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Direcția Națională Anticorupție 
 

SERVICIUL TERITORIAL TIMIȘOARA  
Operator date nr. 4472 

Dosar nr. 35/P/2019 
 

Verificat sub aspectul legalităţii 

  şi temeiniciei, conform art. 

328 C.pr.pen.  și art. 222  din OUG 

nr. 43/2002.   

Procuror şef serviciu: 

(….)  

 

 

R E C H I Z I T O R I U 

06.04.2020 

 

(….) – procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul 

Teritorial Timișoara; 

Examinând materialul de urmărire penală administrat în dosarul penal cu 

numărul 35/P/2019 privind pe inculpații: 

 

Horgea Cristian  

 

cercetat în stare de arest la domiciliu pentru comiterea infracțiunilor de:  

- luare de mită în formă continuată prev. de art. 35 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 

289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 (11 acte materiale descrise la Cap. 

II, pct.  1, 5, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 24 și 25); 

- trafic de influență în formă continuată prev. de art. 35 alin. 1 C.pen. cu aplic. 

art. 291 alin. 1 C.pen., rap. la art. 6 din Legea 78/2000 (11 acte materiale descrise la 

Cap. II, pct.  1, 5, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 24 și 25); 

- folosire a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de 

conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul 

de foloase necuvenite în formă continuată prev. de art. 13 din Legea 78/2000, cu aplic. 

art. 35 alin. 1 C.pen. (10 acte materiale, descrise la Cap. III - IV); 
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- luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 

6 din Legea 78/2000, rap. la art. 35 alin. 1 Cpen. (4 acte materiale, descrise la Cap. 

III); 

- trei infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 C.pen. rap. 

la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic art. 132 din Legea 78/2000 (fapte descrise Cap. IV); 

- cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen. 

 

 Miuțescu Elisabeta 

 

cercetată în stare de arest la domiciliu pentru comiterea următoarelor infracțiuni: 

 - o infracțiune de trafic de influență în formă continuată prev. de art. 35 alin. 1 

C.pen. cu aplic. art. 291 alin. 1 C.pen., rap. la art. 6 din Legea 78/2000. (39 de acte 

materiale, descrise la Cap. II și III);  

- o infracțiune de trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 C.pen., rap. la art. 

6 din Legea 78/2000. (descrisă la Cap. III); 

- o infracțiune de complicitate la folosirea influenței sau autorității de către 

persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul 

obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 48 alin. 1 

C.pen, rap. la art. 13 din Legea 78/2000 (descrisă la Cap. III); 

- o infracțiune de complicitate la luare de mită în formă continuată prev. de art. 

48 alin. 1 C.pen. rap. la  art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea 78/2000, cu 

aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (descrisă la Cap. III); 

- o infracțiune de trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 C.pen., rap. la art. 

6 din Legea 78/2000 (descrisă la Cap. III); 

- cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen. 

 

Munteanu Bogdan 

 

cercetat în stare de libertate pentru comiterea infracțiunilor de: 

 - luare de mită în formă continuată (6 acte materiale)  prev. de art. 35 alin. 1 

C.pen. cu aplic. art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, rap. la art. 

19 din O.U.G. 43/2002 

 - trafic de influență în formă continuată (6 acte materiale)  prev. de art. 35 alin. 

1 C.pen. cu aplic. art. 291 alin. 1 C.pen., rap. la art. 6 din Legea 78/2000, rap. la 

art. 19 din O.U.G. 43/2002 

- cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen. 
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Ispravnic Cristian Ilie 

 

cercetat sub control judiciar pentru comiterea următoarelor infracțiuni: 

- folosire a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de 

conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul 

de foloase necuvenite în formă continuată prev. de art. 13 din Legea 78/2000, cu aplic. 

art 35 alin 1 C.pen. (34 de acte materiale, descrise la Cap. III - VI); 

- luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 

din Legea 78/2000 rap. la art 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale, descrise la Cap. III). 

- abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 cu aplic. art.  132 din Legea 78/2000 

(descrisă la Cap. VI); 

- patru infracțiuni de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic 

art. 132 din Legea 78/2000 (fapte descrise Cap. IV); 

- cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen. 

 

Căprar Dorel Gheorghe 

 

cercetat în stare de libertate pentru comiterea următoarelor infracțiuni: 

- folosire a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de 

conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul 

de foloase necuvenite în formă continuată prev. de art. 13 din Legea 78/2000, cu aplic. 

art. 35 alin. 1 C.pen. (51  de acte materiale, descrise la Cap. III - V); 

- complicitate la luare de mită în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., 

rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 și 7 lit. a din Legea 78/2000 și art. 35 alin. 

1 C.pen. (două acte materiale, descrise la Cap. III); 

- trei infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 C.pen. rap. 

la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic art. 132 din Legea 78/2000 (fapte descrise Cap. IV); 

- cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen. 

 

Dima Cristian 

 

cercetat sub control judiciar perntru comiterea următoarelor infracțiuni: 

- complicitate la folosirea influenței sau autorității de către persoana care 

ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru 

sine sau pentru altul de foloase necuvenite în formă continuată prev. de art. 48 alin. 

1 C.pen, rap. la art. 13 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (două acte 
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materiale, descrise la Cap. III); 

- complicitate la luare de mită în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 

C.pen., rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea 78/2000, rap. la art. 

35 alin. 1 C.pen. (două acte materiale, descrise la Cap. III); 

- cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen. 

 

Lucaciu Mircea Andrei 

 

cercetat sub control juciciar perntru comiterea următoarelor infracțiuni: 

- complicitate la folosirea influenței sau autorității de către persoana care 

ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru 

sine sau pentru altul de foloase necuvenite în formă continuată prev. de art. 48 alin. 

1 C.pen, rap. la art. 13 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (19 acte 

materiale, descrise la Cap. III - V) 

- luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea 

78/2000. (descrisă la pct. III) 

 - complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 297 alin. 1 

C.pen., cu aplic art. 132 din Legea 78/2000 (faptă descrisă la Cap. IV) 

- cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen. 

 

Zamiska Ioan – Iaromir 

 

cercetat în stare de libertate perntru comiterea următoarelor infracțiuni: 

- complicitate la folosirea influenței sau autorității de către persoana care ocupă 

o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau 

pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 48 alin. 1 C.pen, rap. la art. 13 din 

Legea 78/2000. (descrisă la Cap. III) 

- dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 6 din Legea 

78/2000. (descrisă la Cap. III) 

- cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen. 

 

Tripa Florin Dan 

 

cercetat în stare de libertate perntru comiterea următoarelor infracțiuni: 

- folosire a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de 

conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul 
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de foloase necuvenite în formă continuată prev. de art. 13 din Legea 78/2000, cu aplic. 

art. 35 alin. 1 C.pen.. (două acte materiale, descrise la Cap. IV și VI); 

- complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48. C.pen. rap. la art. 297 alin. 1 

C.pen., cu aplic. art. 132 din Legea 78/2000 (descrisă la Cap. VI); 

- complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 297 alin. 1 

C.pen., cu aplic art. 132 din Legea 78/2000; (descrisă la Cap. IV) 

- cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 C.pen. 

 

Pascu Patriciu Mirel 

 

cercetat sub control judiciar perntru comiterea următoarelor infracțiuni: 

- folosire a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de 

conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul 

de foloase necuvenite prev. de art. 13 din Legea 78/2000 (descrisă la Cap. IV); 

 - complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 297 alin. 1 

C.pen., cu aplic art. 132 din Legea 78/2000; 

- cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 C.pen. 

 

Chisăliță Ioan Narcis 

 

cercetat în stare de libertate perntru comiterea următoarelor infracțiuni: 

   - folosire a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de 

conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul 

de foloase necuvenite prev. de art. 13 din Legea 78/2000 (descrisă la Cap. IV); 

 - complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 297 alin. 1 

C.pen., cu aplic art. 132 din Legea 78/2000; 

- cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 C.pen. 

 

Jivan Luminița 

 

cercetată perntru comiterea infracțiunii de folosire a influenței sau autorității de către 

persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul 

obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 13 din Legea 

78/2000. 
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Băețan Vasile Alin 

 

cercetat sub control judiciar perntru comiterea următoarelor infracțiuni: 

- complicitate la folosirea influenței sau autorității de către persoana care ocupă 

o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau 

pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 48 alin. 1 C.pen, rap. la art. 13 din 

Legea 78/2000. 

- complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 297 

alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 132 din Legea 78/2000.  

- cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen. 

 

Stoenescu Anca Patricia 

 

cercetată în stare de libertate sub aspectul comiterii infracțiunii de abuz în srviciu 

prev. de art. 297 alin. 1 C.pen. 

 

precum și față de suspecții:  

 

(....) 

 

cercetat în stare de libertate pentru comiterea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 

290 alin. 1 rap. la art. 6 din Legea 78/2000; 

 

(....) 

 

cercetată în stare de libertate pentru comiterea infracțiunii de dare de mită prev. de 

art. 290 alin. 1 rap. la art. 6 din Legea 78/2000; 

 

Expun următoarele: 

 

 I. Conținutul rezumativ al stării de fapt  

 Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 

(C.N.A.I.R.), potrivit O.U.G. 84/2003, este o societate comercială de interes național 

cu capital integral de stat, având în subordinea sa 7 subunități denumite direcții 

regionale de drumuri și poduri (D.R.D.P.), subunități care nu au personalitate 

juridică, printre care și Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara. 
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 Una dintre structurile importante din cadrul direcțiilor regionale de drumuri și 

poduri este reprezentată de agențiile de control și încasare (A.C.I.) situate în punctele 

de trecere a frontierei (sau agențiile de cântar, cum sunt ele cunoscute în limbajul 

curent). Potrivit Regulamentelor de organizare și funcționare ale C.N.A.I.R și 

D.R.D.P. Timișoara, agențiile de control și încasare situate în punctele de trecere a 

frontierei au ca scop controlul, încasarea taxelor și aplicarea amenzilor 

contravenționale, iar  ca atribuții încasarea tarifelor de utilizare a drumurilor, 

controlul în punctele de trecere a frontierei de stat în ceea ce privește achitarea 

tarifelor de utilizare a drumurilor și autorizațiilor de transport, aplicând amenzi în 

cazul constării unei contravenții. În mod concret, controlorii de trafic, astfel cum se 

numesc angajații acestor agenții, verifică achitarea tarifului de utilizare (rovinieta), 

efectuarea transporturilor cu vehicule rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc 

masele și dimensiunile maxime admise (agabaritice), existența și respectarea 

prevederilor autorizațiilor speciale de transport (AST) și, în cazul utilizatorilor 

străini, a documentelor de acces la rețeaua de drumuri naționale, precum și efectuarea 

transporturilor rutiere sub incidența NATO.  

Potrivit Regulamentelor de organizare și funcționare ale C.N.A.I.R și 

D.R.D.P. Timișoara, agențiile de control și încasare situate în punctele de frontieră 

se subordonează ierarhic Serviciului Agențiilor de Control și Încasare (Serviciul 

A.C.I.), care, la rândul său se subordonează Departamentului Venituri din cadrul  

D.R.D.P. Timișoara. Departamentul Venituri din cadrul D.R.D.P. Timișoara se 

subordonează atât Direcției Economice din cadrul acestei instituții, cât și Direcției 

Venituri din cadrul C.N.A.I.R. 

Importanța acestor agenții este dată de aceea că întreg comerțul exterior al 

României, precum și al altor state care tranzitează România, este supus verificării 

controlorilor de trafic, Agenția de Control și Încasare Nădlac II, care deservește 

punctul de trecere a frontierei în regim de autostradă, fiind cea mai importantă dintre 

acestea, prin fluxul mare de transporturi care sunt verificate de controlorii de trafic. 

Transportul internațional de mărfuri care tranzitează frontierele României este supus 

taxării, sumele de bani colectate din această activitate constituind venituri la bugetul 

de stat, raportat la folosirea drumurilor naționale.  

Legat de această activitate de taxare, în cadrul agențiilor situate în punctele de 

trecere a frontierei s-a dezvoltat în timp un fenomen infracțional constând în 

pretinderea și primirea de sume de bani de către controlorii de trafic de la 

transportatori, pentru a nu aplica tarifele și sancțiunile contravenționale care s-ar 

impune, diminuând în acest fel încasările la bugetul de stat. 
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  Fenomenul infracțional al corupției în rândul controlorilor de trafic a mai fost 

investigat în cursul unor anchete, care au scos în evidență dificultatea instrumentării 

probatoriului, prin aceea că transportatorii cărora li se pretind sume de bani sunt 

cetățeni străini aflați în tranzit, prin aceea că sumele de bani sunt modice, astfel încât 

pretinderea acestora nu este denunțată ori a fost sancționată prin aplicarea unor 

amenzi administrative.  

(....) 

Acest fenomen infracțional a fost completat de obiceiul celor care îndeplinesc 

funcții de conducere în cadrul D.R.D.P. Timișoara de a pretinde și primi sume de bani 

de la controlorii de trafic, pentru a nu constata infracțiunile sau abaterile comise de 

aceștia. 

 Posibilitatea de a colecta sume de bani din comiterea acestor infracțiuni nu a 

trecut neobservată de clasa politică locală, care și-a manifestat interesul pentru 

obținerea de venituri din aceste activități infracționale, prin exercitarea influenței și 

autorității în vederea acaparării unor funcții de conducere din cadrul D.R.D.P. 

Timișoara, creându-se practic posibilitatea ca mita primită în mod constant de la 

transportatori de către  controlorii de trafic din punctele de frontieră, să fie transmisă 

persoanelor cu funcții de conducere din cadrul D.R.D.P., care, împreună cu mita 

obținută din alte activități, cum ar fi angajarea pe noi posturi, să fie remisă 

organizației județene de partid, ca taxă de protecție politică a funcțiilor deținute. 

 (....)  

 1. Investigațiile efectuate în prezenta cauză au pornit de la denunțul martorei 

(....) (....), care a adus la cunoștința organelor judiciare împrejurarea că are calitatea 

de controlor trafic în cadrul Agenției de Control și Încasare (....), aflată în subordinea 

D.R.D.P. Timișoara din cadrul C.N.A.I.R. Martora a sesizat organele judiciare cu 

aceea că, la nivelul agențiilor de încasare și control situate în punctele de frontieră, 

există o practică a persoanelor cu funcții de conducere de a pretinde și primi sume 

de bani de la controlorii de trafic pentru a li se asigura protecția la locul de muncă. 

Aceasta a mai arătat că banii pe care ea și majoritatea colegilor săi sunt nevoiți să îi 

plătească sunt pretinși de Horgea Cristian, șeful Agenției de Control și Încasare 

Nădlac II, căruia îi remite 100 de euro lunar, de Munteanu Bogdan, șeful 

Departamentului Venituri din cadrul D.R.D.P. Timișoara, căruia îi remite 100 de 

euro lunar, precum și de către colega sa, Miuțescu Elisabeta, căreia îi remite 500 de 

euro lunar, încă de la angajare. 

În cuprinsul declarațiilor sale, (....), căreia i s-a conferit și statutul de martor 

amenințat, a mai arătat că suma de 700 de euro pe care trebuie să o plătească lunar 

acoperă veniturile salariale ale unui controlor trafic, astfel încât persoanele care 
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pretind aceste sume de bani sunt conștiente că, pentru a avea posibilitatea să 

efectueze acele plăți, este necesar ca subalternii să procure acele sume din mita luată 

de la transportatorii care tranzitează frontiera, încurajând această practică pentru a 

asigura o colectare mai eficientă. 

Martora a mai arătat că persoanele cărora le remite respectivele sume de bani, 

pretind că acestea fac parte dintr-un sistem mai amplu de colectare, ei având obligația 

de a remite respectivele sume mai departe, la Organizația Județeană Arad a Partidului 

(....), pentru a fi numiți și menținuți în funcțiile pe care le dețin. 

Aspectele reclamate inițial de avertizorul de integritate (....) au fost investigate 

de organele de anchetă, reieșind că Horgea Cristian, Munteanu Bogdan și Miuțescu 

Elisabeta, pentru a asigura protecția martorei la locul de muncă pretind și primesc în 

mod constant sume de bani, (26 de acte materiale distincte), fapte care au fost 

descrise pe larg la capitolul II, cu încadrările juridice expuse în detaliu la capitolul 

VIII.  

 

2. În ziua de 19.06.2019, organele de anchetă au procedat la audierea în calitate 

de suspect a lui Munteanu Bogdan, la vremea respectivă șef al Departamentului 

Venituri din cadrul D.R.D.P. Timișoara, care a recunoscut în totalitate faptele 

reținute în sarcina sa, arătând că, într-adevăr, pentru a fi numit și menținut în această 

funcție de conducere, este necesar să colecteze sume de bani de la subalterni sau din 

alte activități licite, pentru a fi predate la Organizația Județeană a (....) Arad sau lui 

Căprar Dorel Gheorghe, președintele organizației, care, la rândul său, pretindea că le 

depune la partid sau le remite direct președintelui (....). 

Munteanu Bogdan a mai arătat că, distinct de colectarea sumelor de bani de la 

subalterni (controlorii de trafic) există practica de a se obține sume de bani din 

angajarea unor noi persoane în cadrul D.R.D.P. Timișoara, prin fraudarea 

concursurilor sau examenelor, sume de bani care se colectează tot la organizația de 

partid. Acesta a declarat că el a fost desemnat să se ocupe de organizarea în mod 

fraudulos a acelor examene atât în anii precedenți, cât și de viitoarele angajări ale 

unor persoane, care să fie dispuse să plătească sume de bani pentru angajare. 

(....) 

În calitatea sa (....) Munteanu Bogdan a evidențiat faptul că posturile vacante 

din cadrul D.R.D.P. Timișoara urmau a fi ocupate prin exercitarea influențelor 

politice de către Căprar Dorel Gheorghe, președintele Organizației Județene (....) 

Arad, Ispravnic Cristian și Horgea Cristian, ambii având calitatea de vicepreședinți 

ai acestei organizații. Practic, cele cinci posturi de controlor trafic care erau vacante 
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în acel moment în cadrul D.R.D.P. Timișoara, urmau a fi ocupate numai după ce se 

analizau, la nivel de conducere a partidului, ofertele candidaților, urmând ca decizia 

finală să îi aparțină lui Căprar Dorel Gheorghe, existând și situații în care candidaților 

care aveau susținere politică să nu li se mai pretindă și remiterea unor sume de bani.  

