
Prin ordonanţele D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploieşti, din datele de 06.05.2015 şi 07.05.2015 s-a 

pus în mişcare a acţiunea penală împotriva inculpaţilor:    

     1. WALTER FLORIAN, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup 

infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P., evaziune fiscală, în formă continuată, 

prev. de art. 9, alin.1, lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., instigare la 

infracţiunea de spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 47 NCP, rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 

656/2002, cu aplic. art. 38 N.C.P., privind concursul real de infracţiuni şi art. 5 alin. 1 din N.C.P., 

privind aplicarea legii penale mai favorabile, constând în aceea că, în perioada anilor 2012 – 2014, 

numitul WALTER FLORIAN, persoană care controlează S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE 

S.A. Bucureşti, fiind şi administrator de drept la S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. 

Bucureşti, în perioada anilor 2012 - aprilie 2013 şi împuternicit pe conturile bancare ale SC 

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, reprezentant al S.C. DETACO LTD cu sediul în Canada şi 

al FIRSTCOM SUA, persoane juridice care deţin un procent total de 46,20 % din acţiunile S.C. 

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, persoană care a administrat în fapt  S.C. EURO GRUP 

S.R.L., pe perioadele derulării relaţiei comerciale cu S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., 

împreună cu numiţii: NECULA MARIN, director general, administrator şi preşedintele Consiliului de 

Administraţie al S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. Bucureşti, GRIGORAŞ GRIGORE 

ADRIAN, asociat în cadrul S.C. LA TEAM LINE SOLUTIONS S.R.L. şi S.C. ROMCONCORD 

TEHNIC SERVICE S.R.L. şi persoană care, în fapt, se ocupă de administrarea acestor societăţi şi 

asigură legătura cu membrii din mun. Cluj-Napoca ai grupului infracţional organizat, respectiv Pop 

Iustin Atanasiu şi Vizi Carol-Mark, pentru colectarea sumelor de bani ce fac obiectul circuitului ilicit, 

pe care le preia în numerar şi le predă şefului grupării, POP IUSTIN ATANASIU, persoană care, prin 

intermediul Cabinetului Individual de Contabilitate Pop Iustin-Atanasiu, sub acoperirea realizării de 

activităţi de audit şi contabilitate supervizează traseele financiare realizate de membrii grupului 

infracţional, persoană care preia solicitările transmise de Walter Florian, stabileşte modalităţile 

concrete de acţiune pentru retragerea fondurilor din circuitul financiar al S.C. COMPANIA 

ROMPREST SERVICE S.A. şi le transmite membrilor grupului, preia de la aceştia fondurile în 

numerar, se deplasează ritmic pe raza mun. Bucureşti şi le predă coordonatorului grupării, a contribuit 

la realizarea circuitului comercial fictiv şi a dirijat demersurile de înfiinţare a firmelor fantomă 

interpuse în circuitul comercial fictiv, a condus evidenţa contabilă a acestor firme, a depus electronic 

declaraţiile în numele lor, a negociat cu reprezentanţii băncilor condiţiile deschiderii şi utilizării 

conturilor bancare asociate firmelor fantomă, au iniţiat un grup infracţional organizat, ce a desfăşurat 

activităţi ilicite, în mod repetat, în perioada anilor 2012 - 2014, profilat pe săvârşirea infracţiunilor de 

evaziune fiscală şi spălare a banilor, prin reducerea artificială a profitului impozabil şi a TVA-ului de 

plată, grup la care au aderat şi numiţii: PAUL VIOREL, administrator de drept la S.C. LA TEAM 

LINE SOLUTIONS S.R.L. şi împuternicit pe conturile bancare ale S.C. ALCAZ TIME IMPEX 

S.R.L., PAUL GHEORGHE NICOLAE, persoană care administrează în fapt S.C. LA TEAM LINE 
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SOLUTIONS S.R.L. (la care are şi calitatea de director general) şi S.C. ROMCONCORD TEHNIC 

SERVICE S.R.L., VIZI CAROL-MARK, administrator la grupul de firme NAPTRIF, persoană care a 

administrat în fapt S.C. TRIFSAN GROUP S.R.L., împuternicit pe conturile bancare ale S.C. 

LAMINAT AEK S.R.L. şi persoană care retrage în numerar, fie din conturile grupului de societăţi 

NAPTRIF fie din cele în care are calitatea de împuternicit bancar, fondurile provenite de la S.C. 

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. ce fac obiectul circuitului comercial fictiv, predă sumele 

de bani retrase în numerar din conturile bancare ale societăţilor utilizate în circuitul infracţional lui 

Pop Iustin Atanasiu sau direct lui Grigoraş Grigore-Adrian, MOLNAR ARPAD-JOZSEF, persoană 

care coordonează activitatea de retragere în numerar a sumelor aflate în conturile bancare ale 

societăţilor implicate în activitatea infracţională, efectuează ridicări de numerar din conturile S.C. 

ALCAZ TIME IMPEX S.R.L. Ilfov, firmă deţinută scriptic de fratele său, Molnar Botond Tibor, şi 

S.C. TRIFSAN GROUP S.R.L., împuternicit al grupului de firme NAPTRIF, ale căror documente se 

află în posesia sa, MOLNAR BOTOND TIBOR, administrator de drept la S.C. AHR CONSALTING 

S.R.L. şi persoană care controlează S.C. ALCAZ TIME IMPEX S.R.L., împuternicit al grupului de 

firme NAPTRIF şi S.C. TRIFSAN GROUP S.R.L., având ca principală sarcină înfiinţarea/cesionarea 

firmelor ce sunt utilizate de membrii grupului pentru realizarea operaţiunilor ilicite, scop în care ţine 

legătura cu Vizi Carol-Mark pentru întocmire/depunerea documentelor necesare înfiinţării/cesionării 

firmelor, CAPRĂ NICOLAE, împuternicit pe conturile bancare ale S.C. CORESIO EUROINVEST 

S.R.L. şi persoană care controlează activitatea S.C. CORESIO EUROINVEST S.R.L., S.C. JIF S.R.L. 

şi S.C. TĂNĂSESCU FARM S.R.L., HOTCA LUCIA-MARIA, contabil la S.C. LA TEAM LINE 

SOLUTIONS S.R.L. şi S.C. ROMCONCORD TEHNIC SERVICE S.R.L., asociat la S.C. LA TEAM 

LINE SOLUTIONS S.R.L., CORLAN CRISTIAN DUMITRU, reprezentant al S.C. PARTENERIAT 

INTERMED S.R.L. şi persoană care colectează sumele retrase în numerar de Avram Marius Florin, 

administrator la S.C. IRIS TOP RECYCLING S.R.L., CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, 

persoană care controlează, în fapt, S.C. REMACOST INTERPREV S.R.L. şi S.C. COSTMARY 

CMM CONSTRUCT S.R.L. şi care colectează sumele retrase în numerar de Soare Constantin, 

administratorul de drept al acestor societăţi, MĂRCUŞ IONUŢ-VICTORAŞ, administrator la S.C. 

ROMCONCORD TEHNIC SERVICE S.R.L. şi delegat pe facturile emise de S.C. PARTENERIAT 

INTERMED S.R.L. către S.C. ROMCONCORD TEHNIC SERVICE S.R.L., SOARE 

CONSTANTIN, administrator de drept şi împuternicit bancar al S.C. REMACOST INTERPREV 

S.R.L. şi S.C. COSTMARY CMM CONSTRUCT S.R.L., AVRAM MARIUS FLORIN, administrator 

de drept şi împuternicit bancar al S.C. IRIS TOP RECYCLING S.R.L., LINCAN GIGI IONEL, 

administrator de drept şi împuternicit bancar al S.C. ELEMENT CONSTRUCT DESIGN S.R.L., 

DUMITRU EMIL, administrator de drept şi împuternicit bancar al S.C. TIMES BUILDING DESIGN 

S.R.L, MELNICIUC CONSTANTIN-MIHAI, administrator de drept la S.C. PARTENERIAT 

INTERMED S.R.L., DAVID TUNDE, administrator de drept la S.C. TRIFSAN GROUP S.R.L., 

MATEI COSTEL, administrator de fapt şi împuternicit pe conturile bancare la S.C. STARPRO 
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COLECT CONF S.R.L.,  OPREA AURELIAN, împuternicit ca administrator şi împuternicit pe 

conturile bancare la S.C. KASANDRA 1900 VULCAN S.R.L. şi STOICA SPIREA DANIEL, 

administrator de drept la S.C. EURO GROUP S.R.L., în sensul că, membrii grupului au creat două 

circuite comerciale şi financiare distincte, care să favorizeze S.C. COMPANIA ROMPREST 

SERVICE S.A. Bucureşti, prin reducerea artificială a profitului impozabil şi a TVA-ului de plată, pe 

lanţul comercial S.C. CORESIO EUROINVEST S.R.L.-S.C. JIF S.R.L.-S.C. EURO GRUP S.R.L.- 

S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., tranzacţii fictive desfăşurate în perioada noiembrie-

decembrie 2012 şi circuitul în cascadă ce a avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii 

deţinute SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA a unor achiziţii fictive având ca obiect 

presupuse contractări de personal, pe baze temporare, de la societăţile comerciale S.C. 

ROMCONCORD TEHNIC SERVICE S.R.L. Ilfov şi S.C. LA TEAM LINE SOLUTIONS S.R.L. 

Ilfov, acestea reprezentând eşalonul I al circuitului comercial operaţionalizat de numitul FLORIAN 

WALTER, fiind societăţile care intră în relaţie comercială şi financiară directă cu S.C. COMPANIA 

ROMPREST SERVICE S.A., ulterior, în circuitul de achiziţii fictive fiind incluse firmele din eşalonul 

II (din categoria celor “fantomă"), constituit în funcţie de nevoile grupării, din următoarele societăţi: 

AHR CONSALTING CO SRL Ilfov, ALCAZ TIME SRL Ilfov, PARTENERIAT INTERMED SRL 

Ilfov, LAMINAT AEK SRL Bucureşti şi TRIFSAN GROUP SRL Ilfov, care înregistrează prestări de 

servicii către societăţile comerciale din eşalonul I, atât în scopul de a evita acumularea obligaţiilor de 

plată pe numele acestor din urmă firme, cât şi pentru a asigura o justificare aparent legală pentru 

realizarea transferurilor bancare către eşalonul II, ultima verigă din acest circuit (eşalonul III) fiind 

reprezentată de grupul de societăţi comerciale ce poartă denumirea generică "NAPTRIF", societăţi 

comerciale controlate de numiţii MOLNAR BOTOND TIBOR, MOLNAR ARPAD JOZSEF şi VIZI 

CAROL-MARK (SC NAPTRIF CONSTRUCTION SRL., SC NAPTRIF DISTRIBUTION SRL, SC 

NAPTRIF MARKET SRL, SC NAPTRIF BUSINESS SRL, SC NAPTRIF LOGISTIC SRL şi SC 

NAPTRIF STORE SRL şi S.C. TIMES BUILDING DESIGN S.R.L.), cât şi alte societăţi comerciale, 

respectiv S.C. REMACOST INTERPREV S.R.L., S.C. ELEMENT CONSTRUCT DESIGN S.R.L., 

S.C. COSTMARY CMM CONSTRUCT S.R.L., S.C. IRIS TOP RECYCLING S.R.L., S.C. 

STARPRO COLECT CONF S.R.L., S.C. KASANDRA 1900 VULCAN S.R.L., către care sunt 

direcţionate majoritatea fondurilor transferate de S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., sub 

acoperirea achiziţiilor fictive de servicii, care procedează la emiterea de facturi false. După 

înregistrarea în contabilitatea S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. a facturilor aferente 

achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective sunt virate iniţial în conturile 

societăţilor emitente ale facturilor false, ulterior fiind transferate succesiv în conturile altor societăţi 

,.fantomă", structurate pe mai multe eşaloane, la finele circuitului fiind retrase în numerar de membrii 

grupului infracţional organizat, respectiv VIZI CAROL-MARK, MOLNAR ARPAD-JOZSEF, 

MOLNAR BOTOND-TIBOR, SOARE CONSTANTIN, AVRAM MARIUS-FLORIN, LINCAN 

GIGI-IONEL, CAPRĂ NICOLAE, OPREA AURELIAN, MATEI COSTEL şi DUMITRU EMIL, sub 
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coordonarea lui POP IUSTIN ATANASIU, GRIGORAŞ GRIGORE ADRIAN, CORLAN CRISTIAN 

DUMITRU, CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, MELNICIUC CONSTANTIN-MIHAI şi 

HOTCA LUCIA-MARIA şi preluate de WALTER FLORIAN, în vederea utilizării în scopuri proprii, 

parte a sumelor de bani retrase în numerar sunt remise de către acesta membrilor grupului infracţional 

organizat, în funcţie de contribuţia fiecăruia la activitatea infracţională, conform înţelegerilor iniţiale. 

Astfel, în concret, cu privire la infracţiunea de instigare la spălare a banilor a rezultat faptul că, 

WALTER FLORIAN, pentru perioada infracţională reţinută, a solicitat expres şi i-a determinat pe 

membrii grupului infracţional organizat, la retragerea fondurilor financiare din circuitul financiar legal 

al SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA Bucureşti, supervizând întreaga activitate 

infracţională întreprinsă de ceilalţi membri ai grupării, ce se circumscrie spălării banilor, în scopul 

obţinerii pentru sine a unor fonduri financiare, cât şi pentru diminuarea cuantumului contribuţiilor 

datorate bugetului de stat (TVA şi impozit pe profit) de către societatea ROMPREST. 

Ulterior, sumele de bani obţinute din activitatea infracţională, fie sunt reintroduse de numitul 

WALTER FLORIAN în circuitul financiar legal, sub forma aportului de capital, prin intermediul S.C. 

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., fie sunt depuse în conturile bancare ale DETACO LTD şi 

FIRSTCOM LEXINGTON SUA, după care sunt virate către S.C. COMPANIA ROMPREST 

SERVICE S.A., ca şi creditare firmă. 

           Din cele arătate mai sus rezultă că, a cauzat un prejudiciu bugetului general al statului in 

valoare totală de 19.821.513,76 lei,  reprezentând impozit pe profit şi a TVA, legal datorat bugetului 

general consolidat al statului, la care se adaugă suma de 60.494.600 lei, (echivalentul a 14.000.000 

euro) reprezentand prejudiciul produs prin comiterea infracţiunii de spălare a banilor. 

(…) 

           Avand în vedere actele de control efectuate de inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală 

– Bucureşti si Ploiesti, materializate în procesele verbale de constatare a fraudelor fiscale pentru 

stabilirea modului de operare şi a prejudiciului produs, prin comiterea infracţiunilor, pentru care s-a 

dispus începerea urmăririi penale, documentele financiar contabile ridicate de către organele de control 

fiscal de la firmele implicate în lanţurile relaţionale ce au condus la prejudicierea bugetului consolidat 

al statului, procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice legal interceptate şi a înregistrărilor 

obţinute din valorificarea  imaginilor video şi prin fotografiere, in mediu ambiental autorizate de 

instanţa de judecată, datele privind tranzacţiile financiare, copiile dosarelor de deschidere a conturilor 

si toate documentele care cuprind eventualele modificari ulterioare (copii cărţi identitate, acte firma, 

formulare bancare) utilizate in relatia cu bancile, respectiv rulajele conturilor de la înfiinţare şi până în 

prezent (extrase de cont), copii de pe documentele ce au stat la baza efectuării retragerilor de numerar, 

precum şi documentele întocmite de persoanele imputernicite sa efectueze operatiuni bancare la ghiseu 

sau prin utilizarea sistemelor electronice de plata in perioada respectivă ale membrilor grupului 

infracţional şi ale firmelor folosite de aceştia în activitatea ilicită, sesizările întocmite de Oficiul 

Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor Bucureşti, procesele verbale întocmite de 
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inspectorii Antifraudă Fiscală Ploieşti, cu privire la comiterea infracţiunii de spălare a banilor, dar şi în 

dovedirea veniturilor obtinute de inculpati, actele întocmite de oficiul registrului comerţului, cu privire 

istoricul  firmelor implicate în lanţul relaţional ce a condus la prejudicierea bugetului de stat, 

borderouri fictive de achiziţii mărfuri, declaraţiile martorilor, rezultă că, există probe şi indicii 

temeinice, care ne conduc la bănuiala rezonabilă că, in perioada anilor 2012 - 2014, numitul WALTER 

FLORIAN, persoană care controlează S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. Bucureşti, fiind 

şi administrator de drept la S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. Bucureşti, în perioada 

anilor 2012 - aprilie 2013 şi împuternicit pe conturile bancare ale SC COMPANIA ROMPREST 

SERVICE SA, reprezentant al S.C. DETACO LTD cu sediul în Canada şi al FIRSTCOM SUA, 

persoane juridice care deţin un procent total de 46,20 % din acţiunile S.C. COMPANIA ROMPREST 

SERVICE S.A, persoană care a administrat în fapt  S.C. EURO GRUP S.R.L., pe perioadele derulării 

relaţiei comerciale cu S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., împreună cu numiţii: 

NECULA MARIN, director general, administrator şi preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. 

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. Bucureşti, GRIGORAŞ GRIGORE ADRIAN, asociat în 

cadrul S.C. LA TEAM LINE SOLUTIONS S.R.L. şi S.C. ROMCONCORD TEHNIC SERVICE 

S.R.L. şi persoană care, în fapt, se ocupă de administrarea acestor societăţi şi asigură legătura cu 

membrii din mun. Cluj-Napoca ai grupului infracţional organizat, respectiv Pop Iustin Atanasiu şi Vizi 

Carol-Mark, pentru colectarea sumelor de bani ce fac obiectul circuitului ilicit, pe care le preia în 

numerar şi le predă şefului grupării, POP IUSTIN ATANASIU, persoană care, prin intermediul 

Cabinetului Individual de Contabilitate Pop Iustin-Atanasiu, sub acoperirea realizării de activităţi de 

audit şi contabilitate supervizează traseele financiare realizate de membrii grupului infracţional, 

persoană care preia solicitările transmise de Walter Florian, stabileşte modalităţile concrete de acţiune 

pentru retragerea fondurilor din circuitul financiar al S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. 

şi le transmite membrilor grupului, preia de la aceştia fondurile în numerar, se deplasează ritmic pe 

raza mun. Bucureşti şi le predă coordonatorului grupării, a contribuit la realizarea circuitului comercial 

fictiv şi a dirijat demersurile de înfiinţare a firmelor fantomă interpuse în circuitul comercial fictiv, a 

condus evidenţa contabilă a acestor firme, a depus electronic declaraţiile în numele lor, a negociat cu 

reprezentanţii băncilor condiţiile deschiderii şi utilizării conturilor bancare asociate firmelor fantomă, 

au iniţiat un grup infracţional organizat, ce a desfăşurat activităţi ilicite, în mod repetat, în perioada 

anilor 2012 - 2014, profilat pe săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, prin 

reducerea artificială a profitului impozabil şi a TVA-ului de plată, grup la care au aderat şi numiţii: 

PAUL VIOREL, administrator de drept la S.C. LA TEAM LINE SOLUTIONS S.R.L. şi împuternicit 

pe conturile bancare ale S.C. ALCAZ TIME IMPEX S.R.L., PAUL GHEORGHE NICOLAE, 

persoană care administrează în fapt S.C. LA TEAM LINE SOLUTIONS S.R.L. (la care are şi calitatea 

de director general) şi S.C. ROMCONCORD TEHNIC SERVICE S.R.L., VIZI CAROL-MARK, 

administrator la grupul de firme NAPTRIF, persoană care a administrat în fapt S.C. TRIFSAN 

GROUP S.R.L., împuternicit pe conturile bancare ale S.C. LAMINAT AEK S.R.L. şi persoană care 
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retrage în numerar, fie din conturile grupului de societăţi NAPTRIF fie din cele în care are calitatea de 

împuternicit bancar, fondurile provenite de la S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. ce fac 

obiectul circuitului comercial fictiv, predă sumele de bani retrase în numerar din conturile bancare ale 

societăţilor utilizate în circuitul infracţional lui Pop Iustin Atanasiu sau direct lui Grigoraş Grigore-

Adrian, MOLNAR ARPAD-JOZSEF, persoană care coordonează activitatea de retragere în numerar a 

sumelor aflate în conturile bancare ale societăţilor implicate în activitatea infracţională, efectuează 

ridicări de numerar din conturile S.C. ALCAZ TIME IMPEX S.R.L. Ilfov, firmă deţinută scriptic de 

fratele său, Molnar Botond Tibor, şi S.C. TRIFSAN GROUP S.R.L., împuternicit al grupului de firme 

NAPTRIF, ale căror documente se află în posesia sa, MOLNAR BOTOND TIBOR, administrator de 

drept la S.C. AHR CONSALTING S.R.L. şi persoană care controlează S.C. ALCAZ TIME IMPEX 

S.R.L., împuternicit al grupului de firme NAPTRIF şi S.C. TRIFSAN GROUP S.R.L., având ca 

principală sarcină înfiinţarea/cesionarea firmelor ce sunt utilizate de membrii grupului pentru 

realizarea operaţiunilor ilicite, scop în care ţine legătura cu Vizi Carol-Mark pentru 

întocmire/depunerea documentelor necesare înfiinţării/cesionării firmelor, CAPRĂ NICOLAE, 

împuternicit pe conturile bancare ale S.C. CORESIO EUROINVEST S.R.L. şi persoană care 

controlează activitatea S.C. CORESIO EUROINVEST S.R.L., S.C. JIF S.R.L. şi S.C. TĂNĂSESCU 

FARM S.R.L., HOTCA LUCIA-MARIA, contabil la S.C. LA TEAM LINE SOLUTIONS S.R.L. şi 

S.C. ROMCONCORD TEHNIC SERVICE S.R.L., asociat la S.C. LA TEAM LINE SOLUTIONS 

S.R.L., CORLAN CRISTIAN DUMITRU, reprezentant al S.C. PARTENERIAT INTERMED S.R.L. 

şi persoană care colectează sumele retrase în numerar de Avram Marius Florin, administrator la S.C. 

IRIS TOP RECYCLING S.R.L., CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, persoană care controlează, 

în fapt, S.C. REMACOST INTERPREV S.R.L. şi S.C. COSTMARY CMM CONSTRUCT S.R.L. şi 

care colectează sumele retrase în numerar de Soare Constantin, administratorul de drept al acestor 

societăţi, MĂRCUŞ IONUŢ-VICTORAŞ, administrator la S.C. ROMCONCORD TEHNIC 

SERVICE S.R.L. şi delegat pe facturile emise de S.C. PARTENERIAT INTERMED S.R.L. către S.C. 