 Distinct de folosirea influenței politice pentru ocuparea posturilor de controlor 

trafic, în cauză s-a stabilit că Ispravnic Cristian, care are și calitatea de director 

general regional al D.R.D.P. Timișoara, a acceptat ca ocuparea celor cinci posturi  să 

se facă prin fraudarea concursului în schimbul unor sume de bani ce urmau a fi 

negociate între 5.000 și 10.000 de euro de persoană, Horgea Cristian a pretins ca 

patru din cele cinci posturi să se ocupe în schimbul unor sume cuprinse între 4.000 

de euro și 10.000 de euro, iar Lucaciu Mircea (numit între timp șef al 

Departamentului Venituri) a acceptat ca unul dintre posturi să fie ocupat în schimbul 

sumei de 4.000 de euro. În ceea ce-l privește pe Căprar Dorel Gheorghe, acesta a 

pretins și acceptat ca două dintre posturi să fie ocupate în schimbul sumei de câte 

5.000 de euro fiecare, pretinzând ca banii să fie remiși în mod direct la casieria 

Organizației Județene a (....) Arad. De menționat că rolul lui Căprar Dorel, Ispravnic 

Cristian și Horgea Cristian în ceea ce privește ocuparea acestor posturi a fost și acela 

de a contracara influențele altor organizații județene ale aceluiași partid care doreau 

și ele ocuparea acelor posturi în aceeași modalitate. 

Tot în legătură cu ocuparea posturilor de controlor trafic, s-a mai stabilit că 

Dima Cristian, șeful Agenției de Control și Încasări Jimbolia a fost cel care s-a ocupat 

de racolarea a două persoane, (....) și (....), dispuse să plătească câte 5.000 de euro 

fiecare pentru ocuparea posturilor de controlor trafic de la A.C.I. Moravița. De 

asemenea, s-a mai stabilit că unul dintre posturi a fost solicitat de controlorul de trafic 

Zamiska Iaromir pentru fiul său, în schimbul sumei de 4.000 de euro.  

Problema angajărilor pe posturile de controlor trafic a fost sesizată și de 

martora (....), pe care Miuțescu Elisabeta a întrebat-o dacă cunoaște persoane 

interesate să ocupe acele posturi în schimbul unor sume de bani, care urmau a fi 

remise celor cu funcții de conducere din D.R.D.P. Timișoara sau C.N.A.I.R. Astfel, 

pentru ocuparea unuia dintre acele posturi, Miuțescu Elisabeta a pretins suma de 

15.000 de euro, de la martorul (....), care a refuzat remiterea acesteia, iar ulterior 

aceasta a pretins suma de 17.000 de euro de la (....) (....) din care 2.000 urma să fie 

împărțită între ea și (....), restul de 15.000 de euro urmând a fi remiși persoanelor cu 

funcții de conducere care facilitau angajarea. În realitate, Miuțescu Elisabeta le-a 

oferit lui Horgea Cristian și Munteanu Bogdan, care urmau a face parte din comisa 
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de examinare, sume cuprinse între 5.000 și 10.000 de euro, intenționând a-și însuși 

restul banilor.  

În baza autorizării organelor judiciare, martora (....) a dat curs solicitărilor de 

a racola persoane dispuse să plătească sume de bani pentru ocuparea postului de 

controlor trafic, oferindu-i lui Miuțescu Elisabeta numele și documentele necesare 

înscrierii la examen ale investigatoarei sub acoperire (....). De asemenea, martora 

(....) a remis, în două tranșe distincte, suma de 17.000 de euro provenită din fondurile 

speciale ale Direcției Naționale Anticorupție pentru angajarea (....). Tot cu această 

ocazie, s-a mai stabilit că Miuțescu Elisabeta a pretins ca (....), după angajare, să aibă 

obligația de a plăti și ea, precum (....), o taxă de protecție a locului de muncă de 500 

de euro lunar. De asemenea, (....) a mai reieșit că, anterior investigațiilor din prezenta 

cauză, Miuțescu Elisabeta a pretins și primit suma de 10.000 de euro pentru a facilita 

și angajarea martorei (....) pe postul de controlor trafic. 

Întrucât cele cinci posturi de controlor trafic erau vizate și de către 

Organizațiile Județene Timiș și Caraș Severin, care au exercitat presiuni în acest sens, 

directorul general regional al D.R.D.P. Timișoara, Ispravnic Cristian, a luat decizia 

amânării examenelor, pentru ca aceste posturi să poată fi valorificate ulterior în mod 

exclusiv de Organizația Județeană (....) Arad, al cărei vicepreședinte era.  

Cele de mai sus au fost descrise pe larg la capitolul III al stării de fapt, iar 

încadrările juridice date acestor fapte au fost prezentate în detaliu la capitolul VIII. 

 

3. Munteanu Bogdan a mai arătat în declarațiile sale că întreg mecanismul de 

colectare a sumelor de bani de către persoanele cu funcții de conducere din cadrul 

D.R.D.P. Timișoara este menit asigurării protecției politice, astfel încât, pentru a fi 

menținut în acele funcții, este necesar a contribui cu sume de bani sau alte foloase 

pentru partid. Acesta a mai arătat că Organizația Județeană a (....) Arad l-a perceput 

pe Lucaciu Mircea ca fiind un mai bun colector de sume de bani, astfel încât i s-a 

cerut să-i cedeze acestuia locul la conducerea Departamentului Venituri.  

În acel moment, Organizația Județeană a (....) Arad, care îl sprijinea pe Lucaciu 

Mircea pentru ocuparea acelui post, a intrat în conflict cu Organizația Județeană a 

(....) Caraș Severin, care îl susținea pe Pascu Mirel, vicepreședintele acestei 

organizați de partid, pentru ocuparea aceluiași post. În final, în urma negocierilor 

dintre cele două organizații de partid s-a acceptat ca Lucaciu Mircea să ocupe postul 

de șef al Departamentului Venituri, lui Mirel Pascu oferindu-i-se în compensație 

postul de șef al Departamentului Juridic. La respectivele negocieri au participat atât 

președinții celor două organizații județene de partid, Căprar Dorel și Jivan Luminița, 
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cât și deputatul Tripa Florin și senatorul Chisăliță Ioan Narcis, aceștia din urmă având 

calitatea de secretari executivi în cadrul Birourilor Permanente ale (....) Arad și Caraș 

Severin. 

 Cele de mai sus au fost descrise pe larg la capitolul IV al stării de fapt, iar 

încadrările juridice date acestor fapte au fost prezentate în detaliu la capitolul VIII. 

 

 4. Atât din cuprinsul declarațiilor date de Munteanu Bogdan, cât și din (....)  a 

reieșit că persoanele cu funcții de conducere în carul D.R.D.P Timișoara sau în alte 

instituții locale sau regionale, susținute de partid în acele funcții, au obligația de a 

plăti o taxă lunară la casieria Organizației Județene a (....) Arad, cuantumul taxei 

raportându-se la funcția deținută. Astfel, din materialul probator a reieșit că Ispravnic 

Cristian, Munteanu Bogdan și Lucaciu Mircea, precum și alte persoane cu funcții de 

conducere de la nivel local, plătesc lunar o asemenea taxă. 

 Distinct de aceste sume lunare, persoanele cu funcții de conducere din cadrul 

D.R.D.P. Timișoara susținute în acele funcții de către partid au obligația de a plăti și 

alte sume de bani, raportat la necesitățile de moment și solicitările persoanelor cu 

funcții de conducere din partid, identificându-se o asemenea situație când Căprar 

Dorel Gheorghe, președintele Organizației Județene a (....) Arad a pretins și primit 

suma de 4.500 de lei de la  Horgea Cristian, Munteanu Bogdan și Lucaciu Mircea 

pentru plata cheltuielilor ocazionate de primirea unei delegații din Japonia. 

Cele de mai sus au fost descrise pe larg la capitolul V al stării de fapt, iar 

încadrările juridice date acestor fapte au fost prezentate în detaliu la capitolul VIII. 

 

5. Din probatoriul administrat în cauză a mai reieșit că deputatul Tripa Florin,  

secretar executiv în cadrul Biroului Permanent al (....) Arad, și-a exercitat influența 

în vederea angajării pe postul de inginer în cadrul D.R.D.P. Timișoara a nașului său, 

Băețan Alin Vasile, care mai activase anterior în cadrul acestei instituții, fiind eliberat 

din funcție din cauza unei condamnări penale pentru comiterea infracțiunii de luare 

de mită. 

Directorul general regional al D.R.D.P. Timișoara, Ispravnic Cristian, a dat 

curs exercitării acelei influențe, procedând la fraudarea examenului prin furnizarea 

subiectelor lui Tripa Florin, care le-a dat candidatului pentru acel post anterior 

desfășurării acelui examen.    

 Cele de mai sus au fost descrise pe larg la capitolul VI al stării de fapt, iar 

încadrările juridice date acestor fapte au fost prezentate în detaliu la capitolul VIII. 
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II. Colectarea sumelor de bani de la martora (....) de către Munteanu 

Bogdan, Horgea Cristian și Miuțescu Elisabeta, pentru asigurarea protecției la 

locul de muncă. 

La data de 18.02.2019 (....), căreia i s-a atribuit în cauză calitatea de (....), a 

sesizat organele de urmărire penală cu un denunț formulat împotriva mai multor 

funcționari din cadrul Agenției de Control și Încasare Nădlac II și a Direcției 

Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, în ceea ce privește comiterea 

infracțiunilor luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 rap. la art. 6 Legea 78/2000 și 

trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 Legea 78/2000.  

 În conținutul sesizării, martora  (....) a arătat că are calitatea de controlor de 

trafic în cadrul  Agenției de Control și Încasare Nădlac II, instituție componentă a 

Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, iar în această calitate a fost 

nevoită, atât ea, cât și ceilalți colegi, să-i remită șefului direct, inculpatului  Horgea 

Cristian – Șef al A.C.Î. Nădlac II, sume de bani în cuantum de câte 50 euro pe tură, 

zilnic fiindu-i remisă suma de 100 euro corespunzător celor două ture de serviciu. 

(....) 

Martora a mai arătat că, suplimentar, conform practicii statuate, trebuie să îi mai 

remită inculpatului Horgea Cristian, precum și inculpatului Munteanu Bogdan 

Andrei – șeful Departamentului Venituri din cadrul D.R.D.P. Timișoara, în mod 

periodic, în fiecare lună,  alte sume de bani, câte 100 de euro pentru fiecare, pentru 

asigurarea protecției la locul de muncă, în sensul de a nu dispune detașarea la o altă 

agenție sau cercetarea disciplinară. 

Potrivit aceluiași denunț, distinct de aceste sume, o altă colegă de serviciu, 

Miuțescu Elisabeta, i-a pretins denunțătoarei ca, lunar, să-i remită suma de 500 euro, 

suma fiind destinată șefilor de la Timișoara și București, printre aceștia fiind 

vehiculat la concret și numele lui Munteanu Bogdan – șeful Departamentului 

Venituri din cadrul D.R.D.P. Timișoara sau persoane din structura centrală a 

Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.),  cu 

atribuțiuni în conducerea și coordonarea activităților desfășurate de agențiile de 

control și încasare, remiterea sumelor fiind în scopul asigurării protecției locului de 

muncă, respectiv pentru a nu se dispune detașarea la altă agenție sau cercetarea 

disciplinară.  

În ceea ce privește sursa acestor sume, martora (....) a evidențiat că în cadrul 

agențiilor de control și încasare situate în punctele de trecere a frontierei există 

obiceiul ca funcționarii care își desfășoară activitatea să încaseze de la transportatori, 

pe lângă taxele legale și sume de bani cu titlu de mită, pentru a nu constata și aplica 
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anumite sancțiuni acestora. Martora a mai arătat că acest fenomen este cunoscut de 

persoanele cu funcții de conducere din cadrul agențiilor sau D.R.D.P. Timișoara care, 

în consecință, pretind subordonaților asemenea taxe periodice, realizându-se astfel o 

colectare ierarhică a mitei primite de către funcționarii cu funcții de execuție.  

(....) a mai precizat că, practic, în această modalitate, funcționarilor din 

subordine li se cere în mod indirect, subînțeles, să ia mită de la transportatori, pentru 

a avea astfel posibilitatea de a plăti sumele de bani pretinse de superiorii lor, iar în 

cazul în care cei din subordine nu au posibilitatea de a obține acele sume de bani 

provenite din mită (fiind în concediu sau pur și simplu nedorind să colecteze acea 

mită), aceștia sunt nevoiți pur și simplu să aducă bani de acasă pentru a-i remite 

superiorilor. 

Concret, martora a menționat că, întrucât a fost în concediu de odihnă în 

perioada anterioară formulării denunțului, nu a mai avut posibilitatea de a se întâlni 

cu Munteanu Bogdan Andrei pentru a-i remite suma aferentă lunii ianuarie 2019, 

astfel încât acesta a contactat-o telefonic punându-i în vedere că urmează a fi mutată 

la un alt punct de frontieră. În consecință, (....) s-a întâlnit la data de 13.02.2019 cu 

Munteanu Bogdan Andrei în incinta restaurantului (....) situat în localitatea Nădlac, 

care a avertizat-o să nu își mai bată joc de el, ocazie cu care martora a arătat că i-a 

remis suma de 150 de euro.  

Tot în cuprinsul denunțului (....) a mai arătat că persoanele care pretind sumele 

de bani, afirmă că rolul colectării acelor sume de bani este acela de a fi păstrați în 

funcții de către anumiți oameni politici, aceștia fiind destinatarii finali ai sumelor 

respective.  

Verificările efectuate cu privire la atribuțiile de serviciu ale făptuitorilor au 

relevat faptul că inculpatul Munteanu Bogdan Andrei ocupă funcția de ”șef 

Departament Venituri” în cadrul D.R.D.P. Timișoara, iar inculpatul Horgea Cristian 

ocupă funcția de ”șef Agenție” la A.C.I. Nădlac II – D.R.D.P. Timișoara.  Potrivit 

prevederilor din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.N.A.I.R. Central și 

al D.R.D.P. Timișoara, funcțiile de conducere din cadrul acestei instituții asigură 

planificarea, organizarea activităților, supervizarea, coordonarea, îndrumarea, 

controlul și evaluarea activității salariaților din subordine, iar funcția deținută de 

inculpatul Munteanu Bogdan Andrei are prevăzută în mod concret atribuțiunea de a 

conduce și coordona structurile din subordine în scopul îndeplinirii atribuțiunilor 

specifice, rezultând astfel indicii că cei doi săvârșesc infracțiunile de corupție în 

legătură cu îndeplinirea ori neîndeplinirea unor acte ce intră în îndatoririle lor de 

serviciu aferente funcțiilor de conducere și control deținute. 
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(....) 

III. Ocuparea a cinci posturi de controlor trafic din cadrul D.R.D.P. 

Timișoara prin exercitarea influenței politice, luare de mită și dare de mită. 

 În cadrul unor discuții din data de 11.04.2019, Miuțescu Elisabeta i-a explicat 

martorei (....) că face demersuri pentru angajarea unei persoane pe post de controlor 

trafic la Agenția de Control și Încasări Nădlac II, prin exercitarea influenței asupra 

unor funcționari din cadrul C.N.A.I.R., angajarea fiind condiționată de remiterea 

unor sume de bani: „(....)” 

După ce, la data de 8.05.2019, (....) a adus la cunoștința organelor judiciare că 

inculpata Miuțescu Elisabeta face demersuri pentru a facilita, în schimbul sumei de 

15.000 de euro, angajarea unei persoane ((....), zis (....)) în cadrul D.R.D.P. Timișoara 

pe post de controlor trafic la Agenția de Control și Încasări Nădlac II, s-a dispus 

extinderea urmăririi penale în cauză în ceea ce privește comiterea infracțiunii de 

trafic de influență, (....). 

(....) 

În acel moment (....) i-a relatat lui Miuțescu Elisabeta despre chiriașul său, care 

s-ar fi interesat asupra posibilității de a se angaja în cadrul Agenției de Control și 

Încasări: „(....). Miuțescu Elisabeta a precizat atunci că acel post a fost promis deja 

altei persoane, lui (....), zis (....), în schimbul unei sume de bani: „Vezi că-i 

cumpărat.”, iar (....) a arătat că este la curent cu faptul că acel post este cumpărat de 

altcineva, iar de aceea nu a promis nimic chiriașului său: „(....)” 

(....) 

Miuțescu Elisabeta a precizat că este necesar ca acea persoană să accepte 

condițiile sale (remiterea sumei de bani), pentru că factorii de decizie asupra cărora 

își va exercita influența, și care au încredere în ea, numai în aceste condiții vor 

accepta angajarea: „(....)!”  

(....)  

Pentru a întări încrederea în posibilitățile sale de a-și exercita influența asupra 

factorilor de decizie din cadrul instituției, Miuțescu Elisabeta a reamintit că va vorbi 

pentru angajare cu persoane superioare celor de la D.R.D.P. Timișoara, arătând că 

nici în cazul martorei nu a reușit facilitarea angajării prin intermediul acestora, ci 

prin intermediul cuiva care va rezolva în mod cert această problemă: „(....) 

(....) 

Miuțescu Elisabeta i-a reamintit martorei și cealaltă condiție a angajării, aceea 

de a i se remite lunar câte 500 de euro: „(....).”  
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(....) 

În ziua de 14.06.2019 martora (....) s-a deplasat în municipiul Arad, întâlnindu-

se cu Miuțescu Elisabeta la restaurantul „(....)” deținut de aceasta din urmă, ocazie 

cu care s-au purtat discuții atât în ceea ce privește angajarea acelei persoane, cât și 

cu referire la remiterea tranșei de 500 de euro aferente lunii iunie (faptă descrisă la 

Cap. II, pct. 15). 

În timp ce se aflau în interiorul restaurantului pentru a remite suma de 500 de 

euro, (....) a precizat că nu a avut disponibilități financiare în acel moment, astfel 

încât a fost nevoită să se  împrumute de la chiriașul său, (....): (....). 

(....) 

Ulterior, în ziua de 16.06.2019, (....) s-a întâlnit din nou cu Miuțescu Elisabeta 

în timp ce se aflau la serviciu, iar cu această ocazie martora a întrebat când să 

comunice chiriașului său rezolvarea problemei angajării: „(....)?” Miuțescu Elisabeta 

i-a spus atunci că săptămâna următoare, va putea comunica această împrejurare: „(....) 

 

Martora a mai întrebat dacă rămâne valabilă suma de 17.000 de euro, cât au 

discutat anterior ca preț al traficării influenței: „(....)”, Miuțescu Elisabeta 

confirmând că aceasta va fi suma pretinsă: „ (....)” 

(....)  

Miuțescu Elisabeta i-a spus martorei că va trebui să transmită persoanei care 

se va angaja care sunt condițiile, făcând astfel aluzie la obligația de a plăti suma de 

500 de euro lunar: „ (....)”  Dând dovadă că a înțeles aluzia, (....) a precizat că i-a 

transmis faptul că trebuie să remită suma de 500 de euro lunar pentru asigurarea 

protecției: „… (....)” 

 

(.....)  

X 

 

X            X 

 

În noaptea de 21/22.06.2019, în timp ce era de serviciu la Agenția de Control 

și Încasări Nădlac II, Miuțescu Elisabeta a întrebat-o pe (....) dacă a mai discutat cu 

persoana care dorește ocuparea postului de controlor trafic: „(....)”.  

(....) 

În ziua de 25.06.2019, inculpatul Munteanu Bogdan s-a întâlnit cu Miuțescu 

Elisabeta în incinta restaurantului (....) din municipiul Arad. Cu această ocazie, 

inculpata Miuțescu Elisabeta i-a adus la cunoștință faptul că există o persoană 
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interesată ca, în schimbul unor sume de bani, să ocupe un post de controlor trafic. 

Inculpatul Munteanu Bogdan a întrebat atunci dacă persoana care dorește ocuparea 

postului este de încredere: „(.....) …”, adăugând că în cadrul agențiilor din subordinea 

sa există mai multe posturi libere care urmează a se ocupa după aprobarea bugetului 

de salarii: „(....)…” Miuțescu Elisabeta a arătat atunci că ea nu a transmis celui care 

dorește angajarea unde anume vor fi localizate posturile vacante: (....). 

Inculpatul Munteanu Bogdan i-a comunicat că, pentru a facilita angajarea 

acelei persoane, este necesar să îi încunoștințeze și pe Horgea Cristian sau pe 

Ispravnic Cristian, chiar dacă el va fi desemnat ca președinte al comisiei de 

examinare: (....)” . 

(....) 

Inculpatul Munteanu Bogdan si-a exprimat atunci satisfacția în ceea ce privește 

cuantumul sumei: „(.....) și a mai precizat că și la concursul anterior, posturile de 

controlor trafic au fost ocupate în mod fraudulos, prin exercitarea influenței politice, 

făcând referire la (....). 

Inculpata Miuțescu Elisabeta a mai precizat că, din suma de 7.000 de euro, 

2.000 urmează a se împărți între ea și Munteanu Bogdan, afirmând că îi va și spune 

cumpărătorului de influență că și-a însușit o parte din bani. Aceasta a mai adăugat că 

va păstra secretul asupra persoanelor față de care se va exercita influența, menționând 

că îi va transmite doar ulterior lui Munteanu Bogdan identitatea persoanei care 

dorește angajarea : „(....)”  

Inculpatul Munteanu Bogdan a precizat atunci că este normal ca persoanele 

care intermediază angajarea să obțină o parte din suma de bani. A oferit în acest sens 

exemplul de la angajările trecute, când cei cărora le-a transmis sumele de bani, au 

susținut că acestea ajung în final la deputatul Căprar Dorel,  manifestându-și 

neîncrederea că aceștia îi remit întreaga sumă, așa cum pretind: „(....)” 

(....) 

Cu toate că Munteanu Bogdan i-a spus că nu este necesară momentan remiterea 

unei sume de bani, Miuțescu Elisabeta i-a spus martorei să ia întreaga sumă de 17.000 

de euro, întrucât, pentru moment, ea nu va remite mai departe decât jumătate din 

această sumă: „(....). 

În continuarea discuției, inculpata Miuțescu Elisabeta a ținut din nou să îi 

explice martorei că relațiile pe care le deține în cadrul instituției, sunt superioare 

șefilor direcți, Horgea Cristian și Munteanu Bogdan, exprimându-se trivial la adresa 

acestora și încercând astfel să justifice taxa de protecție pe care o percepe martorei și 

noii angajate:: „(....)”. 

În ziua de 26.06.2019, în jurul orei 17, (....), potrivit înțelegerilor anterioare, s-

a deplasat în municipiul Arad la restaurantul (....), deținut de Miuțescu Elisabeta, 

pentru a se întâlni cu aceasta în scopul remiterii sumei de 10.000 de euro pentru 
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exercitarea influenței asupra factorilor de decizie din cadrul C.N.A.I.R. și D.R.D.P. 

Timișoara în vederea fraudării concursului de ocupare a unuia dintre posturile vacante 

de controlor trafic. 

După ce martora (....) s-a întâlnit cu Miuțescu Elisabeta, aceasta din urmă a 

invitat-o să se așeze la una dintre mesele aflate la terasă (....). 

În continuare, Miuțescu Elisabeta i-a cerut martorei să îndepărteze telefoanele 

mobile, pentru a se feri de eventuale interceptări în mediu ambiental: „(....)” 

(....) 

Înainte de a pleca, pentru a crea ocazia remiterii sumei de bani, (....) a simulat 

față de celelalte persane care se așezaseră între timp la masă că ar avea ceva de luat 

de la Miuțescu Elisabeta înainte de a pleca: „(....).” În acel moment, Miuțescu 

Elisabeta a invitat-o  pe martoră într-una din încăperile imobilului: „(....)”, unde (....) 

i-a înmânat suma de 10.000 de euro, solicitându-i să procedeze la numărarea banilor:  

” (....)” După înmânarea sumei de bani, compusă din 200 de bancnote de 50 de euro, 

legate în două teancuri distincte a câte 5.000 de euro, Miuțescu Elisabeta s-a arătat 

nemulțumită de faptul că trebuie să numere o așa sumă mare de bani: „(....)” 

(....) 

După ce a numărat suma de bani, Miuțescu Elisabeta a concluzionat că aceasta 

conține într-adevăr 10.000 de euro: „(....)”. 

 (....) 

X 

 

X            X  

 

În după amiaza de 7.07.2019 Munteanu Bogdan s-a întâlnit la terasa hotelului 

(.....) din municipiul Arad cu Zamiska Ioan-Iaromir, controlor trafic în cadrul Agenției 

de Control și Încasări Nădlac 1, pentru a discuta posibilitatea angajării fiului acestuia 

din urmă cu ocazia concursului ce urma a se desfășura pentru ocuparea posturilor 

vacante. În prima parte a conversației, aceștia au purtat discuții în ceea ce privește 

sumele de bani colectate de la A.C.Î. Nădlac I prin intermediul lui (....)  din cadrul 

D.R.D.P. Timișoara, după care Zamiska Ioan-Iaromir a abordat direct subiectul 

angajărilor, afirmând că, de fapt acesta este scopul întâlnirii și întrebându-l pe 

Munteanu Bogdan cum se va proceda: „(....)” 

(....) 

Văzând că Munteanu Bogdan se ferește să îi promită ajutorul în obținerea 

postului de controlor trafic pentru fiul său și că acesta îl direcționează spre Lucaciu 

Mircea, Zamiska Ioan Iaromir a insistat în continuare să obțină sprijinul său: „(....)”. 

(....) 
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Munteanu Bogdan l-a întrebat pe Zamiska Ioan Iaromir care a fost cuantumul 

sumei oferite de acesta anterior, pentru a putea să comunice oferta factorilor 

decizionali din partid sau directorului D.R.D.P.: „(....)” 

Zamiska Ioan Iaromir a precizat atunci că oferta anterioară ar fi fost de patru 

mii de euro, arătând că Munteanu Bogdan ar fi afirmat cu ocazia acelei discuții că ar 

mai exista o persoană care ar fi oferit suma de trei mii de euro: „(....).” 

În speranța de a obține o reducere a sumei, de la patru mii, la trei mii de euro, 

Zamiska Ioan Iaromir i-a  reamintit lui Munteanu Bogdan că acesta i-ar fi relatat 

anterior situația unei alte persoane care a obținut postul, prin remiterea unei sume de 

doar trei mii de euro, dând astfel de înțeles că a priceput faptul că diferența de 1.000 

de euro i se cuvine acestuia: „(....).”  

Munteanu Bogdan a încercat să îi explice încă o dată că sumele de bani nu 

ajung la el, singurul său rol fiind acela de a organiza fraudarea concursului, acesta 

fiind motivul pentru care este necesar să știe ce sumă de bani se va oferi pentru 

ocuparea postului, pentru a transmite decidenților: „(....).”  

(....) 

 

X 

 

X            X 

 

În ziua de 8.07.2019, în timp ce se afla în biroul său din cadrul D.R.D.P. 

Timișoara, Munteanu Bogdan a purtat diverse discuții legate de serviciu cu mai mulți 

colegi, iar după plecarea acestora, a rămas singur cu Dima Cristian, șeful Agenției de 

Control și Încasări Jimbolia. 

Cu acea ocazie, Munteanu Bogdan i-a relatat lui Dima Cristian că în cadrul 

D.R.D.P. Timișoara este așteptată aprobarea bugetului pentru salarii: „(....)” Dima 

Cristian a recunoscut că și el este interesat de aprobarea acelui buget: „(....)!”, astfel 

încât Munteanu Bogdan a explicat că interesul pentru aprobarea bugetului este acela 

de a organiza concursul de ocupare a posturilor vacante. În acest sens l-a întrebat pe 

un ton conspirativ pe Dima Cristian câte persoane știe că doresc acele posturi, 

justificând această întrebare prin necesitatea de a transmite factorilor de decizie:  

„(....).” Dima Cristian a afirmat atunci că știe o persoană, soția unul vameș, care își 

dorește ocuparea postului de controlor trafic la Agenția de Control și Încasări 

Moravița: „(....). 

(....) 

Dima Cristian a afirmat atunci că acea persoană a oferit suma de 5.000 de euro 

pentru ocuparea acelui post, (....). 
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Munteanu Bogdan a precizat din nou că este necesar să transmită factorilor de 

decizie sumele de bani oferite pentru ocuparea acestor posturi: „(....)” În continuare, 

Dima Cristian i-a reamintit lui Munteanu Bogdan că anterior i-a mai indicat o 

persoană care dorește ocuparea postului vacant de la Agenția de Control și Încasări 

Cenad, afirmând că are posibilitatea de a discuta cu acea persoană, căreia vor trebui 

să îi pretindă suma de 2.000 de euro: (....). 

Dima Cristian a propus atunci ca, celor două persoane care doresc ocuparea 

posturilor de la Moravița, să li se pretindă sume mai mari, de peste 5.000 de euro, 

urmând ca diferența să și-o însușească ei, pentru ca demersul lor să fie răsplătit: 

„…(....)”  

(....) 

X 

 

X              X 

  

În după amiaza de 16.07.2019 Munteanu Bogdan, Ispravnic Cristian, Horgea 

Cristian, Lucaciu Mircea, precum și alte persoane din cadrul agențiilor de control și 

încasare, se aflau la terasa restaurantului (....) din municipiul Arad.  Munteanu 

Bogdan a afirmat atunci că a primit vestea conform căreia se vor putea face angajări 

pe posturile vacante: „ (....).” Ispravnic Cristian a precizat în acel moment că așa este, 

însă respectivele angajări nu se vor putea face decât în momentul în care C.N.A.I.R.  

va transmite bugetul: „(....).” 

(....) 

Cu aceeași ocazie, Munteanu Bogdan i-a solicitat lui Horgea Cristian să se 

retragă din grupul colegilor pentru a putea discuta confidențial: „…(.....) .”, spunându-

i că este necesar a se discuta cu Ispravnic Cristian despre oferta lui Zamiska Ioan 

Iaromir de ocupare a postului de controlor trafic din cadrul Agenției de Control și 

Încasări Cenad: „(....)Horgea Cristian a fost de acord cu această propunere: „(....).”, 

iar Munteanu Bogdan a precizat atunci și suma de 4.000 de euro care este oferită 

pentru ocuparea postului: „(.....)” Horgea Cristian a fost de acord și cu cuantumul 

sumei oferite, apreciind rezonabilă oferta: „(.....)..”, după care a început să glumească, 

atrăgându-i atenția lui Munteanu Bogdan să nu procedeze precum Miuțescu Elisabeta, 

care a încasat sume de bani în avans pentru ocuparea postului fără a obține acordul 

decidenților: (....). 

În continuarea discuției, Horgea Cristian a întrebat dacă la Agenția de Control 

și Încasări Moravița s-au identificat persoane care să ocupe posturile vacante în 

aceeași modalitate: (....)” Munteanu Bogdan a răspuns atunci că pentru unul dintre 

acele posturi vacante există o ofertă de 5.000 de euro din partea unei cunoștințe de-a 

colegului lor, Dima Cristian: (....), iar Horgea Cristian a fost de acord și cu această 
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ofertă: „(....) Munteanu Bogdan a precizat în acel moment că Dima Cristian are 

posibilitatea de a găsi și alte persoane dispuse să fie angajate în aceeași modalitate: 

„… (....), iar Horgea Cristian s-a arătat încântat de această perspectivă: (....)” 

Munteanu Bogdan a adăugat că Dima Cristian ar putea găsi persoane dispuse să ofere 

sume de bani și pentru posturile vacante de la Agenția de Control și Încasări Vărșand, 

însă a precizat că va trebui discutat pentru aceasta în prealabil cu Dorel Căprar pentru 

a ști câte posturi sunt rezervate de acesta: „(....)” 

Horgea Cristian a precizat în acel moment că există un singur loc rezervat de 

partid: „(....) .”, iar Munteanu Bogdan a întrebat dacă într-adevăr așa este: „(....) ”. 

Horgea Cristian a confirmat că acea persoană a fost indicată de deputatul Dorel 

Căprar, adăugând că el însuși ar fi promis acel post respectivei persoane: „(....).” 

(....) 

Horgea Cristian a fost de acord ca Dorel Căprar să fie încunoștințat despre 

rezervarea acelor posturi, în caz contrar existând riscul ca acesta să îi schimbe din 

funcție: „(....)” În continuare, Horgea Cristan a mai adăugat că rezervarea locurilor 

vacante s-ar putea să îl deranjeze pe Ispravnic Cristian, care are și el obligații, arătând 

că toate posturile vacante se vor ocupa prin exercitarea influenței: „(....).” 

 (....) 

Munteanu Bogdan a mai făcut referire și la postul solicitat de Miuțescu 

Elisabeta, precizând că ultima ofertă a acesteia a fost de 6.000 de euro: „(....)”. Horgea 

Cristian s-a amuzat atunci de modalitatea în care Miuțescu Elisabeta a scăzut oferta 

de la 10.000, la doar 5.000 de euro, arătând că poate nu ar fi bine să dea curs solicitării 

acesteia: „(....). 

Horgea Cristian a mai precizat că urmează a-l informa pe deputatul Dorel 

Căprar asupra ofertelor pentru posturile vacante, arătând că, oricum, dorește să se 

întâlnească cu acesta pentru a-i aduce la cunoștință o serie de nereguli întâmplate în 

județul Arad sau în ceea ce privește activitatea necorespunzătoare a șefului I.P.J. 

Arad, (....).”  

(....) 

Ulterior, la acea petrecere a apărut și Dima Cristian, căruia Munteanu Bogdan 

i-a transmis că a discutat deja cu Horgea Cristian despre oferta acestuia de a angaja o 

persoană cu suma de 5.000 de euro și de disponibilitatea sa de a mai găsi alte persoane 

interesate a ocupa posturile vacante în aceeași modalitate: „(....) ” Dima Cristian a 

precizat atunci că va vorbi cu persoanele interesate, imediat după ce va primi semnalul 

de la Munteanu Bogdan: „(....).” 

(....) 

În ziua de 18.07.2019 Horgea Cristian l-a contactat telefonic pe Munteanu 

Bogdan pentru a-i comunica necesitarea colectării unei sume de bani pentru deputatul 

Dorel Căprar, în vederea acoperirii de către acesta din urmă a cheltuielilor unei 
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delegații. Cu această ocazie, atât Munteanu Bogdan, cât și Horgea Cristian au invocat 

dificultățile financiare prin care trec, fiind totuși de acord cu remiterea sumei de câte 

1.500 de lei de persoană pentru cheltuielile lui Căprar Dorel cu acea delegație. În acel 

context, Munteanu Bogdan i-a spus lui Horgea Cristian că ar fi mai simplu să 

contribuie pe viitor cu sume de bani la solicitarea lui Căprar Dorel dacă acesta i-ar 

facilita ocuparea postului de director al Serviciului Juridic și de Achiziții Publice, 

care va fi înființat prin noua organigramă: „(....)” Horgea Cristian a arătat că 

deocamdată Căprar Dorel nu are posibilitatea de a-i facilita ocuparea acelei funcții, ci 

numai după luna septembrie, când va fi schimbat ministrul transporturilor, (....), doar 

atunci vor putea să își exercite influențele politice în vederea ocupării acelui post: 

„(....)”. 

(....) 

 

 

X 

 

X              X 

 

Între timp, Miuțescu Elisabeta i-a solicitat lui (....) remiterea diferenței de 7.000 

de euro pentru angajarea (....) pe postul de controlor trafic, astfel încât, în ziua de 

7.08.2019, martora a întrebat-o când să îi aducă suma de bani: „(....)” Miuțescu 

Elisabeta a solicitat să-i remită suma de bani a doua zi, joi, pentru ca vineri, 9.08.2019, 

să poată să-i transmită mai departe persoanei față de care se exercită influența: „(....). 

În după amiaza de 8.08.2019, conform înțelegerii, (....) s-a deplasat în 

municipiul Arad la restaurantul (....) deținut de Miuțescu Elisabeta pentru a-i remite 

diferența  de 7.000 de euro pentru angajarea (....) pe postul de controlor trafic. (....) 

Martora (....) a scos din poșetă suma de 7.000 de euro provenind din fondurile 

speciale ale Direcției Naționale Anticorupție, compusă de bancnote de câte 50 de 

euro, pe care i-a înmânat inculpatei Miuțescu Elisabeta, spunându-i să numere banii, 

deoarece ea nu a făcut acest lucru când i-a primit: „(....) 

În acel moment, (....) a solicitat să i se restituie din acea sumă, conform 

înțelegerii, partea ei de 1.000 de euro, reprezentând ajutorul dat pentru traficarea 

influenței: (....) 