ROMCONCORD TEHNIC SERVICE S.R.L., SOARE CONSTANTIN, administrator de drept şi 

împuternicit bancar al S.C. REMACOST INTERPREV S.R.L. şi S.C. COSTMARY CMM 

CONSTRUCT S.R.L., AVRAM MARIUS FLORIN, administrator de drept şi împuternicit bancar al 

S.C. IRIS TOP RECYCLING S.R.L., LINCAN GIGI IONEL, administrator de drept şi împuternicit 

bancar al S.C. ELEMENT CONSTRUCT DESIGN S.R.L., DUMITRU EMIL, administrator de drept 

şi împuternicit bancar al S.C. TIMES BUILDING DESIGN S.R.L, MELNICIUC CONSTANTIN-

MIHAI, administrator de drept la S.C. PARTENERIAT INTERMED S.R.L., DAVID TUNDE, 

administrator de drept la S.C. TRIFSAN GROUP S.R.L., MATEI COSTEL, administrator de fapt şi 

împuternicit pe conturile bancare la S.C. STARPRO COLECT CONF S.R.L.,  OPREA AURELIAN, 

împuternicit ca administrator şi împuternicit pe conturile bancare la S.C. KASANDRA 1900 

VULCAN S.R.L. şi STOICA SPIREA DANIEL, administrator de drept la S.C. EURO GROUP 

S.R.L., în sensul că, membrii grupului au creat două circuite comerciale şi financiare distincte, care să 
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favorizeze S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. Bucureşti, prin reducerea artificială a 

profitului impozabil şi a TVA-ului de plată, pe lanţul comercial S.C. CORESIO EUROINVEST 

S.R.L.-S.C. JIF S.R.L.-S.C. EURO GRUP S.R.L.- S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., 

tranzacţii fictive desfăşurate în perioada noiembrie-decembrie 2012 şi circuitul în cascadă ce a avut 

drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii deţinute SC COMPANIA ROMPREST SERVICE 

SA a unor achiziţii fictive având ca obiect presupuse contractări de personal, pe baze temporare, de la 

societăţile comerciale S.C. ROMCONCORD TEHNIC SERVICE S.R.L. Ilfov şi S.C. LA TEAM 

LINE SOLUTIONS S.R.L. Ilfov, acestea reprezentând eşalonul I al circuitului comercial 

operaţionalizat de numitul FLORIAN WALTER, fiind societăţile care intră în relaţie comercială şi 

financiară directă cu S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., ulterior, în circuitul de achiziţii 

fictive fiind incluse firmele din eşalonul II (din categoria celor “fantomă"), constituit în funcţie de 

nevoile grupării, din următoarele societăţi: AHR CONSALTING CO SRL Ilfov, ALCAZ TIME SRL 

Ilfov, PARTENERIAT INTERMED SRL Ilfov, LAMINAT AEK SRL Bucureşti şi TRIFSAN 

GROUP SRL Ilfov, care înregistrează prestări de servicii către societăţile comerciale din eşalonul I, 

atât în scopul de a evita acumularea obligaţiilor de plată pe numele acestor din urmă firme, cât şi 

pentru a asigura o justificare aparent legală pentru realizarea transferurilor bancare către eşalonul II, 

ultima verigă din acest circuit (eşalonul III) fiind reprezentată de grupul de societăţi comerciale ce 

poartă denumirea generică "NAPTRIF", societăţi comerciale controlate de numiţii MOLNAR 

BOTOND TIBOR, MOLNAR ARPAD JOZSEF şi VIZI CAROL-MARK (SC NAPTRIF 

CONSTRUCTION SRL., SC NAPTRIF DISTRIBUTION SRL, SC NAPTRIF MARKET SRL, SC 

NAPTRIF BUSINESS SRL, SC NAPTRIF LOGISTIC SRL şi SC NAPTRIF STORE SRL şi S.C. 

TIMES BUILDING DESIGN S.R.L.), cât şi alte societăţi comerciale, respectiv S.C. REMACOST 

INTERPREV S.R.L., S.C. ELEMENT CONSTRUCT DESIGN S.R.L., S.C. COSTMARY CMM 

CONSTRUCT S.R.L., S.C. IRIS TOP RECYCLING S.R.L., S.C. STARPRO COLECT CONF S.R.L., 

S.C. KASANDRA 1900 VULCAN S.R.L., către care sunt direcţionate majoritatea fondurilor 

transferate de S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., sub acoperirea achiziţiilor fictive de 

servicii, care procedează la emiterea de facturi false. După înregistrarea în contabilitatea S.C. 

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. a facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate 

în documentele respective sunt virate iniţial în conturile societăţilor emitente ale facturilor false, 

ulterior fiind transferate succesiv în conturile altor societăţi ,.fantomă", structurate pe mai multe 

eşaloane, la finele circuitului fiind retrase în numerar de membrii grupului infracţional organizat, 

respectiv VIZI CAROL-MARK, MOLNAR ARPAD-JOZSEF, MOLNAR BOTOND-TIBOR, 

SOARE CONSTANTIN, AVRAM MARIUS-FLORIN, LINCAN GIGI-IONEL, CAPRĂ NICOLAE, 

OPREA AURELIAN, MATEI COSTEL şi DUMITRU EMIL, sub coordonarea lui POP IUSTIN 

ATANASIU, GRIGORAŞ GRIGORE ADRIAN, CORLAN CRISTIAN DUMITRU, 

CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, MELNICIUC CONSTANTIN-MIHAI şi HOTCA LUCIA-

MARIA şi preluate de WALTER FLORIAN, în vederea utilizării în scopuri proprii, parte a sumelor 
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de bani retrase în numerar sunt remise de către acesta membrilor grupului infracţional organizat, în 

funcţie de contribuţia fiecăruia la activitatea infracţională, conform înţelegerilor iniţiale. 

Ulterior, sumele de bani obţinute din activitatea infracţională, fie sunt reintroduse de numitul 

WALTER FLORIAN în circuitul financiar legal, sub forma aportului de capital, prin intermediul S.C. 

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., fie sunt depuse în conturile bancare ale DETACO LTD şi 

FIRSTCOM LEXINGTON SUA, după care sunt virate către S.C. COMPANIA ROMPREST 

SERVICE S.A., ca şi creditare firmă. 

  Din cele arătate mai sus rezultă că, s-a cauzat un prejudiciu bugetului general al statului in 

valoare totală de 19.821.513,76 lei,  reprezentând impozit pe profit şi a TVA, legal datorat bugetului 

general consolidat al statului, la care se adaugă suma de 60.494.600 lei, (echivalentul a 14.000.000 

euro) reprezentand prejudiciul produs prin comiterea infracţiunii de spălare a banilor. 

              Pentru desfăşurarea acestor operaţiuni şi activităţi ilicite, inculpaţii  s-au constituit într-un 

grup infracţional organizat şi în baza înţelegerilor dintre aceştia şi-au stabilit sarcinile pe care să le 

îndeplinească fiecare dintre ei, având drept scop  prejudicierea bugetului general consolidat al statului, 

prin evaziune fiscală, în sensul că, au creat două circuite comerciale şi financiare distincte, pe lanţul 

comercial: S.C. CORESIO EUROINVEST S.R.L.-S.C. JIF S.R.L.-S.C. EURO GRUP S.R.L.- S.C. 

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. şi circuitul în “cascadă,” ce a avut drept scop, înregistrarea 

în contabilitatea SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA a unor achiziţii fictive, având ca obiect 

presupuse contractări de personal, pe baze temporare, de la societăţile comerciale S.C. 

ROMCONCORD TEHNIC SERVICE S.R.L. Ilfov şi S.C. LA TEAM LINE SOLUTIONS S.R.L. 

Ilfov, ulterior, în circuitul de achiziţii fictive, fiind incluse firmele din eşalonul II, din categoria celor 

“fantomă": AHR CONSALTING CO SRL Ilfov, ALCAZ TIME SRL Ilfov, PARTENERIAT 

INTERMED SRL Ilfov, LAMINAT AEK SRL Bucureşti şi TRIFSAN GROUP SRL Ilfov, care 

înregistrează prestări de servicii către societăţile comerciale din eşalonul I, ultima verigă din acest 

circuit (eşalonul III) fiind reprezentată de grupul de societăţi comerciale ce poartă denumirea generică 

"NAPTRIF", S.C. TIMES BUILDING DESIGN S.R.L., S.C. REMACOST INTERPREV S.R.L., S.C. 

ELEMENT CONSTRUCT DESIGN S.R.L., S.C. COSTMARY CMM CONSTRUCT S.R.L., S.C. 

IRIS TOP RECYCLING S.R.L., S.C. STARPRO COLECT CONF S.R.L., S.C. KASANDRA 1900 

VULCAN S.R.L., către care sunt direcţionate majoritatea fondurilor transferate de S.C. COMPANIA 

ROMPREST SERVICE S.A., sub acoperirea achiziţiilor fictive de servicii, care procedează la 

emiterea de facturi false, care să favorizeze S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. Bucureşti, 

utilizând ca mod de operare, reducerea artificială a profitului impozabil şi a TVA-ului de plată, 

efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi ulilizarea de societaţi comerciale "tip 

fantomă", pentru realizarea operaţiunilor ilicite, emiterea de documente (facturi),  în scopul deducerii  

TVA  şi diminuării  bazei de impozitare (impozit pe profit), constând în înregistrarea de către SC 

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA Bucureşti a unor importante achizitii de prestări servicii, 

care nu au o bază reală, de la societatile comerciale SC ROMCONCORD TEHNIC SERVICE SRL 
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IIfov şi SC LA TEAM LINE SOLUTIONS SRL Ilfov şi spălare a banilor, respectiv, instigare şi 

complicitate la spălare a banilor, prin: retrageri de numerar imediat după alimentarea contului, ridicări 

frecvente de numerar in valori mari avand drept explicatii ”achiziţii marfuri” sau „restituire creditare 

societate”, transferul neobişnuit de fonduri intre conturi conexe sau conturi care implică acelaşi 

administrator, rulaje deosebit de mari in conturile persoanelor  fizice implicate, fără ca acestea să 

justifice, prin veniturile declarate, valoarea acestor transferuri, pentru crearea aparenţei caracterului 

licit, pentru sumele de bani, pe care le-au rulat prin intermediul societăţilor fantomă. 

Modalităţile prin care inculpaţii au acţionat în desfăşurarea activităţilor lor ilicite 

demonstrează, fără echivoc, încălcarea deliberată a prevederilor legale care reglementează desfăşurarea 

unor  activităţi comerciale.    

Acestia au convenit şi au desfăşurat, în mod continuu pe perioada mai multor ani, 2012 – 

2014, multiple activităţi infracţionale, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, cu încălcarea 

dispoziţiilor  legale în materie, toate aceste activităţi având drept scop fraudarea bugetului consolidat al 

statului si activitati ilicite de spalare a banilor. 