 Astfel, Miuțescu Elisabeta a numărat din nou,  până la concurența sumei de 

6.500 de euro, restituindu-i martorei doar 500 de euro, cu explicația că, restul de 500 

îi va reține pentru taxa de protecție corespunzătoare lunii august: (....) 
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La finalul discuțiilor, Miuțescu Elisabeta a afirmat că ea va remite suma de 

bani în cursul săptămânii următoare celui față de care își exercită influența și că, până 

la angajarea efectivă vor mai trece câteva săptămâni: (....). 

După ce s-a despărțit de Miuțescu Elisabeta, martora (....) a predat organelor 

de anchetă suma de 500 de euro, reprezentând partea sa din traficarea influenței în 

vederea ocupării prin mijloace frauduloase a postului de controlor trafic. 

 

X 

 

X            X 

 

 În seara de 8.08.2019, Munteanu Bogdan s-a deplasat la Aeroportul 

Internațional Timișoara pentru a-l prelua pe Ispravnic Cristian, care se întorcea de la 

București, după o întrevedere cu ministrul (....). După ce a intrat în autoturism, 

Munteanu Bogdan a întrebat ce anume s-a discutat cu ministrul (....) : „(....)”. 

Ispravnic Cristian a afirmat că (....)ar fi făcut presiuni asupra sa pentru ca Munteanu 

Bogdan să fie înlăturat din funcția de șef al Departamentului Venituri din cadrul 

D.R.D.P. Timișoara, precum și pentru angajarea unei persoane în cadrul acestei 

instituții: „(....)…”.  

(....) 

Ispravnic Cristian i-a spus lui Munteanu Bogdan că, date fiind presiunile 

ministrului (....), chiar dacă va pierde din veniturile salariale, va trebui să fie schimbat 

din acel post, iar în locul său să fie numit Mircea Lucaciu: „…(....)” 

Munteanu Bogdan s-a arătat a fi dezamăgit de această schimbare din funcția 

de șef al Departamentului Venituri, întrucât, din această poziție, inițiase deja discuții 

concrete, atât cu cei care doreau ocuparea frauduloasă posturilor de controlor trafic, 

cât și cu Horgea Crisian, urmând doar ca deputatul Dorel Căprar să își dea acordul: 

(....) 

Tot atunci, Munteanu Bogdan l-a mai întrebat pe Ispravnic Cristian dacă 

ministrul (....) a făcut vreo referire la posibilitatea demarării procedurilor de angajare 

după ce se transmite fila de buget la D.R.D.P. Timișoara: „(....)” Ispravnic Cristian a 

arătat atunci că, în momentul în care va fi comunicat acel înscris la D.R.D.P. 

Timișoara, se vor putea iniția procedurile de angajare: „(....)…”  

Munteanu Bogdan a reiterat atunci ideea că, pentru a demara efectiv acele 

proceduri de angajare frauduloasă pe posturile de controlor trafic, este necesar doar 

ca deputatul Căprar Dorel să își dea acceptul și ca fila de buget să fie transmisă 

efectiv la D.R.D.P. Timișoara: „(....). Ispravnic Cristian a fost de acord cu această 
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modalitate de se ocupa posturile de controlor trafic, arătând că vor încerca să facă 

acele angajări, însă s-a ferit în mod ostentativ de a mai vorbi despre aceste aspecte, 

spunându-i lui Munteanu Bogdan, pe un ton șoptit, conspirativ, să nu mai poarte 

discuții pe acest subiect, ceea ce denotă că era pe deplin conștient de caracterul 

fraudulos, ilegal, în care intenționau să efectueze angajările: „(....) 

În dimineața zilei de 9.08.2019, în jurul orelor 11 – 12, Munteanu Bogdan și 

Horgea Cristian s-au întâlnit cu deputatul Dorel Căprar la sediul Partidului (....), 

Filiala Arad. Anterior apariției lui Căprar Dorel în birou, Munteanu Bogdan a purtat 

discuții cu inculpatul Horgea Cristian despre angajările frauduloase ce urmează a se 

face în cadrul D.R.D.P. Timișoara. În acel context, inculpatul Horgea Cristian a 

afirmat că există în continuare presiuni politice pentru angajarea unor persoane din 

partea primarilor localităților (....), arătând că toate posturile ce urmează a fi scoase 

la concurs în cadrul Agenției de Control și Încasări (....)sunt rezervate de primarul 

din acea localitate. 

După intrarea deputatului Dorel Căprar în birou, Munteanu Bogdan i-a relatat 

acestuia că directorul D.R.D.P. Timișoara, Ipravnic Cristian, ar fi fost chemat de 

Ministrul (....), pentru a-i comunica două aspecte: necesitatea angajării unei anume 

persoane în cadrul D.R.D.P. Timișoara, precum și necesitatea schimbării sale din 

funcția de șef al Departamentului Venituri din cadrul D.R.D.P. Timișoara. De 

asemenea, Munteanu Bogdan i-a comunicat lui Dorel Căprar că Ispravnic Cristian îl 

așteaptă în cursul acelei zile la sediul D.R.D.P. Timișoara pentru a întocmi 

documentele pentru schimbarea sa din funcție. Munteanu Bogdan l-a întrebat pe 

Căprar Dorel dacă are rost să se opună acelei schimbări și să intre în concediu 

medical. 

Căprar Dorel a fost de părere că decizia de schimbare din funcție provine de 

la senatorul (....). 

(....) 

La ieșirea din clădire, Horgea Cristian a mai arătat că persoana pe care 

ministrul (....) i-a transmis lui Ispravnic Cristian să o angajeze, este inculpatul Băețan 

Alin Vasile. (Efectuându-se verificări asupra acestei persoane, s-a constatat că 

Băețan Alin Vasile a mai activat anterior în cadrul D.R.D.P. Timișoara, fiindu-i 

desfăcut contractul de muncă, ca urmare a unei condamnări suferite în cursul anului 

2007 pentru comiterea infracțiunii de luare de mită.) 

Ulterior, în aceeași zi, Munteanu Bogdan s-a deplasat la sediul D.R.D.P. 

Timișoara pentru a întocmi documentele necesare schimbării sale din funcție, ocazie 

cu care a purtat discuții cu Ispravnic Cristian și Lucaciu Mircea din care a reieșit că 
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Băețan Alin Vasile este nașul deputatului Tripa Florin, acesta fiind cel care  și-a 

exercitat influența asupra ministrului (....) pentru a-l reangaja în cadrul D.R.D.P. 

Timișoara. 

În ziua de 21.08.2019, Munteanu Bogdan s-a întâlnit cu Dorel Căprar la terasa 

Hotelului (.....)  din municipiul Arad, ocazie cu care i-a prezentat deputatului, în 

copie, înscrisuri din care reieșea numărul posturilor vacante de controlor trafic în 

cadrul D.R.D.P. Timișoara, aducându-i la cunoștință acestuia că a fost emisă fila de 

buget pentru a se putea face angajările: (....). 

Înainte de a se pleca de la masa la care se aflau și alte persoane, Căprar Dorel 

i-a solicitat lui Munteanu Bogdan să îi lase înscrisurile care conțineau situația 

posturilor vacante din cadrul D.R.D.P. Timișoara: „(....) Munteanu Bogdan i-a 

solicitat atunci să se retragă câteva momente pentru a putea discuta despre ocuparea 

posturilor vacante: „(....).”. În acel moment, Munteanu Bogdan i-a spus deputatului 

că a aflat de la Horgea Cristian că posturile vacante din județul Timiș, aferente 

Agențiilor de Control și Încasare (....), sunt rezervate de factorii politici din județul 

Timiș. Munteanu Bogdan a mai arătat atunci că are posibilitatea de a ocupa și 

posturile vacante din județul Timiș cu persoane din anturajul lor, făcând referire la 

fiul lui Zamiska Iaromir și precizând că vor avea posibilitatea de a se folosi de acei 

angajați și ulterior. Totodată, Munteanu Bogdan a mai menționat faptul că știe de la 

Horgea Cristian că posturile vacante din județul Arad, aferente Agenției de Control 

și Încasare (....), sunt deja rezervate. („(....).”) 

Căprar Dorel a arătat că înțelege care este situația acelor posturi, folosind un 

ton conspirativ: „ (....), iar Munteanu Bogdan i-a explicat în continuare că în 

conținutul acelui înscris se regăsesc toate posturile disponibile din cadrul D.R.D.P. 

Timișoara: „(....)Căprar Dorel și-a manifestat atunci interesul de a ocupa inclusiv 

posturile de muncitori necalificați prin exercitarea influenței politice: „(....) 

În continuarea discuției, Munteanu Bogdan i-a relatat deputatului Căprar Dorel 

că persoanele care doresc să ocupe cele două posturi vacante de la Agenția de Control 

și Încasare (....) au oferit câte 5.000 de euro fiecare pentru promovarea concursului, 

precizând totodată că acestea l-au contactat printr-un prieten de încredere, prin 

intermediul căruia s-au fraudat și angajările anterioare: „(....).” 

Deputatul Căprar Dorel a fost de acord cu ocuparea posturilor respective prin 

remiterea sumelor de bani indicate, insistând însă să precizeze că el, personal,  nu își 

va însuși acele sume de bani, acestea fiind destinate partidului din care face parte, 

astfel încât i-a indicat lui Munteanu Bogdan că banii vor trebui remiși unei anumite 

persoane de la partid: „(....) .” În continuare, pe același ton conspirativ, șoptit, Dorel 

Căprar i-a solicitat lui Munteanu Bogdan să îi comunice numele celor doi care doresc 
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ocuparea celor două posturi de la Agenția de Control și Încasare (....): „…(....)…” 

Munteanu Bogdan a întrebat atunci dacă nu este preferabil să transmită cele două 

nume lui Horgea Cristian, întrucât acesta afirmase că respectivele posturi sunt 

rezervate de primarul localității (....). Căprar Dorel a insistat atunci ca acele nume să-

i fie comunicate lui, personal, precizând că acele posturi trebuie valorificate de el, 

pentru a nu fi lăsate la dispoziția altor decidenți politici din partid, cum ar fi primarul 

localității (....). Munteanu Bogdan s-a arătat a fi de acord cu Dorel Căprar, afirmând 

că este important ca acele posturi să fie ocupate în acest mod, de persoane din 

anturajul lor, asupra cărora să poată și ulterior să își exercite influența și care să ofere 

ajutor în momentul în care li se va solicita: „(....)” 

(....) 

A doua zi, 22.08.2019, Dima Cristian l-a preluat pe Munteanu Bogdan de la 

Aeroportul Internațional Timișoara pentru a-l transporta până la domiciliul acestuia 

din municipiul Arad. Cu această ocazie, Munteanu Bogdan i-a relatat lui Dima 

Cristian că Dorel Căprar a solicitat să i se transmită numele celor două persoane care 

doresc ocuparea posturilor de la Agenția de Control și Încasări Moravița, pentru a le 

transmite personal directorului D.R.D.P. Timișoara, precizând totodată că i-a 

comunicat în mod explicit deputatului și sumele de bani ce vor fi remise pentru 

ocuparea celor două posturi, câte 5.000 de euro de persoană: „…(....)”  

(....) 

Dima Cristian a propus atunci ca oferta ce sa va transmite deputatului Dorel 

Căprar să fie de doar 3.000 de euro pentru fiecare dintre cele două posturi, urmând 

ca diferența de 2.000, până la concurența sumei de 5.000 de euro, să și-o împartă ei 

în mod egal, câte 1.000 de euro de la fiecare din cele două persoane: „(....).” 

Munteanu Bogdan a precizat atunci că el nu își va reține partea sa, astfel încât oferta 

ce se va comunica lui Căprar Dorel  urmează a fi de 4.000 de euro de persoană 

angajată, restul de câte 1.000 de euro urmând a fi însușiți de Dima Cristian: „(....)” 

(....) 

Urmare a acestei discuții, în ziua de 23.08.2019 la ora 11:52, Dima Cristian i-

a transmis lui Munteanu Bogdan, prin intermediul unui mesaj telefonic, numele uneia 

dintre persoanele dispuse să ofere sume de bani pentru ocuparea postului, 

menționând că în perioada următoare îi va transmite numele corespunzător celui de 

al doilea post vacant:  „(....)”. 

(....) 

La scurt timp după finalizarea conversației, Dima Cristian i-a transmis, prin 

intermediul mesajelor telefonice, lui Munteanu Bogdan și cel de-al doilea nume al 
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persoanei interesate să ocupe postul de controlor trafic de la A.C.Î. Moravița: „(....)” 

Totodată, Dima Cristian l-a mai întrebat pe Munteanu Bogdan, tot prin intermediul 

unui mesaj telefonic scris, folosind un limbaj codificat, dacă deputatul Căprar Dorel 

și-a exprimat acordul asupra cuantumului sumei de câte 4.000 de euro ce urma să fie 

primită de acesta pentru cele două persoane angajate la Moravița: „(....)”  

(....) 

 

X 

 

X            X 

 

În ziua de 26.08.2019 Munteanu Bogdan s-a întâlnit cu Horgea Cristian și cu 

Lucaciu Mircea, la terasa (....) din municipiul Arad, unde au purtat discuții despre 

implicațiile politice ale numirii în funcția de șef al Departamentului Venituri din 

cadrul D.R.D.P. Timișoara a lui Lucaciu Mircea în locul lui Munteanu Bogdan. În 

momentul în care Horgea Cristian s-a retras pentru câteva momente de la masă pentru 

a vorbi la telefon, Munteanu Bogdan, pe un ton conspirativ, i-a relatat lui Lucaciu 

Mircea despre colegul lor, Zamiska Iaromir, care dorește ca fiul său să fie ajutat în 

vederea ocupării unui post de controlor trafic, aspect cunoscut și de Horgea Cristian:  

(....) 

După ce a revenit Horgea Cristian la masă, Munteanu Bogdan i-a relatat și 

acestuia despre solicitarea lui Zamiska Iaromir, afirmând că a obținut deja acordul 

lui Căprar Dorel pentru angajare: „(....). 

În continuarea discuției, Munteanu Bogdan i-a relatat pe un ton conspirativ lui 

Lucaciu Mircea că Zamiska Iaromir este dispus să ofere suma de 4.000 de euro 

pentru angajarea fiului său: „(....)”  

(....) 

Ulterior acestei întâlniri, Munteanu Bogdan l-a contactat telefonic pe Zamiska 

Iaromir, căruia i-a relatat că a avut o întâlnire cu factorii de decizie în ceea ce privește 

angajarea fiului său, inclusiv cu Lucaciu Mircea, ocazie cu care i-a transmis acestuia, 

în calitate de președinte al comisiei de examinare, toate detaliile angajării, făcând 

astfel trimitere și la suma de bani oferită, iar acesta și-a dat acordul pentru angajare: 

(....)” 

Ulterior, în ziua de 27.08.2019, Munteanu Bogdan s-a întâlnit cu Lucaciu 

Mircea și Zamiska Iaromir în benzinăria (....), situată în municipiul Arad, pe  (....) 

pentru a discuta condițiile angajării fiului acestuia din urmă în calitate de controlor 
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trafic. Inițial, Lucaciu Mircea s-a ferit să poarte discuții de față cu Zamiska Iaromir 

despre angajarea fiului său, spunându-i că deocamdată posturile nu sunt scoase la 

concurs: „(....)” 

(....) 

Lucaciu Mircea i-a promis atunci lui Zamiska Iaromir că el este în principiu 

de acord a-l ajuta pe fiul acestuia să ocupe acel post, menționând doar că există 

posibilitatea ca alte persoane, mai influente, să se opună, după care a făcut trimitere 

la discuția purtată în ziua precedentă cu Munteanu Bogdan și Horgea Cristian, 

arătând că și-au dat astfel acordul de a-i oferi acel sprijin în condițiile discutate: 

„(....)” 

Zamiska Iaromir s-a arătat mulțumit de faptul că și Lucaciu Mircea și-a dat 

acordul în ceea ce privește angajarea fiului său, solicitându-le interlocutorilor săi să 

fie anunțat când va avea loc concursul: „(....)” 

(....) 

X 

 

X             X  

 

Conform celor stabilite la întâlnirea din data de 21.08.2019, în ziua de 

12.09.2019 Munteanu Bogdan s-a întâlnit cu Dorel Căprar la sediul Organizației 

Județene Arad a Partidului (....), pentru a-i transmite deputatului numele celor două 

persoane interesate să ocupe posturile vacante de controlor trafic din cadrul A.C.Î. 

Moravița, prin remiterea sumei de câte 5.000 de euro.   

Cu acea ocazie, Munteanu Bogdan i-a spus lui Dorel Căprar că a identificat  

deja persoanele interesate de acele posturi, arătând că trebuie doar discutat cu 

directorul D.R.D.P. Timișoara, Ispravnic Cristian, pentru a se demara procedura de 

ocupare a lor: „(.....).” În acel moment, Căprar Dorel s-a ferit a mai purta discuții 

directe despre ocuparea acelor posturi prin remiterea sumelor de bani, dând de înțeles 

că este de obligația lor să se ocupe în continuare de această problemă: (....) 

(....) 

Înțelegând că de fapt reproșurile lui Căprar Dorel se referă la lipsa sprijinului 

financiar oferit partidului de către cei in D.R.D.P., Munteanu Bogdan a arătat încă o 

dată că el a oferit sume de bani de câte ori i s-a cerut, făcând trimitere la ultima 

solicitare transmisă de Horgea Cristian pentru plata sumei de 1.500 de lei: „(....)” 

(....) 
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La finalul discuției, înainte de a pleca, Munteanu Bogdan i-a comunicat în mod 

direct lui Căprar Dorel că a înțeles mesajul acestuia, prin care a enunțat necesitatea 

remiterii sumelor de bani către partid și prin care i-a transmis că nu mai dorește să 

discute despre problema angajărilor în schimbul sumelor de bani, lăsându-i pe ei să 

se ocupe de acestea. În consecință, Munteanu Bogdan i-a spus lui Căprar Dorel că o 

să acționeze conform celor stabilite la întâlnirea anterioară, când i-a explicat acestuia 

detaliile angajărilor, inclusiv cuantumul sumelor de bani, arătând că, în momentul în 

care se vor scoate posturile scoate la concurs, el se va ocupa de organizarea acestuia, 

iar sumele de bani obținute le va depune la sediul partidului, fără a-l mai implica pe 

el în mod direct: „(....) 

(....) 