    Aceste acţiuni s-au desfăşurat, prin interpunerea pe lanţurile de comercializare a unor 

societaţi de tip „fantomă”, unele special înfiinţate de membrii grupului infracţional cercetat în prezenta 

cauză. Initiatorii activitatii infractionale au fost inculpaţii WALTER FLORIAN, NECULA MARIN, 

GRIGORAŞ GRIGORE-ADRIAN, POP IUSTIN-ATANASIU, la grupul infracţional aderând 

inculpaţii şi suspecţii: PAUL VIOREL, PAUL GHEORGHE-NICOLAE, VIZI CAROL-MARK, 

MOLNAR ARPAD-JOZSEF, MOLNAR BOTOND-TIBOR, HOTCA LUCIA-MARIA, CAPRĂ 

NICOLAE, MELNICIUC CONSTANTIN-MIHAI, CORLAN CRISTIAN-DUMITRU, 

CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, AVRAM MARIUS-FLORIN, LINCAN GIGI-IONEL, 

SOARE CONSTANTIN, DUMITRU EMIL, OPREA AURELIAN, MATEI COSTEL, DAVID 

TUNDE, STOICA SPIREA DANIEL, MĂRCUŞ IONUŢ-VICTORAŞ, fiecare dintre aceştia, fiind 

folosit şi având sarcini de a efectua un anumit tip de activităţi, referitoare la întocmirea unor 

documente de evidenţă contabilă (facturi fiscale, avize de insoţire marfă, documente pentru ridicarea 

sumelor de bani din conturile deschise la unele unitaţi bancare) sau spalare a banilor, prin retrageri de 

numerar imediat după alimentarea contului, ridicări frecvente de numerar in valori mari avand drept 

explicatii ”achiziţii marfuri” sau „restituire creditare societate”, transferul neobişnuit de fonduri intre 

conturi conexe sau conturi care implică acelaşi administrator, rulaje deosebit de mari in conturile 

persoanelor  fizice implicate, fără ca acestea să justifice, prin veniturile declarate, valoarea acestor 

transferuri. 

        

           Modul de operare al grupului infracţional organizat si rolul fiecaruia dintre membrii, legăturile 

infracţionale dintre aceştia, rezultă, atât din constatările inspectorilor Direcţiei Antifraudă Fiscală 

Bucureşti, materializate în procesele verbale depuse la dosarul cauzei, cât şi din procesele verbale de 

redare a convorbirilor telefonice efectuate în perioada consumării infracţiunilor şi a înregistrărilor 
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obţinute din valorificarea imaginilor video şi prin fotografiere,  autorizate de instanţa de judecată, din 

care rezultă existența legăturilor dintre persoanele cercetate, cât și faptul că, au continuat desfășurarea 

de operațiuni comerciale ilicite, cu consecinţa prejudicierii bugetului consolidat al  statului,  în perioada 

supusă verificărilor fiscale, acestea coroborandu-se cu declaraţiile persoanelor audiate, în calitate de 

martori, suspecti sau inculpaţi: 

Ca mod de operare al grupului infracţional organizat cercetat în prezenta cauză, se reţin 

următoarele: 

          Grupul infracţional a fost constituit în cursul anului 2012 şi acţionează şi în prezent, are o 

organizare bine structurată, formată din cel puţin 23 de persoane, fiecare dintre participanţi având 

roluri bine şi clar stabilite, scopul, fiind înregistrarea în contabilitatea societăţii deţinute de 

inculpatul WALTER FLORIAN,  SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA Bucureşti, a unor 

achiziţii fictive, având ca obiect "presupuse" contractări de personal, pe baze temporare, de la 

diverse societăţi comerciale (inclusiv din categoria celor fantomă), care procedează la emiterea de 

facturi false. După înregistrarea în contabilitatea SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA a 

facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective sunt virate 

iniţial în conturile societăţilor emitente ale facturilor false, ulterior fiind transferate succesiv în 

conturile altor societăţi “fantomă", structurate pe mai multe eşaloane, la finele circuitului fiind 

retrase în numerar şi preluate de inculpatul WALTER FLORIAN in vederea utilizării în scopuri 

proprii. 

Activitatea infracţională a fost iniţiată în anul 2012, de inculpatul WALTER FLORIAN, care a 

şi coordonat două circuite comerciale şi financiare distincte, unul pe lanţul comercial: S.C. CORESIO 

EUROINVEST S.R.L.-S.C. JIF S.R.L.-S.C. EURO GRUP S.R.L.- S.C. COMPANIA ROMPREST 

SERVICE S.A. şi celalalt, în „cascadă”, ce are drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii 

deţinute, SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, a unor achiziţii fictive,
 
având ca obiect 

presupuse contractări de personal, pe baze temporare, de la diverse societăţi comerciale (inclusiv din 

categoria celor fantomă), care procedează la emiterea de facturi false. După înregistrarea în 

contabilitatea SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA a facturilor aferente achiziţiilor fictive, 

sumele consemnate în documentele respective sunt virate iniţial în conturile societăţilor emitente ale 

facturilor false, ulterior fiind transferate succesiv în conturile altor societăţi „fantomă”, structurate pe 

mai multe eşaloane, la finele circuitului fiind retrase în numerar de membrii grupului infractional şi 

preluate de WALTER FLORIAN, în vederea utilizării în scopuri proprii. Retragerea fondurilor se face 

de către ceilalţi membrii ai grupului, în scopul restituirii lor în numerar, către iniţiatorul acestor 

circuite fictive, inculpatul WALTER FLORIAN, operaţiune realizată sub coordonarea inculpaţilor: 

POP IUSTIN ATANASIU, GRIGORAŞ GRIGORE ADRIAN, CORLAN CRISTIAN DUMITRU, 

CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, MELNICIUC CONSTANTIN-MIHAI şi HOTCA LUCIA-
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            Circuitele comerciale fictive, precum şi cele financiare asociate au fost operaţionalizate de 

inculpatul WALTER FLORIAN, cu sprijinul membrilor grupului, respectiv, inculpaţii: NECULA 

MARIN, POP IUSTIN ATANASIU, GRIGORAŞ GRIGORE ADRIAN, PAUL VIOREL, PAUL 

GHEORGHE NICOLAE, MOLNAR BOTOND TIBOR, MOLNAR ARPAD JOZSEF, HOTCA 

LUCIA MARIA şi VIZI CAROL-MARK şi a celorlalţi administratori sau reprezentanţi legali ai 

societăţilor comerciale implicate, respectiv, inculpaţii: CAPRĂ NICOLAE, MELNICIUC 

CONSTANTIN MIHAI, CORLAN CRISTIAN DUMITRU, CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, 

AVRAM MARIUS-FLORIN, LINCAN GIGI-IONEL, SOARE CONSTANTIN, DUMITRU EMIL, 

OPREA AURELIAN, MATEI COSTEL, DAVID TUNDE, MĂRCUŞ IONUŢ-VICTORAŞ, 

presupunând înregistrarea de către SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA Bucureşti a unor 

importante achiziţii de prestări servicii, care nu au o bază reală, de la societatile comerciale SC 

ROMCONCORD TEHNIC SERVICE SRL IIfov şi SC LA TEAM LINE SOLUTIONS SRL Ilfov, 

fiecare dintre aceştia îndeplinind sarcini specializate şi fiind remunerat în consecinţă.  

   În perioada anilor 2012 - 2013, către aceste din urmă două societăţi comerciale au fost 

transferate fonduri financiare, de aproximativ 31 milioane lei,  iar în cursul anului 2014, alte 17,4 

milioane de lei au fost virate de SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, către aceleaşi firme, 

prejudiciul la bugetul de stat fiind estimat la aproximativ 19,8 milioane lei (prin sustragerea de la plata 

TVA şi a impozitului pe profit).  

   Societăţile ROMCONCORD TEHNIC SERVICE SRL şi LA TEAM LINE SOLUTIONS 

SRL, reprezintă, în fapt, eşalonul I al circuitului comercial operaţionalizat de inculpatul WALTER 

FLORIAN, fiind societăţile care intră în relaţie comercială şi financiară directă, cu SC COMPANIA 

ROMPREST SERVICE SA. Menţionăm faptul că, SC ROMCONCORD TEHNIC SERVICE SRL şi 

LA TEAM LINE SOLUTIONS SRL au angajaţi cu contract de muncă şi desfăşoară activităţi aparent 

legale în domeniul contractării de personal pe baze temporare (extrem de dificil de cuantificat din 

perspectiva cantitativă/valorică), tocmai pentru a asigura o acoperire aparent legală a relaţiilor 

comerciale cu SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA. Ulterior, în circuitul de achiziţii fictive 

sunt incluse firmele din eşalonul II (din categoria celor ‚fantomă”), constituit, în funcţie de nevoile 

grupării, din una sau mai multe dintre societăţile AHR CONSALTING CO SRL Ilfov, ALCAZ TIME 

SRL Ilfov, PARTENERIAT INTERMED SRL Ilfov, LAMINAT AEK SRL Bucureşti şi TRIFSAN 

GROUP SRL Ilfov, care înregistrează prestări de servicii către societăţile comerciale din eşalonul I, 

atât în scopul de a evita acumularea obligaţiilor de plată pe numele acestor din urmă firme, cât şi 

pentru a asigura o justificare aparent legală pentru realizarea transferurilor bancare către eşalonul II. 

Menţionăm faptul că, persoanele care figurează în calitate de asociaţi/administratori ai firmelor 

„fantomă” sunt în general etnici rromi de pe raza judeţului Ilfov şi a municipiului Bucureşti, fără 

posibilităţi materiale, aceste societăţi nedeţinând angajaţi cu contracte de muncă, în măsură să asigure 

prestarea serviciilor sau fabricarea/intermedierea bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor respective. În 

ultima perioadă s-a constatat că, din amalgamul de firme din eşalonul II, SC LAMINAT AEK SRL şi 
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SC TRIFSAN GROUP SRL sunt utilizate cu precădere pentru emiterea de facturi false către 

societăţile din eşalonul I.   

În intervalul anilor 2012 - 2013, cele două societăţi comerciale din eşalonul I au înregistrat 

achiziţii, în valoare de circa 17 milioane lei şi au efectuat transferuri echivalente către SC ALCAZ 

TIME IMPEX SRL (2,73 milioane), SC PARTENERIAT INTERMED SRL (7,58 milioane), SC AHR 

CONSALTING CO SRL (6,63 milioane) şi SC TRIFSAN GROUP SRL (0,94 milioane lei).  

 Referitor la SC ALCAZ TIME IMPEX SRL s-a stabilit faptul că, imediat după preluarea, în 

cursul anului 2013, a părţilor sociale de la expertul contabil TUŞA CĂLIN-IOAN, inculpatul 

MOLNAR BOTOND TIBOR a iniţiat demersurile de transferare a sediului social al societăţii în 

localitatea Afumaţi, judeţul Ilfov. Ulterior, în cursul lunii iulie 2013, inculpatul MOLNAR ARPAD 

JOZSEF a deschis în numele societăţii un cont la VOLKSBANK, în urma negocierii cu reprezentanţii 

băncii în cauză (Sucursala Cluj, legătura cu aceştia fiind asigurată de inculpatul POP IUSTIN 

ATANASIU) obţinând condiţii preferenţiale de efectuare a operaţiunilor de retragere de bani în 

numerar (majorarea plafonului maxim pentru care să nu fie nevoie anunţarea prealabilă a ridicărilor la 

2 milioane lei/zi, reducerea comisioanelor standard). Din sumele importante de bani rulate de 

inculpatul MOLNAR ARPAD JOZSEF, prin acest cont bancar (încasări de peste 1,3 milioane lei, în 

interval de doar aproximativ o lună – septembrie 2013), cea mai mare parte (cca. 700.000 lei) a fost 

virată de acesta, către inculpatul MOLNAR BOTOND TIBOR, cu titlul de restituire creditare firmă, 

sume semnificative fiind ridicate în numerar (în jur de 240.000 lei) ori transferate către SC TRIFSAN 

GROUP SRL (aproximativ 250.000 lei).  

De asemenea, pe parcursul anului 2014, SC LA TEAM LINE SOLUTIONS SRL şi SC 

ROMCONCORD TEHNIC SERVICE SRL au efectuat plăţi în sumă de 8,3 milioane lei, către SC 

TRIFSAN GROUP SRL, care, la rândul său, a transferat sume de cca. 6,9 milioane lei, spre societăţile 

din grupul „NAPTRIF”.  

 Ultima verigă din acest circuit (eşalonul III) este reprezentată de grupul de societăţi 

comerciale ce poartă denumirea generică „NAPTRIF” (SC NAPTRIF CONSTRUCTION SRL, SC 

NAPTRIF DISTRIBUTION SRL, SC NAPTRIF MARKET SRL, SC NAPTRIF BUSINESS SRL, SC 

NAPTRIF LOGISTIC SRL şi SC NAPTRIF STORE SRL), S.C. TIMES BUILDING DESIGN 

S.R.L., S.C. REMACOST INTERPREV S.R.L., S.C. ELEMENT CONSTRUCT DESIGN S.R.L., 

S.C. COSTMARY CMM CONSTRUCT S.R.L., S.C. IRIS TOP RECYCLING S.R.L., S.C. 

STARPRO COLECT CONF S.R.L., S.C. KASANDRA 1900 VULCAN S.R.L., către care sunt 

direcţionate majoritatea fondurilor transferate de SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, sub 

acoperirea achiziţiilor fictive de servicii. Societăţile din grupul „NAPTRIF”, având obiect de activitate 

„construcţii de clădiri”,  au ca asociaţi persoanele juridice - SC ALCAZ TIME IMPEX SRL şi SC 

NAPOSOLDAL SRL, administratori fiind inculpatii MOLNAR BOTOND TIBOR şi VIZI CAROL-

MARK (administrator-asociat al SC NAPOSOLDAL SRL). În fapt, documentele celor şase societăţi 

sunt în posesia inculpatului MOLNAR ARPAD JOZSEF, acesta fiind împuternicit să acţioneze în 
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numele lor, context în care imediat după înfiinţare acestea au fost destinatarele unor transferuri 

bancare din contul SC ALCAZ TIME IMPEX SRL.  

   Fondurile provenite de la SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA şi care fac obiectul 

acestui circuit comercial fictiv sunt ulterior retrase, în numerar de către inculpaţii: MOLNAR 

BOTOND TIBOR, MOLNAR ARPAD JOZSEF şi  VIZI CAROL-MARK, SOARE CONSTANTIN, 

AVRAM MARIUS-FLORIN, LINCAN GIGI-IONEL, CAPRĂ NICOLAE, OPREA AURELIAN, 

MATEI COSTEL şi DUMITRU EMIL, fie din conturile societăţilor comerciale din grupul 

„NAPTRIF” (majoritar), fie direct din cele ale firmelor din eşaloanele I şi II, pe conturile cărora deţin 

calitatea de împuterniciţi. Retragerea fondurilor se face în scopul restituirii către lor în numerar către 

iniţiatorul acestui circuit fictiv, inculpatul WALTER FLORIAN, operaţiune realizată sub coordonarea 

inculpaţilor POP IUSTIN ATANASIU, GRIGORAŞ GRIGORE ADRIAN, CORLAN CRISTIAN 

DUMITRU, CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, MELNICIUC CONSTANTIN-MIHAI şi 

HOTCA LUCIA-MARIA. 

       

În ceea ce priveşte rolul fiecăreia dintre persoanele cercetate în prezenta cauză, în cadrul 

grupului infracţional organizat, se reţin următoarele: 

Astfel, referitor la activitatea inculpatului WALTER FLORIAN, persoană care controlează 

S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. Bucureşti, fiind şi administrator de drept la S.C. 

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. Bucureşti, în perioada anilor 2012 - aprilie 2013 şi 

împuternicit pe conturile bancare ale SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, reprezentant al 

S.C. DETACO LTD cu sediul în Canada şi al FIRSTCOM SUA, persoane juridice care deţin un 

procent total de 46,20 % din acţiunile S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, persoană care a 

administrat în fapt S.C. EURO GRUP S.R.L., pe perioadele derulării relaţiei comerciale cu S.C. 

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., a rezultat faptul că, acesta înaintează solicitări punctuale 

de retragere a unor fonduri financiare, din circuitul financiar legal al SC COMPANIA ROMPREST 

SERVICE SA Bucureşti, iar prin intermediul inculpaţilor POP IUSTIN ATANASIU, GRIGORAŞ 

GRIGORE ADRIAN, CORLAN CRISTIAN DUMITRU, CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, 

MELNICIUC CONSTANTIN-MIHAI şi HOTCA LUCIA-MARIA supervizează demersurile concrete 

întreprinse de ceilalţi membri ai grupării, care au drept obiectiv, atât obţinerea unor fonduri financiare 

ce pot fi utilizate de WALTER FLORIAN în scopuri proprii, cât  şi de către societatea pe care o 

controleaza –SC COMPANIA ROMPREST SA Bucureşti.  

   Din probele administrate a rezultat implicarea lui WALTER FLORIAN, persoană care 

controlează SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA Bucureşti, în coordonarea acestor 

operaţiuni circumscrise evaziunii fiscale, prin reducerea artificială a masei de profit impozahil şi a 

TVA-ului de plată aferent firmei menţionate, dar şi spălării banilor. 

 Astfel, în scopul reducerii masei de profit şi a TVA de plată, Walter Florian a iniţiat şi 

coordonează circuite financiare fictive, dintre care, unul "în cascadă", ce au drept scop înregistrarea 
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în contabilitatea societăţii SC Romprest Service SA a unor achiziţii de la diverse societăţi 

comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi. După înregistrarea în contabilitatea SC 

Romprest Service SA a facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele 

respective sunt virate iniţial, în conturile societăţilor fantomă emitente, ulterior, fiind transferate în 

conturile altor societăţi comerciale de tip "fantomă", structurate pe mai multe eşaloane, iar în 

continuare sunt retrase în numerar, în vederea utilizării în scopuri proprii. 

   

Referitor la activitatea inculpatului WALTER FLORIAN, circumscrisă infracţiunii de 

instigare la spălare a banilor, a rezultat faptul că,  pentru perioada infracţională reţinută, a solicitat 

expres şi i-a determinat pe membrii grupului infracţional organizat, la retragerea fondurilor financiare 

din circuitul financiar legal al SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA Bucureşti, supervizând 

întreaga activitate infracţională întreprinsă de ceilalţi membri ai grupării, ce se circumscrie spălării 

banilor, în scopul obţinerii pentru sine a unor fonduri financiare, cât şi pentru diminuarea cuantumului 

contribuţiilor datorate bugetului de stat (TVA şi impozit pe profit) de către societatea ROMPREST. 

Ulterior, sumele de bani obţinute din activitatea infracţională, fie sunt reintroduse de numitul 

WALTER FLORIAN în circuitul financiar legal, sub forma aportului de capital, prin intermediul S.C. 

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., fie sunt depuse în conturile bancare ale DETACO LTD şi 

FIRSTCOM LEXINGTON SUA, după care sunt virate către S.C. COMPANIA ROMPREST 

SERVICE S.A., ca şi creditare firmă.  

(…) 

         Modul de operare al  grupului cercetat în prezenta cauză şi rolul fiecăruia dintre membrii 

acestuia, după cum au fost mai sus expuse, rezultă şi din valorificarea convorbirilor telefonice legal 

interceptate şi a înregistrărilor obţinute din valorificarea imaginilor video şi prin fotografiere,  

autorizate de instanţa de judecată, după cum urmează: 

Astfel, au rezultat date cu privire la faptul că numitul GRIGORAŞ GRIGORE ADRIAN asigură 

legătura cu membrii din Cluj-Napoca a grupării infracţionale pentru a stabili de comun acord cu 

aceştia modalităţile utilizate pentru realizarea transferurilor financiare ilicite rezultate din operaţiuni 

comerciale fictive, precum şi modul de derulare a activităţilor de colectare a sumelor de bani care fac 

obiectul circuitului ilicit, respectiv transportul clandestin la Bucureşti şi predarea sau preluarea în 

numerar a sumelor de bani în prealabil retrase de la institutiile bancare în baza unor tranzacţii fictive. 

A rezultat faptul că numitul GRIGORAŞ GRIGORE ADRIAN menţine legătura in principal cu 

numiţii POP IUSTIN ATANASIU şi VIZI CAROL MARK. 

           De asemenea, rezultă date cu privire la faptul că și numitul GRIGORAŞ GRIGORE ADRIAN 

ține legătura cu persoane din cadrul SC ROMPREST, pentru a „furniza” numerarul obținut prin 

circuitul infracțional.”. 

Din datele obţinute rezultă date că, în activitatea desfăşurată în prezenta cauză de inculpaţii 

GRIGORAŞ GRIGORE ADRIAN şi HOTCA LUCIA MARIA este implicat şi inculpatul PAUL 
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GHEORGHE NICOLAE, persoană care administrează în fapt societăţile LA TEAM LINE 

SOLUTION SRL (unde are calitatea de director general) şi Romconcord Tehnic Service,  

……………………………………………………………… 

Conform circuitului anterior identificat, sumele au fost transferate către LAMINAT AEK SRL 

Bucureşti şi ridicate în numerar de către inculpatul VIZI CAROL-MARK. 

La SC LAMINAT AEK SRL, împuterniciţi pe conturi figurează inculpatii MOLNAR 

BOTOND TIBOR, MOLNAR ARPAD JOZSEF şi VIZI CAROL-MARK. 

 POP IUSTIN ATANASIU supervizează contabilitatea firmei LA TEAM LINE SOLUTIONS 

SRL respectiv ROMCONCORD TEHNIC SERVICE SRL. Analiza declaraţiilor fiscale depuse relevă 

că, SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA are ca parteneri importanţi de afaceri SC LA TEAM 

LINE SOLUTIONS SRL şi ROMCONCORD TEHNIC SERVICE SRL. 

 Similar, în perioada 30.10.2014 - 31.10.2014, POP IUSTIN-ATANASIU a avut mai multe 

contacte cu MOLNAR ARPAD JOZSEF (realizând mai multe întâlniri la biroul său) după care, în 

noaptea de 03.11-04.04.11.2014, primul dintre aceştia a realizat o nouă deplasare în Bucureşti (de 

această dată cu autoturismul personal CJ-40-JAK), pentru realizarea unui nou transfer de fonduri către 

legăturile sale din Bucuresti.  

 WALTER FLORIAN adoptă permanent măsuri pentru a nu fi identificate activităţile ilicite în 

care este implicat, preferând să apeleze la intermediari pentru realizarea obiectivelor cu conotaţie 

infracţională pe care le urmăreşte. 