Între timp, preocupările lui Horgea Cristian, Ispravnic Cristian și Căprar Dorel 

s-au axat, o perioadă, pe exercitarea autorității și influenței în vederea ocupării unor 

posturi de conducere în cadrul D.R.D.P. Timișoara, context în care Organizația 

Județeană a (....) Arad a intrat în conflict direct cu Organizația Județeană a (....) Caraș 

Severin, pentru ocuparea funcției de șef al Departamentului Venituri, care era vizată 

de Lucaciu Mircea și de Pascu Mirel, vicepreședintele (....) Caraș Severin (fapte 

descrise pe larg în cuprinsul capitolului IV).  

(....) 

În ziua de 27.09.2019 Munteanu Bogdan s-a deplasat la sediul Organizației 

Județene (....) Arad pentru a se interesa de la (....) despre modalitatea de remitere a 

sumelor de bani provenite din valorificarea posturilor de controlor trafic, astfel cum 

a stabilit cu Dorel Căprar în cadrul discuțiilor din 21.08 și 12.09.2019. Înainte de a 

purta acele discuții, (.....) i-a pretins lui Munteanu Bogdan taxa lunară pe care acesta 

o avea de plătit la partid, corespunzător funcției deținute, faptă descrisă pe larg la 

capitolul V. 

După ce a plătit acea taxă restantă, Munteanu Bogdan a întrebat-o în șoaptă pe 

(.....) cum să procedeze cu celelalte sume de bani (obținute din valorificarea 

posturilor de controlor trafic) pe care intenționează să le depună, afirmând că a 

discutat în acest sens cu Dorel Căprar: (.....).” (.....) i-a spus atunci lui  Munteanu 

Bogdan că tot ei i se predau și acele sume: „(.....).”, adăugând și ea pe același ton 

conspirativ că până la suma de 20.000 de lei poate să îi elibereze chitanță, iar pentru 

ce depășește această sumă nu se va elibera nici un fel de înscris, cu condiția de a fi 

anunțat președintele organizației: „(.....).” 

(.....) 
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În ziua de 30.09.2019 Munteanu Bogdan, cu toate că se afla în concediu, s-a 

deplasat la sediul D.R.D.P. Timișoara pentru rezolvarea unor probleme personale, 

ocazie cu care s-a întâlnit cu Ispravnic Cristian și Lucaciu Mircea. Munteanu Bogdan 

i-a spus atunci lui Ispravnic Cristian că, astfel cum s-a stabilit cu Dorel Căprar, 

urmează a demara procedura de ocupare a posturilor de controlor trafic, solicitând să 

fie chemat din concediu în acel moment. Acesta a mai precizat că, și dacă a fost 

schimbat din funcție, el dorește să arate că este fidel partidului care l-a promovat, 

astfel încât va ține legătura cu Lucaciu Mircea, noul șef al Departamentului Venituri 

din cadrul D.R.D.P. Timișoara în legătură cu ocuparea acelor posturi, întrucât acesta 

este la curent cu detaliile acelor angajări: „(.....)  

 Ulterior, Munteanu Bogdan a abordat cu Lucaciu Mircea problema angajărilor 

pe cele cinci posturi vacante de controlor trafic. Lucaciu Mircea a dezvăluit atunci 

motivul real pentru care nu s-a demarat până în acel moment procedura de angajare 

pe aceste posturi. Acesta a precizat că respectivele posturi sunt solicitate și de 

Organizația Județeană (....) Caraș Severin, iar Pascu Mirel susține că, în urma unor 

negocieri purtate la nivel de partid, s-a stabilit că aceste posturi se cuvin acestei 

organizații de partid. Lucaciu Mircea s-a arătat a fi tranșant în ceea ce privește 

solicitările altor organizații județene în ceea ce privește ocuparea respectivelor 

posturi, arătând că el va da curs solicitărilor provenite de la Dorel Căprar, 

președintele Organizației Județene (....) Arad: „(.....).” 

 (.....) 

 

IV. Ocuparea posturilor de șef al Departamentului Venituri, șef al 

Departamentului Juridic, șef al Serviciului de Control și Încasări și șef al 

Biroului de Încasări Venituri în cadrul Direcției Regionale de Drumuri și 

Poduri Timișoara cu încălcarea legii și prin folosirea autorității și influenței 

persoanelor cu funcții de conducere dintr-un partid politic.  

 

1. Cadrul normativ  

Ocuparea unor funcții de conducere în cadrul instituțiilor de stat sau 

companiilor naționale este strict reglementată de normele în vigoare, având în vedere 

importanța acestor entități pentru funcționarea statului. Pentru aceasta, normele în 

vigoare stabilesc în mod expres faptul că profesionalismul constituie criteriul avut în 

vedere la selectarea persoanelor care să ocupe funcțiile de conducere din cadrul 

acestor instituții, nicidecum influențele politice sau apartenența la un anumit grup 

politic.  
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Exercitarea influenței sau autorității politice în vederea numirii unor persoane 

în funcții de conducere atrage incidența dispozițiilor art. 13 din legea 78/2000, 

întrucât în acest mod se încalcă criteriul profesionalismului, dobândirea acelei funcții 

fiind considerată „folos necuvenit”, astfel cum se precizează în textul incriminator. 

Potrivit jurisprudenței recente a Curții Constituționale, noțiunea de „folos 

necuvenit”, se referă la orice fel de avantaj, patrimonial sau nepatrimonial, care nu 

este dobândit în mod legal. Decizia 547/2017 a Curții Constituționale mai arată, la 

paragraful 27, că în noțiunea de „folos necuvenit” intră chiar și bunuri sau foloase 

care s-ar cuveni potrivit legii, însă, prin  modul în care au fost obținute, acestea devin 

necuvenite: „Orice bun sau folos care se cuvine, potrivit legii, entităților enumerate 

de dispozițiile de lege criticate își pierde acest caracter dacă acesta a fost obținut 

prin utilizarea unor mijloace nelegale - prin folosirea influenței ori autorității - 

mijloace care în final alterează voința liberă ce se regăsește în relațiile dintre aceste 

entități și alte organisme sau persoane. În fapt, în acest caz, prin utilizarea unor 

mijloace nelegale, se tinde la o deturnare a scopului în care se acționează, acesta 

devenind unul ilicit și, prin urmare, bunul sau folosul obținut în acest mod devine 

necuvenit. Astfel, orice rezultat, orice urmare obținută prin metode care contravin 

legii reprezintă întotdeauna un folos necuvenit, în sensul art. 13 din Legea nr. 

78/2000.”   

De asemenea, la paragraful 23, din aceeași decizie, Curtea Constituțională mai 

arată că noțiunea de „folos necuvenit” se referă la orice folos care nu este datorat în 

mod legal. Astfel, în cuprinsul respectivului paragraf se precizează că exercitarea 

influenței constituie infracțiunea prevăzută de art. 13 din Legea 78/2000 în toate 

situațiile în care folosul obținut nu este legal datorat celui care-l obține. 

În acest sens, apreciem că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii 

prevăzute de art. 13 din Legea 78/2000, chiar și în situația în care nu s-ar fi identificat 

încălcări ale unor norme privind numirile în respectivele funcții de conducere, simpla 

influențare a procesului de numire în aceste funcții atrăgând incidența textului 

incriminator. Aceasta cu atât mai mult cu cât în cauză s-a constatat însă că exercitarea 

influenței sau autorității a fost urmată efectiv de luarea unor decizii de numire a unor 

persoane în funcții de conducere, cu încălcarea normelor care reglementează acest 

proces, apreciindu-se inițial că, în măsura în care aceste încălcări vizează norme 

prevăzute în legi sau ordonanțe de urgență, faptele ar putea întruni și elementele 

constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, în concurs cu infracțiunea prev. de 

art. 13 din Legea 78/2000.  
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Astfel, potrivit art. 1 din O.U.G. 84/2003 privind înființarea C.N.A.I.R., 

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere este o persoană 

juridică română cu capital integral de stat, de interes strategic național, care 

funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, având în subordinea sa 7 

subunități denumite direcții regionale de drumuri și poduri. Prin același act normativ 

(O.U.G.) s-a aprobat și Statutul  C.N.A.I.R., care prevede în mod explicit, la art. 25, 

că „personalul C.N.A.I.R. se încadrează în condițiile legii, prin concurs sau examen 

și/sau prin alte forme de selecție.” De asemenea, Legea 53/2003 privind Codul 

muncii stipulează la art. 30 faptul că „încadrarea salariaților la instituțiile și 

autoritățile publice și la alte unități bugetare se face numai prin concurs sau examen, 

după caz”. Totodată, atât Regulamentul privind angajarea personalului în cadrul 

C.N.A.I.R., art. 5.3, cât și Regulamentul-Cadru privind ocuparea posturilor vacante 

de către personalul contractual din serviciul bugetar plătit din fonduri publice, 

aprobat prin H.G. 286/2011 (art. 1 și art. 41)  prevăd că ocuparea unui post de 

conducere vacant se face prin concurs sau examen, aceste acte normative stabilind 

în detaliu modalitatea de desfășurare a acestor concursuri sau examene.   

 Pe de altă parte, dispozițiile art. 20 alin. 1 lit. c din Statutul C.N.A.I.R., aprobat 

prin O.U.G. 84/2003 prevede în mod expres că numai funcțiile de director executiv 

din cadrul C.N.A.I.R. sunt ocupate prin numire directă de către directorul general 

care „numește, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.N.A.I.R. și le fixează 

salariile, cu acordul consiliului de administrație”, pentru restul funcțiilor fiind 

aplicabile dispozițiile art. 25 din același Statut, care precizează că acestea se ocupă 

prin concurs sau examen.  

Pe de altă parte, C.N.A.I.R. a  emis în anul 2016 și un set de reguli interne cu 

privire la modalitatea în care se organizează aceste concursuri-examene, denumite 

„Procedura tehnică de execuție – angajarea personalului CNADNR SA cod : PTE – 

9/DRU-Q”, care reglementează procedura de desfășurare a examenelor și 

concursurilor din cadrul C.N.A.I.R., la art. 5.1.4 alin. 8 din acest document făcându-

se referire expresă că acele proceduri se aplică și în cazul ocupării funcțiilor de 

conducere. 

Cu toate acestea, în cauză s-a procedat la numirea în funcțiile de șef al 

Departamentului Venituri, șef al Departamentului Juridic, șef al Serviciului de 

Control și Încasări și șef al Biroului de Încasări Venituri în cadrul Direcției Regionale 

de Drumuri și Poduri Timișoara, cu încălcarea legii și prin folosirea autorității și 

influenței persoanelor cu funcții de conducere dintr-un partid politic. Astfel,  
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1) Cu încălcarea dispozițiilor legale prevăzute de art. 25 din Statutul 

C.N.A.I.R., aprobat prin O.U.G. 84/2003, a celor prevăzute de art. 30 din Legea 

53/2003 privind Codul muncii, directorul general regional al D.R.D.P. Timișoara, 

Ispravnic Cristian, a procedat la emiterea deciziei nr. 635/26.08.2019, prin care s-a 

dispus schimbarea funcției și locului de muncă ale lui Lucaciu Mircea, din funcția de 

șef al Biroului Încasări Venituri, în cea de șef al Departamentului Venituri din cadrul 

D.R.D.P. Timișoara, funcție ce fusese deținută anterior de Munteanu Bogdan.  

2) În mod corelativ, prin încălcarea acelorași acte normative, Ispravnic 

Cristian a emis decizia 636/26.08.2019, prin care a dispus schimbarea funcției și 

locului de muncă ale lui Munteanu Bogdan Andrei din funcția de șef al 

Departamentului Venituri, în funcția de șef al Biroului Încasări Venituri, funcție ce 

fusese deținută anterior de Lucaciu Mircea. 

3) Cu încălcarea acelorași acte normative, Ispravnic Cristian a emis decizia 

705 din 13.09.2019, prin care s-a dispus schimbarea funcției și locului de muncă a 

lui Pascu Patriciu Mirel din funcția de șef al Serviciului A.C.I., în funcția de șef al 

Departamentului Juridic din cadrul D.R.D.P. Timișoara. 

4) De asemenea, prin decizia nr. 828 din 15.10.2019, Ispravnic Cristian, cu 

încălcarea acelorași acte normative, a dispus schimbarea locului de muncă a doamnei 

(.....) din funcția de șef al Serviciului Autostrăzi, în funcția de șef al Serviciului A.C.I. 

din cadrul D.R.D.P. Timișoara. 

Pentru a eluda dispozițiile legale care prevăd obligativitatea ocupării posturilor 

de conducere prin concurs sau examen, în cuprinsul acelor decizii s-a procedat la 

invocarea articolului 41 din Codul muncii și a art. 20 din Contractul colectiv de 

muncă, texte care reglementează instituția modificării contractului individual de 

muncă. Aplicarea art. 41 din Codul muncii, la ocuparea unui post de conducere, nu 

poate să fie făcută cu nesocotirea dispozițiilor imperative prevăzute de art. 25 din 

Statutul C.N.A.I.R. sau art. 30 din Codul muncii întrucât dacă s-ar accepta această 

posibilitate, ar însemna ca întotdeauna posturile de conducere din instituțiile publice 

să poată fi ocupate fără examen sau concurs, prin simpla decizie a șefului instituției 

de modificare a contractului individual de muncă. Doar după parcurgerea 

procedurilor de examen sau concurs prevăzute de lege (art. 25 din Statutul 

C.N.A.I.R., aprobat prin O.U.G. 84/2003, art. 30 din Legea 53/2003 privind Codul 

muncii,  art. 5.3 din Regulamentul privind angajarea personalului în cadrul 

C.N.A.I.R., art. 1 și art. 41 din Regulamentul-Cadru privind ocuparea posturilor 

vacante de către personalul contractual din serviciul bugetar plătit din fonduri 

publice, aprobat prin H.G. 286/2011) se putea face aplicarea dispozițiilor art. 41 din 
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Codul muncii și art. 20 din Contractul colectiv de muncă, astfel încât deciziile de 

modificare a contractelor individuale de muncă s-au emis cu încălcarea dispozițiilor 

legale. 

Procedându-se astfel, s-au eludat criteriile de selecție a personalului cu funcții 

de conducere în cadrul D.R.D.P. Timișoara, din probele administrate în cauză 

reieșind că singurul criteriu avut în vedere a fost cel al apartenenței și influenței 

politice, în detrimentul profesionalismului, care trebuia să fie avut în vedere în cadrul 

procedurii de selecție.  

 (.....)   

2. Elementele de fapt  

Astfel, încă din data de 19.06.2019, inculpatul Munteanu Bogdan, având la 

vremea respectivă funcția de șef al Departamentului Venituri din cadrul D.R.D.P. 

Timișoara, a arătat că întreg mecanismul de colectare a sumelor de bani obținute din 

mita primită de controlorii de trafic din cadrul Agențiilor de Încasare și Control din 

subordine, este destinat asigurării protecției politice a persoanelor cu funcții de 

conducere din cadrul D.R.D.P. Timișoara, arătând că, pentru a fi numit și ulterior 

menținut în funcție, este necesar să contribui cu sume de bani sau cu orice alt folos, 

sumele de bani fiind predate persoanelor cu funcții de conducere din partid sau direct, 

la casieria Organizației Județene a (....) Arad. 

(.....) 

La începutul lunii august 2019 eforturile de a-l sprijini pe Lucaciu Mircea în 

această funcție s-au intensificat, inculpatul Ispravnic Cristian pretinzând că ar fi fost 

chemat de către ministrul transporturilor, (.....), pentru a-i cere în mod expres 

schimbarea lui Munteanu Bogdan din funcția deținută. În realitate, înlăturarea lui 

Munteanu Bogdan din funcția de șef al Departamentului Venituri din cadrul 

D.R.D.P. Timișoara și ocuparea acelei funcții de către Lucaciu Mircea a fost 

planificată de Horgea Cristian, Ispravnic Cristian și Căprar Dorel, aceștia 

disimulându-și intențiile față de Munteanu Bogdan, prin acreditarea ideii că decizia 

ar aparține ministrului transporturilor, (.....).  

(.....) 

În dimineața de 22.08.2019, Ispravnic Cristian i-a solicitat lui Horgea Cristian 

să îl contacteze pe Căprar Dorel pentru a-i solicita sprijinul întrucât organizația (....) 

Caraș Severin a pretins ca lui Pascu Mirel să i se atribuie un post de director 

comercial care nici măcar nu mai există în organigramă: „(.....).” 

Horgea Cristian a afirmat atunci că Luminița Jivan, președinta Organizației 

Județene  (....) Caraș Severin, și-a exercitat autoritatea și influența în ceea ce privește 
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ocuparea acelui post de către Pascu Mirel, vicepreședintele acestei organizații: 

„(.....).” Ispravnic Cristian a mai precizat atunci că, dacă nu se obține sprijinul lui 

Căprar Dorel, Luminița Jivan va determina inclusiv schimbarea sa din funcție, astfel 

încât ar fi mai bine ca (....) Arad să cedeze postul dorit de Mirel Pascu Organizației 

(....) Caraș Severin: „(.....) 

Horgea Cristian i-a spus atunci lui Ispravnic Cristian că vor reuși să 

contracareze influențele celor din Caraș Severin, întrucât în acest demers se  implică 

și deputatul Tripa Florin: „(.....).” Ispravnic Cristian a afirmat atunci că Tripa Florin 

ar putea să își exercite influența asupra lui (.....) prin intermediului (.....), la care ei, 

făcând parte din gruparea din jurul lui Dorel Căprar, nu pot apela direct: „(.....) 

(.....) 

La finalul discuției, (.....) a mai afirmat că aceste numiri în funcții de conducere 

au creat nemulțumiri și în rândul Organizației (....) Timiș, din cauză că nu sunt 

promovate persoane susținute de această organizație, arătând că numirea unui 

condamnat penal într-o funcție de conducere ar putea genera prejudicii electorale 

acestei organizații: „(.....) 

(.....) 

Astfel, intenția persoanelor cu funcții de conducere din cadrul Organizației 

Județene (....) Caraș Severin de a-l promova pe inculpatul Pascu Mirel în funcția de 

șef al Departamentului Juridic din cadrul D.R.D.P. Timișoara, face parte dintr-un 

plan mai amplu al acestei organizații de partid, de a ocupa funcțiile de conducere de 

la nivel regional.  

(.....) 

Cu această ocazie, Jivan Lumința le-a pus în vedere conducătorilor instituțiilor 

locale că au obligația de a da curs solicitărilor care vin din partea partidului, în caz 

contrar urmând a fi eliminați din funcțiile deținute, reproșându-le totodată faptul de 

a nu fi ținut legătura cu organizația de partid: „(.....).” 