 Tot pe linia retragerii ilicite de fonduri din circuitele financiare legale se circumscrie şi 

operaţiunea derulată de către WALTER FLORIAN, prin care un teren aflat în proprietatea grupului de 

firme pe care le controlează (posibil COMPANIA ROMPREST SERVICE SA) a fost vândut cu 

sprijinul unei legături, utilizator al postului telefonic ……….. După ce WALTER FLORIAN a fost 

anunţat de finalizarea tranzacţiei, acesta a solicitat expres ca fondurile obţinute să nu fie direcţionate 

integral către „companie” solicitându-i să ia legătura cu NICULA MARIN (angajat al grupului de 

firme) pentru a stabili cuantumul sumelor ce vor fi înregistrate în evidenţele contabile.    

 Din datele obţinute rezultă că  POP IUSTIN ATANASIU asigură legătura atât cu membrii 

grupului infracţional din Bucureşti cât şi cu MOLNAR ARPAD JOZSEF, omul său de încredere, care 

coordonează activităţile de retragere de numerar. 

 Cel în cauză supervizează traseele financiare realizate de membrii grupării infracţionale, sub 

acoperirea realizării de activităţi de audit şi contabilitate derulate prin intermediul CABINETULUI 

INDIVIDUAL DE CONTABILITATE POP IUSTIN ATANASIU.    

  Pe raza judeţului Cluj, omul de încredere a lui POP IUSTIN ATANASIU este MOLNAR 

ARPAD JOZSEF, care supraveghează integral activităţile derulate prin SC LAMINAT AEK SRL 

(utilizată în ultima perioadă de către grupul infracţional pentru retragerea lichidităţilor ilicit obţinute). 
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 MOLNAR ARPAD JOSEF cunoaşte integral circuitul fondurilor ilicit rulate, sens în care îi 

transmite lui VIZI CAROL-MARK momentele la care să se deplaseze la unităţi bancare pentru a 

verifica situaţia conturilor. 

 ……………………………………………………………. 

            

În activităţile ilicite MOLNAR ARPAD JOSEF este sprijinit de fratele său, MOLNAR 

BOTOND TIBOR care are ca principală sarcină asigurarea înfiinţării/cesionării societăţilor comerciale 

ce urmează a fi utilizate de membrii grupării pentru realizarea operaţiunilor ilicite. 

Acesta asigură inclusiv legătura cu VIZI CAROL-MARK pe linia întocmirii/depunerii 

documentelor necesare pentru înfiinţarea/cesionarea firmelor respective.    

MOLNAR BOTOND TIBOR cunoaşte integral activităţile ilicite derulate prin intermediul SC 

LAMINAT AEK SRL, însă în discuţiile cu terţi afirmă că nu mai are tangenţă cu această societate de 

aproximativ 2 ani. 

Această situaţie s-a înregistrat în data de 14.10.2014, când, la solicitarea unui reprezentant al 

Băncii Transilvania privind obţinerea numărului de telefon aparţinând lui VIZI CAROL-MARK, care 

figurează în evidenţele bancare ca reprezentant al SC LAMINAT AEK SRL, MOLNAR BOTOND 

TIBOR a transmis un număr de telefon fals şi a afirmat că nu cunoaşte nimic despre activităţile 

realizate prin respectiva societate.   

Acesta are atribuţii şi pe linia efectuării unor plăţi (transferuri financiare), posibil ca unele 

dintre acestea să fie din categoria celor ilicite realizate de membrii grupării. 

            O parte din documentele de acoperire folosite sunt întocmite la domiciliul lui MOLNAR ARPAD 

BOTOND şi MOLNAR ARPAD JOSEF, situată în Cluj-Napoca,  , locaţie folosită inclusiv de VIZI 

CAROL-MARK pentru astfel de operaţiuni. 

  ………………………………………………. 

            

(…) 

Procesele verbale menţionate au valoare probatorie şi au fost întocmite de inspectorii Direcţiei 

Generale Antifraudă Bucureşti, organ abilitat prin lege, pentru a constata şi investiga infracţiunile de 

evaziune fiscală, sub coordonarea procurorilor anume desemnaţi din cadrul structurii specializate 

D.I.I.C.O.T. potrivit “Metodologiei de investigare a evaziunii fiscale, a fraudelor fiscale şi vamale nr. 

2144/2014”.  

 

        In ceea ce priveste jurisprudenta Curtii Europene de Justitie, mentionam ca Romania, in calitate 

de stat membru al Uniunii Europene    si-a asumat de la data aderarii obligatia de a respecta 

jurisprudenta Curtii Europene de Justitie, conform Tratatului de aderare. 

        Astfel, la art. 2 din Actul privind conditiile aderarii, anexat la Tratatul de aderare a Romaniei la 

Uniunea Europeana ratificat prin Legea nr. 157/2005, se prevede ca “de la data aderarii, dispozitiile 

tratatelor originare si actele adoptate de institutii sunt obligatorii pentru Romania (…) si se aplica in 

acest stat in conditiile stabilite prin aceste tratate si prin prezentul act ».    
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       Conform Deciziei Curtii Europene de Justitie in cazul C-255/02 Halifax & Others, in situatia in 

care se constata ca o operatiune are ca scop sa aduca un avantaj pentru deducerea taxei pe valoarea 

adaugata, Curtea a stabilit urmatoarele : 

- atunci cand o persoana impozabila sau un grup de persoane impozabile relationeaza unele cu altele 

intr-o serie de tranzactii care dau nastere unei situatii artificiale , cu scopul de a crea conditiile necesare 

pentru a deduce taxa pe valoarea adaugata, acele tranzactii nu ar trebui luate in considerare ; 

- tranzactiile aferente unei practici abuzive trebuie sa fie redefinite astfel incat sa se restabileasca 

situatia existenta inaintea tranzactiilor ce constituie practici abuzive ; 

- orice artificiu care are drept scop esential doar obtinerea unui avantaj fiscal, operatiunea neavand 

continut economic , va fi ignorat si situatia  «normala » care ar fi existat in prezenta acestui artificiu va 

fi restabilita Cazuistica prezentata mai sus se circumscrie si deciziei emisa de Curtea Europeana de 

Justitie in dosarele C-439/04 si C-440/04 (cauzele conexate Axel Kittel si Recolta Recycling) care 

stipuleaza urmatoarele: în cazul în care se constată că, având în vedere factori obiectivi, livrarea de 

bunuri este efectuata către o persoană impozabilă care ştia sau ar fi trebuit să ştie că, prin achiziţia sa, 

participă la o tranzacţie în legătură cu evaziunea frauduloasă a taxei pe valoarea adăugată, revine in 

competenţa autoritatilor naţionale să refuze dreptul de deducere persoanei impozabile cumparatoare. 

 Precizam faptul ca la stabilirea prejudiciului cauzat bugetului de stat, a fost avuta in vedere si 

Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 5679 din data de 11.06.2013 in care se retine si faptul ca : 

- Potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) C. fisc. dreptul de deducere pentru beneficiar se acordă doar 

dacă facturile fiscale sunt întocmite de o persoană impozabilă înregistrată ca plătitoare de TVA; 

- În condiţiile în care nu se cunosc furnizorii reali al bunurilor înscrise în aceste facturi, 

operaţiunile consemnate în facturi, chiar dacă au fost înregistrate în contabilitate, sunt considerate fără 

documente legale de provenienţă. 

         Se mai reţine de către Înalta Curte că notele de intrare/recepţie nu pot fi avute în vedere pentru 

deducerea cheltuielilor si TVA, întrucât acestea dovedesc doar intrarea în gestiune a mărfurilor nu şi 

provenienţ   

 

  Pentru stabilirea acestei situaţii, cu relevanţă în argumentarea existentei grupului infracţional 

organizat, constituit în scopul  comiterii infractiunii de evaziune fiscală şi spălarea banilor, condus de 

sus-numiţii s-au avut în vedere, atat declaraţiile. 

              ………………………………………………………….. 

             Este dovedită astfel şi prin aceste declaraţii, legătura dintre membrii grupului infracţional, care 

au acţionat în baza unei înţelegeri prealabile, cu intenţie, prin intermediul firmelor pe care le 

administrau, în scopul prejudicierii bugetului de stat si realizării unor circuite financiare bazate pe 

folosirea conturilor unor persoane juridice interpuse evazioniste, pentru trasferul unor sume de bani 

care au fost retrase în numerar, în scopul ascunderii originii ilicite a banilor ce provin din săvarşirea de 

infracţiuni, precum şi retrageri în numerar, acţiuni ce se circumscriu infracţiunii de spălare a banilor. 

 

           La data de 05.05.2015, judecătorul de Drepturi şi Libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova - 

Secţia Penală a emis mandatele de percheziţie domiciliară nr. 157 -  la nr. 185   (încheierea 

nr.34/05.05.2015, nr. dosar 2803/105/2015) prin care s-a autorizat efectuarea unor percheziţii 

domiciliare la adresele unde locuiesc suspecţii şi inculpaţii cercetaţi în cauză, cat şi la sediile firmelor st
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administrate sau reprezentate de aceştia, folosite în crearea lanţului societăţilor care au prejudiciat prin 

evaziune fiscală bugetul de stat.  

 Cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare în baza mandatelor de percheziţie emise de 

Tribunalul Prahova, la adresele  unde locuiesc inculpaţii au fost descoperite următoarele: 

     documentele de evidenţă contabilă aparţinând societăţilor comerciale folosite la comiterea actelor 

infracţionale de evaziune fiscal si spalare a banilor,  

- token-urile firmelor implicate,  

- suporţi optici de stocare a datelor,  

- calculatoare,  

- laptop-uri,  

- ştampilele aparţinând societăţilor comerciale folosite la comiterea actelor infracţionale de 

evaziune fiscală si spalare a banilor, 

   - sume de bani provenite din săvarşirea faptelor  

     - bunuri achiziţionate din beneficiul obţinut ilegal,  

toate acestea avand legătură cu săvarşirea infracţiunilor pentru care s-a început urmărirea penală. 

    Bunurile menţionate interesează urmărirea penală, întrucat documentele de evidenţă contabilă 

întocmite de suspecţi pe întregul parcurs al derulării activităţii infracţionale, respectiv perioada 2013 - 

2014 sunt necesare, în vederea valorificării acestora în procesul penal, dar şi pentru stabilirea destinaţiei 

reale a mărfurilor şi a beneficiarilor sumelor obţinute în urma săvârşirii actelor infracţionale. 

           Situaţia de fapt, precum şi discuţiile purtate de suspecţi demonstrează faptul că, folosesc la 

comiterea actelor infracţionale societăţi comerciale pe perioade scurte de timp, după care, încetează 

activitatea de drept, prin intermediul acestora disimulând prin cesiune transmiterea documentelor de 

evidenţă contabilă ce constituie mijloace materiale de probă, aşa încat, ca acestea să nu poată fi 

identificate şi folosite  în probaţiune, de organele de anchetă. 

 

             Considerăm că, din probele administrate rezultă suspiciunea rezonabilă că, inculpaţii WALTER 

FLORIAN, NECULA MARIN, GRIGORAŞ GRIGORE-ADRIAN, POP IUSTIN-ATANASIU, PAUL 

VIOREL, PAUL GHEORGHE-NICOLAE, VIZI CAROL-MARK, MOLNAR ARPAD-JOZSEF, 

MOLNAR BOTOND-TIBOR, HOTCA LUCIA-MARIA, CORLAN CRISTIAN-DUMITRU, 

CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, AVRAM MARIUS-FLORIN, DUMITRU EMIL, OPREA 

AURELIAN, MATEI COSTEL au săvarşit infracţiuni intenţionate, respectiv, evaziune fiscală, prev. de 

art. 9, alin.1, lit. c şi alin. 2, 3  din Legea nr. 241/2005, spălare a banilor, prev. de art. 29, alin.1, lit. b  

din Legea nr. 656/2002 şi constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 

3 N.C.P., pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare, şi, pe baza evaluării 

gravităţii faptelor, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acestora, a anturajului şi a mediului din 

care aceştia provin, şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestora, se constată că, privarea lor de 

libertate este necesară, pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică. 
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           Se constată că,  în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 223 alin. (2) din C. proc. 

pen., pentru toţi inculpaţii,  în sensul celor arătate mai sus, iar comiterea faptelor rezultă din următoarele 

probe: actele de control efectuate de inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – Bucureşti si 

Ploiesti, materializate în procesele verbale de constatare a fraudelor fiscale pentru stabilirea modului de 

operare şi a prejudiciului produs, prin comiterea infracţiunilor pentru care s-a dispus începerea urmăririi 

penale,  documentele financiar contabile ridicate de către organele de control fiscal de la firmele 

implicate în lanţurile relaţionale ce au condus la prejudicierea bugetului consolidat al statului procesele 

verbale de redare a convorbirilor telefonice legal interceptate şi a înregistrărilor obţinute din 

valorificarea imaginilor video şi prin fotografiere, autorizate de instanţa de judecată, datele privind 

tranzacţiile financiare, copiile dosarelor de deschidere a conturilor si toate documentele care cuprind 

eventualele modificari ulterioare (copii cărţi identitate, acte firma, formulare bancare) utilizate in relatia 

cu bancile, respectiv rulajele conturilor de la înfiinţare şi până în prezent (extrase de cont), copii de pe 

documentele ce au stat la baza efectuării retragerilor de numerar, precum şi documentele întocmite de 

persoanele imputernicite sa efectueze operatiuni bancare la ghiseu sau prin utilizarea sistemelor 

electronice de plata in perioada respectivă ale membrilor grupului infracţional şi ale firmelor folosite de 

aceştia în activitatea ilicită, sesizările din oficiu, întocmite de Oficiul Naţional de Prevenire şi 

Combatere a Spălării Banilor Bucureşti, procesele verbale întocmite de inspectorii Antifraudă Fiscală 

Ploieşti, cu privire la comiterea infracţiunii de spălare a banilor, dar şi în dovedirea veniturilor obtinute 

de inculpati, actele întocmite de oficiul registrului comerţului, cu privire istoricul  firmelor implicate în 

lanţurile relaţionale ce au condus la prejudicierea bugetului de stat, borderourile fictive de achiziţii 

mărfuri şi declaraţiile martorilor audiaţi în cauză. 

              În ceea ce-l priveşte pe inculpatul WALTER FLORIAN, în cauză sunt îndeplinite, pe langă 

condiţiile prevăzute de art. art. 223 alin. (2) din C. proc. pen. şi cele prevăzute în art. 223 alin. 1 lit. a 

C.p.p., respectiv, ”inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul  de a se sustrage de la urmărirea penală sau 

de la judecată, ori a făcut pregătiri de orice natură pentru astfel de acte”.  

 

Este de menţionat că, toate persoanele suspecte, ce fac parte din grupul infracţional cercetat în prezenta 

cauză au fost găsite, de către organele de poliţie, cu ocazia percheziţiilor efectuate la data de 

06.05.2015, singurul care s-a sustras cercetărilor penale, fiind chiar liderul acestuia, inculpatul Walter 

Florian.       

              În raport cu prevederile art. 5 din C.E.D.O., măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate 

dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau există motive temeinice 

de a crede în posibilitatea săvârşirii de noi infracţiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal. 

           Din probatoriul administrat până în prezent rezultă că este îndeplinită şi această condiţie necesară 

detenţiei preventive a inculpaţilor inculpaţii WALTER FLORIAN, NECULA MARIN, GRIGORAŞ 

GRIGORE-ADRIAN, POP IUSTIN-ATANASIU, PAUL VIOREL, PAUL GHEORGHE-NICOLAE, 
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VIZI CAROL-MARK, MOLNAR ARPAD-JOZSEF, MOLNAR BOTOND-TIBOR, HOTCA LUCIA-

MARIA, CORLAN CRISTIAN-DUMITRU, CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, AVRAM 

MARIUS-FLORIN, DUMITRU EMIL, OPREA AURELIAN, MATEI COSTEL. 

          Privarea de libertate a acestora este necesară, pentru a se impiedica exercitarea de presiuni asupra 

martorilor sau intervenirii unor întelegeri între inculpaţi şi suspecţi, în condiţiile în care în cauză sunt 

cercetate un număr mare de persoane - 23, iar inculpaţii au roluri bine stabilite in cadrul grupului 

infracţional. 

            Mentionăm că, o parte din persoanele implicate în activitatea infractională a inculpatilor nu au 

fost audiate, situaţia fiind similară şi în ceea ce priveşte martorii, urmand a fi audiate peste 25 de alte 

persoane cu aceasta calitate, existând riscul ca, depoziţiile acestora să fie alterate în situaţia în care 

inculpaţii sunt cercetaţi în stare de libertate.  

          Cu privire la înlăturarea stării de pericol pentru ordinea publică,  avem în vedere faptul că, pe de 

o parte pericolul social generic al acestui tip de infracţiuni, rezultă din modul sever prin care legiuitorul 

a înţeles să sancţioneze aceste fapte, în condiţiile în care fenomenul a atins cote alarmante, arestarea 

preventivă impunându-se pentru aceste considerente şi fiind în deplină concordanţă cu prev. art. 5 din 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, existând acele motive verosimile că inculpaţii au comis o 

infracţiune gravă, motive care în jurisprudenţa CEDO au fost definite ca acele fapte şi informaţii care ar 

indica unui observator obiectiv că, persoanele respective ar fi putut săvârşi infracţiunea, iar această 

analiză rezultă din toate circumstanţele cauzei.  

          În cauză, apreciem că, urmărirea penală nu poate fi efectuată decât cu inculpaţii în stare de arest 

preventiv, deoarece lăsarea în libertate a acestora prezintă pericol concret pentru ordinea publică, 

raportat, atât la modalitatea de săvârşire a infracţiunilor, în cadrul unui grup infracţional organizat, cât şi 

din modul de săvârşire a faptelor, rezultand că, se aduce o atingere gravă principiului încrederii care 

trebuie să guverneze desfăşurarea activităţilor societăţilor comerciale.  

              La aprecierea pericolului pe care inculpaţii l-ar avea dacă ar fi cercetaţi în stare de libertate, 

trebuie avut în vedere şi cuantumul pedepselor prevăzute de dispoziţiile legale în materie, în cazul 

săvârşirii unor infracţiuni de acest gen, dar şi valoarea foarte mare a prejudiciului (nerecuperat) produs 

bugetului de stat, de 19.821.513,76 lei, reprezentand impozit pe profit şi a TVA, legal datorat 

bugetului general consolidat al statului, la care se adaugă suma de 60.494.600 lei, (echivalentul a 

14.000.000 euro), reprezentand prejudiciul produs prin comiterea infracţiunii de spălare a banilor. 

      Totodată,  este de remarcat şi faptul că, inculpaţii: PAUL VIOREL, PAUL GHEORGHE 

NICOLAE, CORLAN CRISTIAN-DUMITRU, CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, AVRAM 

MARIUS-FLORIN, OPREA AURELIAN, MATEI COSTEL, VIZI CAROL MARK au perseverat pe 

calea infracţională, din fişele de cazier judiciar rezultând că, faţă de CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-

MARIAN s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale la data de 04.11.2013 – dosar nr. 
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3091/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, pentru infracţiunea de vătămare 

corporal din culpă, PAUL VIOREL, PAUL GHEORGHE-NICOLAE, OPREA AURELIAN, MATEI 

COSTEL, VIZI CAROL MARK au mai fost condamnat anterior, primii doi, la pedeapsa amenzii 

penale pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 84 din Legea Cecului, prin sentinţa penală nr. 

1971/2006 a Judecătoriei Târgu Mureş, definitivă prin decizia penală nr. 485/28.11.2007 a Curţii de 

Apel Târgu Mureş, OPREA AURELIAN, la pedeapsa  închisorii, de 1 an şi 4 luni, suspendată 

condiţionat, potrivit disp. art. 81 CP, pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune, fas intelectual, uz 

de fals, fals privind identitatea, fals în declaraţii, fals material în înscrisuri oficiale, prin sentinţa penală 

nr. 2502/2006 a Judecătoriei Sector 3 Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. 1416/10.11.2008 a 

Curţii de Apel Bucureşti (a fost arestat la 10.09.2003), MATEI COSTEL, la pedeapsa  închisorii, de 8 

luni, suspendată condiţionat, potrivit disp. art. 81 CP, pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 86 din 

OUG nr. 195/2002, prin sentinţa penală nr. 600/16.10.2013 a Judecătoriei Cornetu, definitivă prin 

nerecurare VIZI CAROL MARK, la pedeapsa amenzii penale pentru comiterea infracţiunii prev. de 

art. 334 din NCP, prin sentinţa penală nr. 33/29.01.2014 a Judecătoriei Turda, definitivă prin decizia 

penală nr. 619/26.06.2014 a Curţii de Apel Cluj. Totodată, inculpaţii CORLAN CRISTIAN-

DUMITRU şi AVRAM MARIUS-FLORIN au fost anterior sancţionaţi cu amenzi administrative, 

pentru comiterea unor fapte prevăzute de legea penală. 

           Având în vedere că, faptele ce formează obiectul cercetării în prezenta cauză tind să devină un 

fenomen, existând tot mai multe grupări infracţionale care s-au orientat spre acest tip de infracţiuni  şi 

gradul deosebit de ridicat al pericolului social al faptelor comise, raportat la limitele de pedeapsă, 

stabilite de legiuitor şi la perioada mare în care s-a desfăşurat activitatea infracţională, la frecvenţa 

actelor materiale comise, la prejudiciul considerabil cauzat, bugetului de stat, considerăm că,  faţă de  

inculpaţi, se impune luarea măsurii arestării preventive, fiind incidente, dispozitiile art. 223 alin. 2 

C.p.p.      

            Lăsarea în libertate a unor asemenea persoane, nu poate decât să inducă publicului, oamenilor de 

bună credinţă, că oricât de grave ar fi faptele săvârşite, oameni de genul celor inculpaţi în cauză, vor 

reuşi să se sustragă răspunderii penale şi nu vor fi condamnaţi decât inculpaţii care săvârşesc infracţiuni 

minore cu prejudicii reduse. Continuarea urmăririi penale cu inculpaţii în stare de arest preventiv, 

rezultă şi din consecvenţa acestora în ascunderea mijloacelor materiale de probă, precum şi a 

beneficiului material rezultat din comiterea infracţiunilor, comportament ce ar putea conduce şi la 

influenţarea declaraţiilor persoanelor implicate, dacă inculpaţii ar fi în libertate sau nu li s-ar restrânge 

drepturile în condiţiile dispuse de codul de procedură penală. 