În continuare, în cadrul aceleiași ședințe, a luat cuvântul inculpatul Chisăliță 

Ioan Narcis, secretar executiv în cadrul Biroului Permanent al (....) Caraș Severin, 

care a adus la cunoștința reprezentanților acelor instituții publice că au obligația de 

a-și plăti cotizațiile la partid (situație similară și în cadrul (....) Arad, fapta prezentată 

la pct. V) și precizând că le-a solicitat acestora punerea la dispoziție a unor liste cu 

toate posturile vacante, la nivelul fiecărei instituții: „(.....) ”, ceea ce demonstrează 

preocuparea acestora de a acapara aceste posturi, cu persoane agreate de partid.  

(.....) 
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Cu toate că majoritatea posturilor din cadrul instituțiilor publice locale 

prezente la ședință sunt ocupate prin concurs, potrivit legii, criteriul de selecție fiind 

profesionalismul, și nu apartenența politică, inculpatul Chisăliță Ioan Narcis a 

afirmat că, pentru el, criteriile profesionale nu au nicio importanță la ocuparea acelor 

posturi, singura condiție fiind apartenența politică: „(.....)…” 

(.....) 

Inculpata Jivan Luminița a încercat atunci să îl liniștească pe Pascu Mirel, 

spunându-i că numirea sa în funcția de șef al Departamentului Juridic oricum se va 

realiza, și chiar dacă nu a fost posibilă negocierea funcției dorite, cea de șef al 

Departamentului Venituri, aceasta este hotărâtă ca ulterior să preia D.R.D.P. 

Timișoara în sfera de influență a (....) Caraș Severin,  astfel încât Pascu Mirel să preia 

chiar funcția de director general regional, prin schimbarea lui Ispravnic Cristian. 

Inculpata a mai afirmat că tocmai și-a exercitat influența asupra (.....) în acest sens, 

și că acesta i-a transmis  că este necesar să mai aștepte un moment până când 

D.R.D.P. Timișoara va fi scoasă din sfera de influență a lui Căprar Dorel, existând 

riscul ca acesta să provoace scandal și să se plângă (.....), întrucât tocmai i-au mai 

fost scoase din influență și alte instituții publice: „(.....) 

(.....) 

În ziua de 30.08.2019 Pascu Mirel i-a solicitat inculpatului Chisăliță Ioan 

Narcis să o contacteze pe (.....) pentru a-l susține în vederea ocupării postului de 

secretar de stat: „(.....)” În replică, inculpatul Chisăliță Ioan Narcis s-a arătat mirat de 

faptul că Pascu Mirel mai speră încă la ocuparea postului de secretar de stat, atâta 

timp cât tocmai și-au exercitat influența în vederea ocupării postului de șef al 

Departamentului Juridic în cadrul D.R.D.P. Timișoara, negociindu-se pentru aceasta 

cu Dorel Căprar: „(.....) 

(.....) 

În replică, Inculpatul Chisăliță Ioan Narcis a afirmat că, atât el, cât și Jivan 

Luminița, și-au exercitat influența în ceea ce privește ocuparea postului de șef 

departament  în cadrul D.R.D.P. Timișoara, reamintindu-i eforturile pe care aceștia 

le-au făcut pentru a-l susține, prin influențele exercitate asupra ministrului 

transporturilor: „(.....)” 

Inculpatul Pascu Mirel a arătat atunci că motivul dezamăgirii sale  este legat 

de faptul că funcția obținută prin exercitarea acelor influențe politice este prea mică, 

în comparație cu meritele sale, apreciind că el nu este răsplătit suficient pentru 

eforturile sale îndelungate în slujba partidului: „(.....)” 

(.....)  
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În ziua de 27.09.2019 Munteanu Bogdan s-a deplasat la sediul Organizației 

Județene a (....) Arad pentru a purta discuții cu casiera (.....) în ceea ce privește 

modalitatea în care va preda sumele de bani obținute din viitoarele angajări pe 

posturile de controlor trafic, astfel cum s-a înțeles cu președintele organizației, 

Căprar Dorel. Cu această ocazie, (.....) l-a abordat pe Munteanu Bogdan, dându-i de 

înțeles că îl caută pentru că nu și-a îndeplinit obligația de a plăti taxa lunară ce-i 

revenea potrivit funcției deținute în cadrul D.R.D.P. Timișoara: „(.....) 

(.....) 

Pus în situația de a își îndeplini acea obligație, Munteanu Bogdan a precizat 

atunci pe un ton conspirativ, faptul că datoria sa pentru partid s-a diminuat 

corespunzător retrogradării sale din funcție și diminuării salariului, astfel încât suma 

datorată scade la 200 de lei lunar, iar cea datorată de Lucaciu Mircea va crește la 300 

de lei, în urma schimbului de funcții între aceștia: „(.....)” 

(.....) 

Tot atunci, după predarea sumei de bani, Munteanu Bogdan i-a solicitat 

casierei să se retragă câteva momente pentru a avea posibilitatea de a discuta fără a 

fi auziți de alte persoane. Atunci, Munteanu Bogdan a întrebat-o în șoaptă pe (.....) 

cum să procedeze cu celelalte sume de bani (obținute din valorificarea posturilor de 

controlor trafic) pe care intenționează să le depună, afirmând că Dorel Căprar este la 

curent cu acest lucru: (.....) 

În ziua de 30.09.2019 Munteanu Bogdan s-a întâlnit cu Lucaciu Mircea și 

Ispravnic Cristian în biroul acestuia din urmă din sediul D.R.D.P. Timișoara. Cu 

această ocazie, Munteanu Bogdan a afirmat că a trecut pe la sediul (....) Arad, 

aducându-le la cunoștință colegilor săi că va începe campania electorală pentru 

alegerile prezidențiale, moment în care a dat de înțeles că vor trebui să se implice: 

„(.....)…” 

(.....) 

Lucaciu Mircea și-a manifestat atunci nemulțumirea din cauză că ei au 

obligații financiare mai mari față de partid decât alte persoane cu funcții de 

conducere, întrebând de ce trebuie ei să suporte această nedreptate: „(.....)”  

(.....) 

 

VI. Ocuparea postului de inginer în cadrul D.R.D.P. Timișoara a lui 

Băețan Vasile Alin, cu încălcarea legii și prin exercitarea influenței de către 

deputatul Tripa Florin.  
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Tripa Florin are calitatea de deputat în Parlamentul României, îndeplinind 

funcția de secretar executiv în cadrul Biroului Permanent al Organizației Județene 

(....) Arad. Potrivit art. 76 și 82 din Statutul (....), Biroul Permanent al organizației 

județene de partid este un organ colectiv de conducere, care este compus  din 

președinte, președinte executiv, 11-17 vicepreședinți, secretar executiv, Tripa Florin 

îndeplinind această din urmă funcție. Conform art. 81 din Statutul (....), „(.....)” 

Din probele administrate în cauză a reieșit că, la nivelul Organizației Județene 

a (....) Arad există două grupări rivale: una condusă de președintele acesteia, Căprar 

Dorel, din care fac parte Horgea Cristian, Ispravnic Cristian, (.....),(.....), precum și 

gruparea formată în jurul senatorului (.....), formată din deputatul Tripa Florin și alte 

persoane din jurul acestora, fiecare dintre aceste grupări încercând să își exercite 

influența în vederea ocupării unor funcții în cadrul instituțiilor de la nivel local sau 

regional.  

(.....) 

În acel moment, după ce s-a aflat cine este persoana pentru care s-a intervenit 

în vederea angajării, s-au efectuat verificări în ceea ce-l privește pe Băețan Alin 

Vasile, constatându-se că acesta a mai fost angajat al D,R.D.P. Timișoara, până în 

cursul anului 2007, când a fost condamnat pentru comiterea unei infracțiuni de luare 

de mită, comisă în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, astfel cum reiese 

din comunicatul Direcției Generale Anticorupție postat în mediul online. Ulterior 

condamnării sale, Băețan Alin Vasile a activat ca reprezentant al unei societăți 

comerciale prin intermediul căreia D.R.D.P. Timișoara asigura activitatea de 

deszăpezire, acesta fiind în continuare în permanent contact cu factorii de conducere 

ai instituției. 

(.....) 

La data de 26.08.2019, în cadrul unei întâlniri ce a avut loc între Horgea 

Cristian, Lucaciu Mircea și Munteanu Bogdan, acesta din urmă a întrebat dacă 

deputatul Tripa Florin este mulțumit de angajarea nașului său, Băețan Alin Vasile, în 

cadrul D.R.D.P. Timișoara: „(.....)” În acel moment, Lucaciu Mircea, care tocmai 

fusese numit în funcția de șef al Departamentului Venituri, a afirmat că tocmai s-a 

dat curs influențelor exercitate de Tripa Florin, urmând ca, ulterior, nașul acestuia să 

fie numit chiar într-o funcție de conducere: „(.....) 

(.....) 

Tripa Florin a recunoscut cu acea ocazie că și-a exercitat influența asupra 

ministrului transporturilor pentru angajarea lui Băețan Alin, precizând că numai în 

ceea ce privește schimbarea lui Munteanu Bogdan din funcție nu a exercitat o 
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asemenea influență: „(.....). Acesta a mai precizat că afirmațiile lui Horgea Cristian, 

nașul lui Munteanu Bogdan, în ceea ce privește influențele exercitate pentru 

schimbarea sa din funcție sunt nereale, dând astfel de înțeles că, referitor la Băețan 

Alin, exercitarea influenței pentru angajare era firească: „(.....)” 

(.....) 

 

 Prin decizia 679 din 5.09.2019 inculpatul Ispravnic Cristian, în calitatea sa de 

director general regional al D.R.D.P. Timișoara a dispus angajarea pe o durată 

nedeterminată a inculpatului Băețan Alin Vasile pe postul de inginer în cadrul 

Compartimentului Întreținere Drumuri și Poduri, Mecanizare în cadrul Secției 

Drumuri Naționale Deva – D.R.D.P. Timișoara, începând din data de 9.09.2019, 

fiind încheiat în acest sens contractul individual de muncă nr. 214 din 5.09.2019. La 

data de 19.12.2019 inculpatul Băeșan Alin Vasile și-a dat demisia din funcția astfel 

obținută, în perioada angajării obținând un venit cumulat de 20.185 lei (18.665 de 

lei, la care se adaugă suma de 870 de lei reprezentând tichetele de masă și suma de 

650 de lei reprezentând vouchere de vacanță), sumă ce reprezintă prejudiciul cauzat 

prin comiterea faptei. 

  

  

 (.....) 

 

VIII. În drept 

1. Încadrările juridice raportate la fapte 

Capitolul II 

Faptele inculpatului Horgea Cristian, astfel cum au fost descrise la Cap. II, 

pct.  1, 5, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 24 și 25 care, în calitate de șef al Agenției de 

Control și  Încasări Nădlac II, în baza acelorași rezoluții infracționale, a pretins și 

primit în intervalul 28.02.2019 – 13.11.2019, în 11 tranșe distincte, suma totală de 

900 de euro și 250 de lei de la martora (....) (....), pentru a nu își îndeplini propriile 

atribuții de serviciu, precum și pentru a-și exercita influența asupra altor funcționari 

din cadrul D.R.D.P Timișoara sau C.N.A.I.R. în vederea asigurării protecției 

martorei la locul de muncă, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de 

luare de mită în formă continuată prev. de art. 35 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 289 alin. 

1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 și trafic de influență în formă continuată 

prev. de art. 35 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 291 alin. 1 C.pen., rap. la art. 6 din Legea 

78/2000. 
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Fapta inculpatei Miuțescu Elisabeta, astfel cum a fost descrisă mai sus, de a 

pretinde și primi de 39 de ori, în perioada septembrie 2016 – noiembrie 2019 de la 

martora (....) suma de 19.300 de euro, reprezentând o taxă lunară de protecție de câte 

500 de euro, din care în ultima lună s-au predat doar 300 de euro, pentru a-și exercita 

influența asupra funcționarilor din cadrul Companiei Naționale de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.) și D.R.D.P. Timișoara în vederea protejării 

martorei la locul de muncă, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de 

trafic de influență în formă continuată prev. de art. 35 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 291 

alin. 1 C.pen., rap. la art. 6 din Legea 78/2000. 

Faptele inculpatului Munteanu Bogdan, astfel cum au fost descrise la Cap. 

II, punctele 2, 4, 7, 8, 10 și 17 care, în calitate de șef al Departamentului Venituri din 

cadrul D.R.D.P. Timișoara, în baza acelorași rezoluții infracționale, a pretins și 

primit în intervalul 5.03.2019 – 18.06.2019, în 6 tranșe distincte, suma totală de 450 

de euro și 450 de lei de la martora (....) (....), pentru a nu își îndeplini propriile atribuții 

de serviciu precum și pentru a-și exercita influența asupra altor funcționari din cadrul 

D.R.D.P Timișoara sau C.N.A.I.R. în vederea asigurării protecției martorei la locul 

de muncă, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de luare de mită în 

formă continuată prev. de art. 35 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 289 alin. 1 C.pen. rap. 

la art. 6 din Legea 78/2000, rap. la art. 19 din O.U.G. 43/2002  și trafic de influență 

în formă continuată prev. de art. 35 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 291 alin. 1 C.pen., 

rap. la art. 6 din Legea 78/2000, rap. la art. 19 din O.U.G. 43/2002. 

 

Capitolul III 

Faptele inculpatului Căprar Dorel Gheorghe, președinte al Organizației 

Județene (....) Arad, ale inculpatului Horgea Cristian, vicepreședinte al Organizației 

Județene (....) Arad, ale inculpatului Ispravnic Cristian, vicepreședinte al 

Organizației Județene (....) Arad, astfel cum au fost descrise la capitolul III al stării 

de fapt, de a-și exercita autoritatea și influența în calitatea lor de persoane cu funcții 

de conducere într-un partid politic, cu scopul de a facilita angajarea a cinci persoane 

pe funcțiile de controlor trafic în cadrul D.R.D.P. Timișoara, prin fraudarea 

concursului pentru ocuparea acelor posturi, în scopul obținerii unor avantaje pentru 

persoanele ce urmau a fi angajate, precum și în scopul obținerii unor sume de bani, 

întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de folosire a influenței sau 

autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid 

politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite în formă 

continuată prev. de art. 35 alin. 1 C.pen. rap. la art. 13 din Legea 78/2000 (5 acte 
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materiale). Cele cinci acte materiale fac parte din  conținutul unei infracțiuni în formă 

continuată, care vizează exercitarea de către inculpați a influențelor politice și în ceea 

ce privește alte fapte, astfel cum acestea au fost descrise la  Cap. IV – VI. 

Fapta inculpatei Miuțescu Elisabeta de a racola o persoană în vederea 

ocupării unuia dintre cele cinci posturi de controlor trafic, știind că acestea vor fi 

ocupate prin exercitarea influenței politice, întrunește elementele constitutive a unei 

infracțiuni de complicitate la folosirea influenței sau autorității de către persoana care 

ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru 

sine sau pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 48 alin. 1 C.pen, rap. la art. 

13 din Legea 78/2000. 

Faptele inculpatului Dima Cristian, de a racola două persoane în vederea 

ocupării a două dintre cele cinci posturi de controlor trafic, știind că acestea vor fi 

ocupate prin exercitarea influenței politice, întrunesc elementele constitutive ale unei 

infracțiuni de complicitate la folosirea influenței sau autorității de către persoana care 

ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru 

sine sau pentru altul de foloase necuvenite în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 

1 C.pen, rap. la art. 13 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. 

Fapta inculpatului Zamiska Iaromir de a facilita pentru fiul său ocuparea 

unuia dintre cele cinci posturi de controlor trafic, știind că acestea vor fi ocupate prin 

exercitarea influenței politice, întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni 

de complicitate la folosirea influenței sau autorității de către persoana care ocupă o 

funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau 

pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 48 alin. 1 C.pen, rap. la art. 13 din 

Legea 78/2000. 

Faptele inculpatului Lucaciu Mircea, în calitatea sa de șef al Departamentului 

Venituri din cadrul D.R.D.P. Timișoara, de a promite că va da curs influențelor 

exercitate de persoanele cu funcții de conducere din cadrul Organizației Județene a 

(....) Arad, în scopul ocupării celor cinci posturi de controlor trafic din subordinea sa, 

prin fraudarea concursului ce urma să aibă loc, întrunesc elementele constitutive ale 

unei infracțiuni de complicitate la folosirea influenței sau autorității de către persoana 

care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii 

pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite în formă continuată prev. de art. 

48 alin. 1 C.pen, rap. la art. 13 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (5 

acte materiale) Cele cinci acte materiale fac parte din  conținutul unei infracțiuni în 

formă continuată, care vizează exercitarea de către inculpați a influențelor politice și 

în ceea ce privește alte fapte, astfel cum acestea au fost descrise la  Cap. IV – V. 
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Faptele inculpatului Ispravnic Cristian Ilie de a accepta promisiunea unor 

sume de bani de la cinci persoane distincte, pentru ca, în calitatea sa de director 

general al D.R.D.P. Timișoara, să faciliteze angajarea lor pe postul de controlor 

trafic, în schimbul primirii de la fiecare candidat a unor sume ce urmau a fi negociate 

între 5.000 - 10.000 de euro de persoană, întrunesc elementele constitutive ale unei  

infracțiuni de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. 

la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale) 

Faptele inculpatului Căprar Dorel de a accepta primirea sumei de 10.000 de 

euro pentru Organizația Județeană a (....) Arad, pentru facilitarea ocupării a două 

posturi de controlor trafic în cadrul Agenției de Control și Încasare Moravița prin 

intermediul lui Ispravnic Cristian, întrunesc elementele constitutive ale unei  

infracțiuni de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. 

la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale). 

Fapta inculpatei Miuțescu Elisabeta de a pretinde și primi în două tranșe 

distincte suma totală de 17.000 de euro pentru facilitarea angajării investigatoarei 

sub acoperire (....) pe postul de controlor trafic, precum și fapta acesteia de a pretinde 

în perioada aprilie – iulie 2019  de la martorul (....) suma de 15.000 de euro pentru a 

facilita angajarea acestuia pe un post de controlor trafic, urmând ca banii să fie 

împărțiți cu persoanele ce dețin funcții de conducere din cadrul D.R.D.P. Timișoara 

sau C.N.A.I.R., care se vor ocupa de fraudarea concursului, întrunește elementele 

constitutive ale unei infracțiuni de complicitate la luare de mită în formă continuată 

prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la  art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea 

78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. 