           Inculpaţii nu au depus niciun fel de diligenţă pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului 

consolidat al statului, sumele de bani încasate din conturile bancare prin intermediul cărora au derulat 

operaţiunile comerciale, fiind însuşite integral de aceştia. Toate activităţile procesual – penale efectuate 

pentru a stabili întreaga relaţie infracţională şi pentru calcularea prejudiciului cert cauzat bugetului 
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consolidat al statului, sunt imperios necesare pentru o justă înfăptuire a actului de justiţie şi implicit a 

completării şi definitivării urmăririi penale în cauză. 

            Pentru aceste motive apreciem că, se impune luarea măsurii arestării preventive faţă de 

inculpaţii inculpaţii WALTER FLORIAN, NECULA MARIN, GRIGORAŞ GRIGORE-ADRIAN, 

POP IUSTIN-ATANASIU, PAUL VIOREL, PAUL GHEORGHE-NICOLAE, VIZI CAROL-MARK, 

MOLNAR ARPAD-JOZSEF, MOLNAR BOTOND-TIBOR, HOTCA LUCIA-MARIA, CORLAN 

CRISTIAN-DUMITRU, CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, AVRAM MARIUS-FLORIN, 

DUMITRU EMIL, OPREA AURELIAN, MATEI COSTEL. 

  

             Având în vedere că:  

            - inculpaţii NECULA MARIN, GRIGORAŞ GRIGORE-ADRIAN, POP IUSTIN-ATANASIU, 

PAUL VIOREL, PAUL GHEORGHE-NICOLAE, VIZI CAROL-MARK, MOLNAR ARPAD-

JOZSEF, MOLNAR BOTOND-TIBOR, HOTCA LUCIA-MARIA, CORLAN CRISTIAN-DUMITRU, 

CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, AVRAM MARIUS-FLORIN, DUMITRU EMIL, OPREA 

AURELIAN, MATEI COSTEL,  se află în situaţia prevăzuta de art. 223 alin. (2) din C. proc. pen.,            

             -  inculpatul  WALTER FLORIAN, se află în situaţiile prevăzute de art. 223 alin. (1) lit. a din 

C. proc. pen. şi art. 223 alin. (2) din C. proc. pen.,  

           

            În temeiul art. 224 C. proc. pen., art. 223 alin. (1) şi (2)  din  C. proc. pen., art. 225 din  C. proc. 

pen., rap. la art. 202 alin. (1) (3) şi (4) lit.e din C. proc. pen., 

 

                                                     S O L I C I T:   

    

(…) 

                 

            II. Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data punerii  în executare a 

mandatului de arestare preventivă şi audierii de către magistratul competent, a inculpatului:  

  - WALTER FLORIAN, - pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup 

infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P., evaziune fiscală, în formă continuată, 

prev. de art. 9, alin.1, lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., instigare la 

infracţiunea de spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 47 NCP, rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 

656/2002, cu aplic. art. 38 N.C.P., privind concursul real de infracţiuni şi art. 5 alin. 1 din N.C.P., 

privind aplicarea legii penale mai favorabile, 

         

             - deoarece, in probele administrate rezultă suspiciunea rezonabilă că, inculpaţii WALTER 

FLORIAN, NECULA MARIN, GRIGORAŞ GRIGORE-ADRIAN, POP IUSTIN-ATANASIU, PAUL 

VIOREL, PAUL GHEORGHE-NICOLAE, VIZI CAROL-MARK, MOLNAR ARPAD-JOZSEF, 
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MOLNAR BOTOND-TIBOR, HOTCA LUCIA-MARIA, CORLAN CRISTIAN-DUMITRU, 

CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, AVRAM MARIUS-FLORIN, DUMITRU EMIL, OPREA 

AURELIAN, MATEI COSTEL au săvarşit infracţiuni intenţionate, respectiv, evaziune fiscală, prev. de 

art. 9, alin.1, lit. c şi alin. 2, 3  din Legea nr. 241/2005, spălare a banilor, prev. de art. 29, alin.1, lit. b  

din Legea nr. 656/2002 şi constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 

3 N.C.P., pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare, şi, pe baza evaluării 

gravităţii faptelor, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acestora, a anturajului şi a mediului din 

care aceştia provin, şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestora, se constată că, privarea lor de 

libertate este necesară, pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică. 

              În ceea ce-l priveşte pe inculpatul WALTER FLORIAN, în cauză sunt îndeplinite, pe langă 

condiţiile prevăzute de art. art. 223 alin. (2) din C. proc. pen. şi cele prevăzute în art. 223 alin. 1 lit. a 

C.p.p., respectiv, ”inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul  de a se sustrage de la urmărirea penală sau 

de la judecată, ori a făcut pregătiri de orice natură pentru astfel de acte”.  

 

Este de menţionat că, toate persoanele suspecte, ce fac parte din grupul infracţional cercetat în prezenta 

cauză au fost găsite, de către organele de poliţie, cu ocazia percheziţiilor efectuate la data de 

06.05.2015, singurul care s-a sustras cercetărilor penale, fiind chiar liderul acestuia, inculpatul Walter 

Florian.       

              În raport cu prevederile art. 5 din C.E.D.O., măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate 

dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau există motive temeinice 

de a crede în posibilitatea săvârşirii de noi infracţiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal. 

           Din probatoriul administrat până în prezent rezultă că este îndeplinită şi această condiţie necesară 

detenţiei preventive a inculpaţilor inculpaţii WALTER FLORIAN, NECULA MARIN, GRIGORAŞ 

GRIGORE-ADRIAN, POP IUSTIN-ATANASIU, PAUL VIOREL, PAUL GHEORGHE-NICOLAE, 

VIZI CAROL-MARK, MOLNAR ARPAD-JOZSEF, MOLNAR BOTOND-TIBOR, HOTCA LUCIA-

MARIA, CORLAN CRISTIAN-DUMITRU, CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, AVRAM 

MARIUS-FLORIN, DUMITRU EMIL, OPREA AURELIAN, MATEI COSTEL. 

          Privarea de libertate a acestora este necesară, pentru a se impiedica exercitarea de presiuni asupra 

martorilor sau intervenirii unor întelegeri între inculpaţi şi suspecţi, în condiţiile în care în cauză sunt 

cercetate un număr mare de persoane - 23, iar inculpaţii au roluri bine stabilite in cadrul grupului 

infracţional. 

            Mentionăm că, o parte din persoanele implicate în activitatea infractională a inculpatilor nu au 

fost audiate, situaţia fiind similară şi în ceea ce priveşte martorii, urmand a fi audiate peste 25 de alte 

persoane cu aceasta calitate, existând riscul ca, depoziţiile acestora să fie alterate în situaţia în care 

inculpaţii sunt cercetaţi în stare de libertate.  
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          Cu privire la înlăturarea stării de pericol pentru ordinea publică,  avem în vedere faptul că, pe de 

o parte pericolul social generic al acestui tip de infracţiuni, rezultă din modul sever prin care legiuitorul 

a înţeles să sancţioneze aceste fapte, în condiţiile în care fenomenul a atins cote alarmante, arestarea 

preventivă impunându-se pentru aceste considerente şi fiind în deplină concordanţă cu prev. art. 5 din 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, existând acele motive verosimile că inculpaţii au comis o 

infracţiune gravă, motive care în jurisprudenţa CEDO au fost definite ca acele fapte şi informaţii care ar 

indica unui observator obiectiv că, persoanele respective ar fi putut săvârşi infracţiunea, iar această 

analiză rezultă din toate circumstanţele cauzei.  

          În cauză, apreciem că, urmărirea penală nu poate fi efectuată decât cu inculpaţii în stare de arest 

preventiv, deoarece lăsarea în libertate a acestora prezintă pericol concret pentru ordinea publică, 

raportat, atât la modalitatea de săvârşire a infracţiunilor, în cadrul unui grup infracţional organizat, cât şi 

din modul de săvârşire a faptelor, rezultand că, se aduce o atingere gravă principiului încrederii care 

trebuie să guverneze desfăşurarea activităţilor societăţilor comerciale.  

              La aprecierea pericolului pe care inculpaţii l-ar avea dacă ar fi cercetaţi în stare de libertate, 

trebuie avut în vedere şi cuantumul pedepselor prevăzute de dispoziţiile legale în materie, în cazul 

săvârşirii unor infracţiuni de acest gen, dar şi valoarea foarte mare a prejudiciului (nerecuperat) produs 

bugetului de stat, de 19.821.513,76 lei, reprezentand impozit pe profit şi a TVA, legal datorat 

bugetului general consolidat al statului, la care se adaugă suma de 60.494.600 lei, (echivalentul a 

14.000.000 euro), reprezentand prejudiciul produs prin comiterea infracţiunii de spălare a banilor. 

       

Având în vedere că, faptele ce formează obiectul cercetării în prezenta cauză tind să devină un 

fenomen, existând tot mai multe grupări infracţionale care s-au orientat spre acest tip de infracţiuni  şi 

gradul deosebit de ridicat al pericolului social al faptelor comise, raportat la limitele de pedeapsă, 

stabilite de legiuitor şi la perioada mare în care s-a desfăşurat activitatea infracţională, la frecvenţa 

actelor materiale comise, la prejudiciul considerabil cauzat, bugetului de stat, considerăm că,  faţă de  

inculpaţi, se impune luarea măsurii arestării preventive, fiind incidente, dispozitiile art. 223 alin. 2 

C.p.p.      

            Lăsarea în libertate a unor asemenea persoane, nu poate decât să inducă publicului, oamenilor de 

bună credinţă, că oricât de grave ar fi faptele săvârşite, oameni de genul celor inculpaţi în cauză, vor 

reuşi să se sustragă răspunderii penale şi nu vor fi condamnaţi decât inculpaţii care săvârşesc infracţiuni 

minore cu prejudicii reduse. Continuarea urmăririi penale cu inculpaţii în stare de arest preventiv, 

rezultă şi din consecvenţa acestora în ascunderea mijloacelor materiale de probă, precum şi a 

beneficiului material rezultat din comiterea infracţiunilor, comportament ce ar putea conduce şi la 

influenţarea declaraţiilor persoanelor implicate, dacă inculpaţii ar fi în libertate sau nu li s-ar restrânge 

drepturile în condiţiile dispuse de codul de procedură penală. st
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           Inculpaţii nu au depus niciun fel de diligenţă pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului 

consolidat al statului, sumele de bani încasate din conturile bancare prin intermediul cărora au derulat 

operaţiunile comerciale, fiind însuşite integral de aceştia. Toate activităţile procesual – penale efectuate 

pentru a stabili întreaga relaţie infracţională şi pentru calcularea prejudiciului cert cauzat bugetului 

consolidat al statului, sunt imperios necesare pentru o justă înfăptuire a actului de justiţie şi implicit a 

completării şi definitivării urmăririi penale în cauză. 

            Pentru aceste motive apreciem că, se impune luarea măsurii arestării preventive faţă de 

inculpaţii inculpaţii WALTER FLORIAN, NECULA MARIN, GRIGORAŞ GRIGORE-ADRIAN, 

POP IUSTIN-ATANASIU, PAUL VIOREL, PAUL GHEORGHE-NICOLAE, VIZI CAROL-MARK, 

MOLNAR ARPAD-JOZSEF, MOLNAR BOTOND-TIBOR, HOTCA LUCIA-MARIA, CORLAN 

CRISTIAN-DUMITRU, CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, AVRAM MARIUS-FLORIN, 

DUMITRU EMIL, OPREA AURELIAN, MATEI COSTEL. 
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