Fapta inculpatei Miuțescu Elisabeta, de a pretinde o taxă lunară de protecție 

de câte 500 de euro, pentru a-și exercita influența asupra funcționarilor din cadrul 

Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.) și 

D.R.D.P. Timișoara în vederea protejării la locul de muncă a persoanei ce urma a fi 

angajată în cadrul Agenției de Control și Încasare Nădlac II, întrunește elementele 

constitutive ale infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 C.pen., rap. 

la art. 6 din Legea 78/2000. 

Fapta inculpatei Miuțescu Elisabeta, de a pretinde și primi, în cursul anului 

2016, suma de 10.000 de euro, de la martora (....) pentru a-și exercita influența asupra 

funcționarilor din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere (C.N.A.I.R.) și D.R.D.P. Timișoara în vederea facilitării angajării martorei 

în cadrul Agenției de Control și Încasare Nădlac II, întrunește elementele constitutive 
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ale infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 C.pen., rap. la art. 6 din 

Legea 78/2000. 

Faptele inculpatului Horgea Cristian de a pretinde și accepta promisiunea 

sumei de câte 5.000 de euro pentru a facilita  angajarea în funcțiile de controlor trafic 

a două persoane la Agenția de Control și Încasare Moravița, de a pretinde și accepta 

promisiunea sumei de 4.000 de euro pentru a facilita  angajarea în funcția de 

controlor trafic a unei persoane la Agenția de Control și Încasare Cenad, de a pretinde 

și accepta o sumă cuprinsă între 6.000 și 10.000 de euro pentru a facilita  angajarea 

investigatoarei sub acoperire (....) pe postul de controlor trafic, la propunerea 

inculpatei Miuțescu Elisabeta, întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni 

de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 

din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale). 

Fapta inculpatului Lucaciu Mircea de a accepta promisiunea sumei de 4.000 

de euro pentru a facilita  angajarea fiului lui Zamiska Iaromir pe postul de controlor 

trafic aflat în subordinea sa întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni de 

luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea 78/2000. 

Faptele inculpatului Dima Cristian de a pretinde suma de câte 5.000 de euro 

de la (....) și (....), pentru a facilita  angajarea acestora pe  posturi de controlor trafic 

la Agenția de Control și Încasare Moravița întrunesc elementele constitutive ale unei 

infracțiuni de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. cu 

aplic. art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale). 

 

Capitolul IV 

Faptele lui Căprar Dorel Gheorghe, președinte al Organizației Județene (....) 

Arad, ale inculpatului Horgea Cristian, vicepreședinte al Organizației Județene (....) 

Arad, ale lui Ispravnic Cristian, vicepreședinte al Organizației Județene (....) Arad, 

precum și ale lui Tripa Florin, secretar executiv în cadrul Biroului Permanent al 

(....) Arad, de a-și exercita autoritatea și influența în calitatea lor de persoane cu 

funcții de conducere într-un partid politic, cu scopul de a facilita numirea în funcția 

de șef al Departamentului Venituri din cadrul D.R.D.P. Timișoara a lui Lucaciu 

Mircea întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosire a influenței sau 

autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid 

politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite. Această 

faptă constituie un act material distinct care intră în conținutul constitutiv al unei 

infracțiuni prev. de art. 13 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., comise 

în formă continuată, astfel cum au fost descrise la Cap. III – VI. 
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Fapta inculpatului Lucaciu Mircea de a face demersuri în vederea obținerii 

sprijinului politic pentru ocuparea funcției de șef al Departamentului Venituri și de a 

accepta această funcție, știind că a fost obținută prin exercitarea influenței și 

autorității unor persoane cu funcții de conducere din partid, întrunește elementele 

constitutive ale infracțiunii de complicitate la folosirea influenței sau autorității de 

către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în 

scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 48 

alin. 1 C.pen, rap. la art. 13 din Legea 78/2000. Această faptă constituie un act 

material distinct care intră în conținutul constitutiv al unei infracțiuni prev. de art. 13 

din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., comise în formă continuată, astfel 

cum au fost descrise la Cap. III – V. 

Faptele lui Căprar Dorel Gheorghe, președinte al Organizației Județene (....) 

Arad, ale inculpatului Horgea Cristian, vicepreședinte al Organizației Județene (....) 

Arad, ale lui Ispravnic Cristian, vicepreședinte al Organizației Județene (....) Arad, 

de a-și exercita autoritatea și influența în calitatea lor de persoane cu funcții de 

conducere într-un partid politic, cu scopul de a facilita schimbarea din funcția de șef 

al Departamentului Venituri a lui Munteanu Bogdan și numirea sa în funcția de șef 

al Biroului Încasări Venituri din cadrul D.R.D.P. Timișoara întrunește elementele 

constitutive ale infracțiunii de folosire a influenței sau autorității de către persoana 

care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii 

pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 13 din Legea 78/2000. 

Această faptă constituie un act material distinct care intră în conținutul constitutiv al 

unei infracțiuni prev. de art. 13 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., 

comise în formă continuată, astfel cum au fost descrise la Cap. III – VI. 

Faptele inculpaților Pascu Mirel, vicepreședinte al Organizației Județene (....) 

Caraș Severin, Jivan Luminița Maria, președinta Organizației Județene (....) Caraș 

Severin, Chisăliță Ioan Narcis, secretar executiv în cadrul Biroului Permanent al 

(....) Caraș Severin, Căprar Dorel Gheorghe, președinte al Organizației Județene 

(....) Arad, ale inculpatului Horgea Cristian, vicepreședinte al Organizației Județene 

(....) Arad, ale lui Ispravnic Cristian, vicepreședinte al Organizației Județene (....) 

Arad astfel cum au fost descrise la capitolul IV al stării de fapt, de a-și exercita 

autoritatea și influența în calitatea lor de persoane cu funcții de conducere într-un 

partid politic, cu scopul de a facilita numirea lui Pascu Mirel în funcția de șef al 

Departamentului Juridic din cadrul D.R.D.P. Timișoara, ocuparea acelei funcții fiind 

negociată între cele două organizații de partid, întrunește elementele constitutive ale 

infracțiunii de folosire a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o 
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funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau 

pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 13 din Legea 78/2000. Această faptă 

constituie un act material distinct care intră în conținutul constitutiv al unei 

infracțiuni prev. de art. 13 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., comise 

în formă continuată, astfel cum au fost descrise la Cap. III – VI. 

Faptele lui Căprar Dorel Gheorghe, președinte al Organizației Județene (....) 

Arad, ale inculpatului Horgea Cristian, vicepreședinte al Organizației Județene (....) 

Arad, ale lui Ispravnic Cristian, vicepreședinte al Organizației Județene (....) Arad, 

astfel cum au fost descrise la capitolul IV al stării de fapt, de a-și exercita autoritatea 

și influența în calitatea lor de persoane cu funcții de conducere într-un partid politic, 

cu scopul de a facilita numirea lui (.....) în funcția de șef al Serviciului A.C.I. din 

cadrul D.R.D.P. Timișoara întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de 

folosire a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de 

conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul 

de foloase necuvenite prev. de art. 13 din Legea 78/2000. Această faptă constituie un 

act material distinct care intră în conținutul constitutiv al unei infracțiuni prev. de art. 

13 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., comise în formă continuată, 

astfel cum au fost descrise la Cap. III – VI. 

 

Capitolul V 

Fapta lui Căprar Dorel Gheorghe de a-și exercita influența și autoritatea în 

calitatea sa de președinte al Organizației Județene a (....) Arad în vederea obținerii de 

la Lucaciu Mircea, Horgea Cristian și Munteanu Bogdan a sumei de 4.500 lei, câte 

1.500 lei de la fiecare, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosire 

a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în 

cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase 

necuvenite prev. de art. 13 din Legea 78/2000. Această faptă constituie un act 

material distinct care intră în conținutul constitutiv al unei infracțiuni prev. de art. 13 

din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., comise în formă continuată, astfel 

cum au fost descrise la Cap. III – VI. 

Faptele lui Lucaciu Mircea și Horgea Cristian de a da curs influenței și 

autorității lui Dorel Căprar și de a-i remite acestuia suma de câte 1.500 lei întrunește 

elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la folosirea influenței sau 

autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid 

politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite prev. de 

art. 48 alin. 1 C.pen, rap. la art. 13 din Legea 78/2000. Această faptă constituie un 
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act material distinct care intră în conținutul constitutiv al unei infracțiuni prev. de art. 

13 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., comise în formă continuată, 

astfel cum au fost descrise la Cap. III – VI. 

Faptele lui Căprar Dorel Gheorghe de a-și exercita influența și autoritatea în 

calitatea sa de președinte al Organizației Județene a (....) Arad în vederea determinării 

lui Ispravnic Cristian, Lucaciu Mircea și Munteanu Bogdan de a plăti o taxă lunară 

la casieria partidului, pentru asigurarea protecției politice a funcțiilor deținute, 

cuantumul sumelor raportându-se la nivelul respectivelor funcții, plăți care au fost 

efectuate în 41 de tranșe. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de folosire 

a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în 

cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase 

necuvenite prev. de art. 13 din Legea 78/2000. În conținutul acestor fapte intră cele 

24 de acte materiale constând în plata sumei de 24.000 de lei de către inculpatul 

Ispravnic Cristian, cele 12 acte materiale constând în plata de către inculpatul 

Lucaciu Mircea a sumei de 4.100 lei, precum și cele 5 acte materiale constând în 

plata de către inculpatul Munteanu Bogdan a sumei de 2.800 lei. Aceste fapte 

constituie acte materiale distincte, care intră în conținutul constitutiv al unei 

infracțiuni prev. de art. 13 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., comise 

în formă continuată, astfel cum au fost descrise la Cap. III – VI. 

Faptele lui Ispravnic Cristian și Lucaciu Mircea de a da curs influenței și 

autorității lui Dorel Căprar și de plăti o taxă lunară la casieria partidului, raportat la 

funcțiile deținute, pentru a se asigura protecția politică a acestor funcții întrunesc 

elementele constitutive ale infracțiunilor de complicitate la folosirea influenței sau 

autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid 

politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite în formă 

continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen, rap. la art. 13 din Legea 78/2000, cu aplic. 

art. 35 alin. 1 C.pen. În conținutul acestor fapte intră cele 24 de acte materiale 

constând în plata sumei de 24.000 de lei de către inculpatul Ispravnic Cristian și cele 

12 acte materiale constând în plata de către inculpatul Lucaciu Mircea a sumei de 

4.100 lei. Aceste fapte constituie acte materiale distincte, care intră în conținutul 

constitutiv al unei infracțiuni prev. de art. 13 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 

alin. 1 C.pen., comise în formă continuată, astfel cum au fost descrise la Cap. III – 

VI. 

 

Capitolul VI 



47 

 

Faptele inculpaților Tripa Florin, secretar executiv în cadrul Biroului 

Permanent al (....) Arad, și Ispravnic Cristian, vicepreședintele Organizației 

Județene (....) Arad, de a-și exercita influența și autoritatea în vederea angajării lui 

Băețan Alin în funcția de inginer în cadrul D.R.D.P. Timișoara, întrunesc elementele 

constitutive ale infracțiunii de folosire a influenței sau autorității de către persoana 

care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii 

pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 13 din Legea 78/2000. 

Aceste fapte constituie acte materiale distincte, care intră în conținutul constitutiv al 

unei infracțiuni prev. de art. 13 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., 

comise în formă continuată, astfel cum au fost descrise la Cap. III – VI. 

Fapta inculpatului Băețan Vasile Alin de a solicita exercitarea influenței și 

autorității unor persoane cu funcții de conducere în partid pentru a beneficia de 

angajarea frauduloasă pe postul de inginer în cadrul D.R.D.P. Timișoara și de a 

beneficia în cele din urmă de acele influențe, întrunește elementele constitutive ale 

infracțiunii de complicitate la folosirea influenței sau autorității de către persoana 

care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii 

pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 48 alin. 1 C.pen, rap. 

la art. 13 din Legea 78/2000. 

Fapta inculpatului Ispravnic Cristian de a frauda examenul de ocupare a 

postului de inginer în cadrul D.R.D.P. Timișoara, prin furnizarea subiectelor 

candidatului Băețan Alin, prin intermediul lui Tripa Florin, încălcând astfel 

dispozițiile legale prevăzute de art. 25 din Statutul C.N.A.I.R., aprobat prin O.U.G. 

84/2003 și a celor prevăzute de art. 30 din Legea 53/2003 privind Codul muncii,  

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 

alin. 1 cu aplic. art.  132 din Legea 78/2000 

Fapta inculpatului Tripa Florin de a își exercita influența în vederea angajării 

nașului său, Băețan Alin, și de a-l ajuta pe Ispravnic Cristian să-i furnizeze acestuia 

subiectele de examen, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de 

complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48. C.pen. rap. la art. 297 alin. 1 C.pen., 

cu aplic. art. 132 din Legea 78/2000.  

Fapta inculpatului Băețan Vasile Alin de a obține angajarea pe postul de 

inginer în cadrul D.R.D.P. Timișoara, ca urmare a organizării frauduloase a 

examenului de către Ispravnic Cristian, întrunește elementele constitutive ale 

infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la 

art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 132 din Legea 78/2000.  
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2. Încadrările juridice raportate la persoane:  

Horgea Cristian 

Fapta lui Horgea Cristian de a pretinde și primi, în calitate de șef al Agenției 

de Control și  Încasări Nădlac II, în intervalul 28.02.2019 – 13.11.2019, în baza 

acelorași rezoluții infracționale, în 11 tranșe distincte, suma totală de 900 de euro și 

250 de lei de la martora (....) (....), pentru a nu își îndeplini atribuțiile de serviciu, 

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită în formă continuată 

prev. de art. 35 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea 

78/2000. (11 acte materiale) 

Fapta lui Horgea Cristian de a pretinde și primi, în intervalul 28.02.2019 – 

13.11.2019, în baza acelorași rezoluții infracționale, în 11 tranșe distincte, suma totală 

de 900 de euro și 250 de lei de la martora (....) (....), pentru a-și exercita influența 

asupra altor funcționari din cadrul D.R.D.P Timișoara sau C.N.A.I.R. în vederea 

asigurării protecției martorei la locul de muncă întrunește elementele constitutive ale 

infracțiunii de trafic de influență în formă continuată prev. de art. 35 alin. 1 C.pen. cu 

aplic. art. 291 alin. 1 C.pen., rap. la art. 6 din Legea 78/2000. (11 acte materiale) 

Faptele lui Horgea Cristian, vicepreședinte al Organizației Județene (....) Arad, 

de a-și exercita autoritatea și influența în calitatea sa de persoană cu funcție de 

conducere într-un partid politic, cu scopul de a facilita angajarea a cinci persoane pe 

funcțiile de controlor trafic în cadrul D.R.D.P. Timișoara, prin fraudarea concursului 

pentru ocuparea acelor posturi, în scopul obținerii unor avantaje pentru persoanele ce 

urmau a fi angajate, precum și în scopul obținerii pentru sine și pentru organizația de 

partid a unor sume de bani, de a-și exercita influența în ceea ce privește numirile în 

funcțiile de șef al Departamentului Venituri, șef al Biroului Încasări Venituri șef al 

Departamentului Juridic și șef al Serviciului A.C.I., din cadrul D.R.D.P. Timișoara, 

precum și de a da curs influenței și autorității lui Dorel Căprar și de a-i remite acestuia 

suma de 1.500 lei, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de folosire a 

influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul 

unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase 

necuvenite în formă continuată prev. de art. 13 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 

alin. 1 C.pen. (10 acte materiale). 

Faptele lui Horgea Cristian în calitate de funcționar în cadrul D.R.D.P. 

Timișoara de a pretinde și accepta promisiunea sumei de câte 5.000 de euro pentru a 

facilita angajarea în funcțiile de controlor trafic a două persoane la Agenția de Control 

și Încasare Moravița (oferite de către Dima Cristian pentru (....) și (....)), de a pretinde 
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și accepta promisiunea sumei de 4.000 de euro pentru a facilita  angajarea în funcția 

de controlor trafic a unei persoane la Agenția de Control și Încasare Cenad (oferită 

de Zamiska Iaromir), de a pretinde și accepta o sumă cuprinsă între 6.000 și 10.000 

de euro pentru a facilita  angajarea (....) pe postul de controlor trafic, la propunerea 

inculpatei Miuțescu Elisabeta, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de 

luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din 

Legea 78/2000, rap. la art. 35 alin. 1 Cpen. (patru acte materiale). 

 

 Miuțescu Elisabeta  

Fapta inculpatei Miuțescu Elisabeta, astfel cum a fost descrisă mai sus, de a 

pretinde și primi de 39 de ori, în perioada septembrie 2016 – noiembrie 2019, de la 

martora (....) suma de 19.300 de euro, reprezentând o taxă lunară de protecție de câte 

500 de euro, din care în ultima lună s-au predat doar 300 de euro, pentru a-și exercita 

influența asupra funcționarilor din cadrul Companiei Naționale de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.) și D.R.D.P. Timișoara în vederea protejării 

martorei la locul de muncă, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de 

trafic de influență în formă continuată prev. de art. 35 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 291 

alin. 1 C.pen., rap. la art. 6 din Legea 78/2000. 

 Fapta inculpatei Miuțescu Elisabeta de a pretinde și primi, în cursul anului 2016, 

suma de 10.000 de euro, de la martora (....) pentru a-și exercita influența asupra 

funcționarilor din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere (C.N.A.I.R.) și D.R.D.P. Timișoara în vederea facilitării angajării martorei în 

cadrul Agenției de Control și Încasare Nădlac II, întrunește elementele constitutive ale 

infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 C.pen., rap. la art. 6 din Legea 

78/2000. 

Fapta inculpatei Miuțescu Elisabeta de a racola o persoană în vederea ocupării 

unuia dintre cele cinci posturi de controlor trafic, știind că acestea vor fi ocupate prin 

exercitarea influenței politice, întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni 

de complicitate la folosirea influenței sau autorității de către persoana care ocupă o 

funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau 

pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 48 alin. 1 C.pen, rap. la art. 13 din 

Legea 78/2000. Această faptă s-a reținut doar în cazul racolării investigatoarei sub 

acoperire (....), nu și în cazul pretinderii sumei de 15.000 de euro de la martorul (....), 

întrucât doar în cazul acesteia există date potrivit cărora inculpata s-a prevalat de 

influența persoanelor cu funcție de conducere în partid. 
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Fapta inculpatei Miuțescu Elisabeta de a pretinde și primi în două tranșe 

distincte suma totală de 17.000 de euro pentru facilitarea angajării investigatoarei sub 

acoperire (....) pe postul de controlor trafic, precum și fapta acesteia de a pretinde în 

perioada aprilie – iulie 2019  de la martorul (....) suma de 15.000 de euro pentru a 

facilita angajarea acestuia pe un post de controlor trafic, urmând ca banii să fie 

împărțiți cu persoanele ce dețin cu funcții de conducere din cadrul D.R.D.P. Timișoara 

sau C.N.A.I.R., care se vor ocupa de fraudarea concursului, întrunește elementele 

constitutive ale unei infracțiuni de complicitate la luare de mită în formă continuată 

prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la  art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea 

78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.  

Fapta inculpatei Miuțescu Elisabeta, de a pretinde o taxă lunară de protecție de 

câte 500 de euro, pentru a-și exercita influența asupra funcționarilor din cadrul 

Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.) și 

D.R.D.P. Timișoara în vederea protejării la locul de muncă a persoanei ce urma a fi 

angajată în cadrul Agenției de Control și Încasare Nădlac II, întrunește elementele 

constitutive ale infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 C.pen., rap. 

la art. 6 din Legea 78/2000.  

 

Munteanu Bogdan  

Fapta lui Munteanu Bogdan de a pretinde și primi, în calitate de șef al 

Departamentului Venituri din cadrul D.R.D.P. Timișoara, în intervalul 5.03.2019 – 

18.06.2019, în 6 tranșe distincte, suma totală de 450 de euro și 450 de lei de la martora 

(....) (....), pentru a nu își îndeplini atribuțiile de serviciu, întrunește elementele 

constitutive ale infracțiunii de luare de mită în formă continuată prev. de art. 35 alin. 

1 C.pen. cu aplic. art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, rap. la art. 

19 din O.U.G. 43/2002. 

Fapta lui Munteanu Bogdan de a pretinde și primi, în intervalul 5.03.2019 – 

18.06.2019, în 6 tranșe distincte, suma totală de 450 de euro și 450 de lei de la martora 

(....) (....), pentru a-și exercita influența asupra altor funcționari din cadrul D.R.D.P 

Timișoara sau C.N.A.I.R. în vederea asigurării protecției martorei la locul de 

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență în formă 

continuată prev. de art. 35 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 291 alin. 1 C.pen., rap. la art. 6 

din Legea 78/2000, rap. la art. 19 din O.U.G. 43/2002. 

 

Ispravnic Cristian Ilie  
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Faptele lui Ispravnic Cristian Ilie, vicepreședinte al Organizației Județene (....) 

Arad, de a-și exercita autoritatea și influența în calitatea sa de persoană cu funcție de 

conducere într-un partid politic, cu scopul de a facilita angajarea a cinci persoane pe 

funcțiile de controlor trafic în cadrul D.R.D.P. Timișoara, prin fraudarea concursului 

pentru ocuparea acelor posturi, în scopul obținerii unor avantaje pentru persoanele ce 

urmau a fi angajate și în scopul obținerii unor sume de bani, de a-și exercita influența 

în ceea ce privește numirile în funcțiile de șef al Departamentului Venituri, șef al 

Biroului Încasări Venituri șef al Departamentului Juridic și șef al Serviciului A.C.I., 

din cadrul D.R.D.P. Timișoara, de a da curs influenței și autorității lui Dorel Căprar 

și de a plăti lunar o taxă la casieria Organizației Județene a (....)  Arad, constând în 

sumă totală de 24.000 de lei plătită în perioada cât acesta a fost menținut în funcția 

de director general regional în 24 de tranșe lunare de câte 1.000 lei, precum și de a-și 

exercita autoritatea și influența politică în vederea facilitării angajării în mod 

fraudulos a inculpatului Băețan Alin Vasile, întrunesc elementele constitutive ale 

infracțiunii de folosire a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o 

funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau 

pentru altul de foloase necuvenite în formă continuată prev. de art. 13 din Legea 

78/2000, cu aplic. art 35 alin 1 C.pen. (34 de acte materiale). 

Faptele inculpatului Ispravnic Cristian Ilie de a accepta promisiunea unor 

sume de bani de la cinci persoane distincte, pentru ca, în calitatea sa de director 

general al D.R.D.P. Timișoara, să faciliteze angajarea lor pe postul de controlor 

trafic, în schimbul primirii de la fiecare candidat a unor sume ce urmau a fi negociate 

între 5.000 - 10.000 de euro de persoană, întrunesc elementele constitutive ale 

infracțiunii de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. 

la art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale). 

Fapta inculpatului Ispravnic Cristian de a frauda examenul de ocupare a 

postului de inginer în cadrul D.R.D.P. Timișoara, prin furnizarea subiectelor 

candidatului Băețan Alin, prin intermediul lui Tripa Florin, încălcând astfel 

dispozițiile legale prevăzute de art. 25 din Statutul C.N.A.I.R., aprobat prin O.U.G. 

84/2003 și a celor prevăzute de art. 30 din Legea 53/2003 privind Codul muncii,  

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 

alin. 1 cu aplic. art.  132 din Legea 78/2000.    

  

Căprar Dorel Gheorghe  

Faptele lui Căprar Dorel Gheorghe, președintele Organizației Județene (....) 

Arad, de a-și exercita autoritatea și influența în calitatea sa de persoană cu funcție de 
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conducere într-un partid politic, cu scopul de a facilita angajarea a cinci persoane pe 

funcțiile de controlor trafic în cadrul D.R.D.P. Timișoara, prin fraudarea concursului 

pentru ocuparea acelor posturi, în scopul obținerii unor avantaje pentru persoanele ce 

urmau a fi angajate și în scopul obținerii unor sume de bani pentru organizația de 

partid, faptele acestuia de a facilita numirile în funcțiile de șef al Departamentului 

Venituri, șef al Biroului Încasări Venituri șef al Departamentului Juridic și șef al 

Serviciului A.C.I., din cadrul D.R.D.P. Timișoara, faptele acestuia de a a-și exercita 

influența și autoritatea ca președinte al organizației județene de partid pentru a-i 

determina pe Ispravnic Cristian, Lucaciu Mircea și Munteanu Bogdan să plătească o 

taxă la casieria Organizației Județene a (....) Arad, pentru a fi susținuți politic în 

funcțiile deținute de aceștia, identificându-se în total 41 tranșe prin care cei trei au 

efectuat plăți în valoare totală de 30.900 lei, precum și fapta de a-și exercita influența 

și autoritatea în legătură cu  pretinderea și primirea sumei de 4.500 de lei de la Horgea 

Cristian, Munteanu Bogdan și Lucaciu Mircea întrunesc elementele constitutive ale 

infracțiunii de folosire a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o 

funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau 

pentru altul de foloase necuvenite în formă continuată prev. de art. 13 din Legea 

78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (51 de acte materiale). 

Faptele inculpatului Căprar Dorel de a accepta primirea sumei de 10.000 de 

euro pentru Organizația Județeană a (....) Arad, pentru facilitarea ocupării a două 

posturi de controlor trafic în cadrul Agenției de Control și Încasare Moravița prin 

intermediul lui Ispravnic Cristian, directorul general regional al D.R.D.P. Timișoara, 

întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni de complicitate la luare de mită 

în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. cu 

aplic. art. 6 și 7 lit. a din Legea 78/2000 și art. 35 alin. 1 C.pen. (două acte materiale). 

 

Dima Cristian  

Faptele inculpatului Dima Cristian, de a racola două persoane în vederea 

ocupării a două dintre cele cinci posturi de controlor trafic, știind că acestea vor fi 

ocupate prin exercitarea influenței politice, întrunesc elementele constitutive ale 

infracțiunii de complicitate la folosirea influenței sau autorității de către persoana care 

ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru 

sine sau pentru altul de foloase necuvenite în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 

C.pen, rap. la art. 13 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (două acte 

materiale). 

Faptele inculpatului Dima Cristian de a pretinde suma de câte 5.000 de euro de 

la (....) și (....), pentru a facilita angajarea acestora pe  posturi de controlor trafic la 
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Agenția de Control și Încasare Moravița, urmând a-și însuși câte 1.000 de euro de la 

fiecare, restul sumei urmând a fi predată funcționarilor D.R.D.P. Timișoara, întrunesc 

elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă 

continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 

din Legea 78/2000, rap. la art. 35 alin. 1 C.pen. (două acte materiale) 

Lucaciu Mircea  

Faptele  inculpatului Lucaciu Mircea, în calitatea sa de șef al Departamentului 

Venituri din cadrul D.R.D.P. Timișoara, de a promite că va da curs influențelor 

exercitate de persoanele cu funcții de conducere din cadrul Organizației Județene a 

(....) Arad, în scopul ocupării celor cinci posturi de controlor trafic din subordinea sa, 

prin fraudarea concursului ce urma să aibă loc, de a se folosi de influența și autoritatea 

inculpaților Căprar Dorel, Horgea Cristian și Ispravnic Critian din cadrul partidului 

în vederea ocupării funcției de șef al Departamentului Venituri din cadrul D.R.D.P. 

Timișoara, de a da curs influenței și autorității lui Dorel Căprar și de a-i remite 

acestuia suma de câte 1.500 lei, de a plăti lunar o taxă la casieria Organizației Județene 

a (....)  Arad, raportat la funcția pentru care a fost sprijinit politic, în 12 tranșe 

distincte, totalizând suma de 4.100 de lei întrunesc elementele constitutive ale 

infracțiunii de complicitate la folosirea influenței sau autorității de către persoana care 

ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru 

sine sau pentru altul de foloase necuvenite în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 

C.pen, rap. la art. 13 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (19 acte 

materiale) 

Fapta inculpatului Lucaciu Mircea, în calitatea sa de șef al Departamentului 

Venituri din cadrul D.R.D.P. Timișoara, de a accepta promisiunea sumei de 4.000 de 

euro pentru a facilita  angajarea fiului lui Zamiska Iaromir pe postul de controlor trafic 

aflat în subordinea sa întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni de luare 

de mită prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea 78/2000. 

 

Zamiska Ioan - Iaromir  

Fapta inculpatului  Zamiska Ioan - Iaromir de a facilita pentru fiul său ocuparea 

unuia dintre cele cinci posturi de controlor trafic, știind că acestea vor fi ocupate prin 

exercitarea influenței politice, întrunește elementele constitutive a unei infracțiuni de 

complicitate la folosirea influenței sau autorității de către persoana care ocupă o 

funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau 

pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 48 alin. 1 C.pen, rap. la art. 13 din 

Legea 78/2000. 
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Fapta inculpatului Zamiska Ioan - Iaromir de a oferi suma de 4.000 de euro 

funcționarilor D.R.D.P. Timișoara pentru a facilita angajarea fiului său pe postul de 

controlor trafic în cadrul Agenției de Control și Încasare Cenad întrunește elementele 

constitutive ale infracțiunii de dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 C.pen., cu aplic. 

art. 6 din Legea 78/2000. 

  

Tripa Florin  

Fapta lui Tripa Florin, secretar executiv în cadrul Biroului Permanent al (....) 

Arad, de a-și exercita autoritatea și influența în calitatea sa de persoană cu funcție de 

conducere într-un partid politic, cu scopul de a facilita numirea în funcția de șef al 

Departamentului Venituri din cadrul D.R.D.P. Timișoara a lui Lucaciu Mircea, 

precum și exercitarea autorității și influenței cu scopul de a obține agnagarea în mod 

fraudulos a lui Băețan Alin Vasile  întrunește elementele constitutive ale infracțiunii 

de folosire a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de 

conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul 

de foloase necuvenite în formă continuată prev. de art. 13 din Legea 78/2000, cu aplic. 

art. 35 alin. 1 C.pen.. (două acte materiale) 

Fapta inculpatului Tripa Florin de a-și exercita influența în vederea angajării 

nașului său, Băețan Vasile Alin, și de a-l ajuta pe Ispravnic Cristian să-i furnizeze 

acestuia subiectele de examen, eludând astfel dispozițiile art. 30 din Legea 53/2003 

privind Codul muncii și art. 25 din Statutul C.N.A.I.R. aprobat prin O.U.G. 84/2003, 

care impun organizarea unui examen, întrunește elementele constitutive ale 

infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48. C.pen. rap. la art. 297 

alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 132 din Legea 78/2000.    

 

Pascu Mirel  

Fapta inculpatului Pascu Mirel, vicepreședinte al Organizației Județene (....) 

Caraș Severin de a-și exercita autoritatea și influența în calitatea sa de persoană cu 

funcție de conducere într-un partid politic, cu scopul de a facilita numirea sa în funcția 

de șef al Departamentului Juridic din cadrul D.R.D.P. Timișoara, întrunește 

elementele constitutive ale infracțiunii de folosire a influenței sau autorității de către 

persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul 

obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 13 din Legea 

78/2000. 

 

Chisăliță Ioan Narcis  
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Fapta inculpatului Chisăliță Ioan Narcis, secretar executiv în cadrul Biroului 

Permanent al (....) Caraș Severin, de a-și exercita autoritatea și influența în calitatea 

sa de persoană cu funcție de conducere într-un partid politic, cu scopul de a facilita 

numirea lui Pascu Mirel în funcția de șef al Departamentului Juridic din cadrul 

D.R.D.P. Timișoara, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosire a 

influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul 

unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase 

necuvenite prev. de art. 13 din Legea 78/2000. 

 

Jivan Luminița Maria 

Fapta inculpatei Jivan Luminița Maria, președinta Organizației Județene a (....) 

Caraș Severin, de a-și exercita autoritatea și influența în calitatea sa de persoană cu 

funcție de conducere într-un partid politic, cu scopul de a facilita numirea lui Pascu 

Mirel în funcția de șef al Departamentului Juridic din cadrul D.R.D.P. Timișoara, 

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosire a influenței sau 

autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid 

politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite prev. de 

art. 13 din Legea 78/2000. 

 

Băețan Vasile - Alin 

Fapta inculpatului Băețan Vasile - Alin de a solicita exercitarea influenței și 

autorității unor persoane cu funcții de conducere în partid pentru a beneficia de 

angajarea frauduloasă pe postul de inginer în cadrul D.R.D.P. Timișoara și de a 

beneficia în cele din urmă de acele influențe, întrunește elementele constitutive ale 

infracțiunii de complicitate la folosirea influenței sau autorității de către persoana care 

ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru 

sine sau pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 48 alin. 1 C.pen, rap. la art. 

13 din Legea 78/2000. 

Fapta inculpatului Băețan Vasile - Alin de a obține angajarea pe postul de 

inginer în cadrul D.R.D.P. Timișoara, ca urmare a organizării frauduloase a 

examenului de către Ispravnic Cristian, întrunește elementele constitutive ale 

infracțiunii de complicitate ala abuz în serviciu prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la 

art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 132 din Legea 78/2000.  

 

 (.....) 
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4. Măsurile asiguratorii și latura civilă a cauzei 

 În ceea ce privește sumele de bani ce au făcut obiectul infracțiunilor de corupție 

investigate în prezenta cauză, precizăm că o parte dintre inculpați au fost de acord cu 

restituirea acestora, astfel încât nu s-au mai luat măsuri asiguratorii față de aceștia. 

Astfel, inculpații Munteanu Bogdan și Horgea Cristian au restituit în integralitate 

sumele de bani primite ca urmare a comiterii infracțiunilor de corupție reținute în 

sarcina lor, astfel cum acestea au fost descrise la Cap. II al stării de fapt. 

 Inculpata Miuțescu Elisabeta nu a fost de acord cu restituirea sumelor primite 

ca urmare a faptelor reținute la Cap. II și III ale stării de fapt, astfel încât, prin 

ordonanța din data de 8.01.2019 s-a dispus instituirea sechestrului asigurator față de 

bunurile mobile și imobile ale acesteia, până la concurența sumei de 45.300 de euro. 

Măsura sechestrului a fost luată și pusă în aplicare în mod concret față de suma de 

16.867 (șaisprezece mii opt sute șaizeci și șapte) lei, suma de  11.895 (unsprezece mii 

opt sute nouăzeci și cinci) euro, suma de 450 (patru sute cincizeci) lire sterline, suma 

de 40 (patruzeci) dolari americani, suma de 66.000 (șaizeci și șase mii) forinți, față 

de mai multe bijuterii, așa cum sunt ele descrise în procesul verbal din data 

23.12.2019 (în valoare totală de 37.615,68 lei), precum și asupra imobilului (.....)  

situat în Arad, județul Arad, (.....), față de care s-a luat inscripția ipotecară.  

(.....) 

 Concluzionând, în ceea ce privește sumele de bani însușite de inculpata 

Miuțescu Elisabeta, apreciem că instanța va avea posibilitatea să dispună, în temeiul 

art. 289 alin. 3 C.pen.,  confiscarea specială în ceea ce privește suma de 43.800 de 

euro (45.300 – 1.500) și să dispună, în baza art. art. 290 alin. 4 C.pen., restituirea 

sumei de 1.500 de euro către martora (....). De asemenea, în temeiul disp. art. 1121 

C.pen., urmează a se dispune confiscarea extinsă a sumei de 102.146,98 lei de la 

inculpata Miuțescu Elisabeta. 

 Apreciem de asemenea că urmează a se dispune confiscarea specială și în ceea 

ce privește sumele de bani pretinse de inculpatul Căprar Dorel Gheorghe, ca urmare 

a exercitării autorității și influenței politice, pentru susținerea în funcțiile de 

conducere a lui Ispravnic Cristian, Lucaciu Mircea și Munteanu Bogdan.  Faptele care 

vizează pretinderea și remiterea respectivelor sume de bani au fost descrise la Cap. V 

al stării de fapt, vizând suma de 4.500 de lei primită de Căprar Dorel Gheorghe în 

mod direct, precum și, pe de altă parte, suma de 30.900 pretinsă de acesta și predată 

la casieria partidului (24.000 remiși de Ispravnic Cristian, 4.100 de Lucaciu Mircea 

și 2.800 de Munteanu Bogdan).  
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Astfel, in temeiul disp. art 112 alin. 1 lit. e C.pen.,  apreciem că se impune 

confiscarea specială a sumei totale de 35.400 de lei (4.500 + 30.900) de la inculpatul 

Căprar Gheorghe. 

Apreciem că atâtat timp cât promovările în funcții de conducere s-a făcut în 

mod  nelegal, prin exercitarea influenței politice, instanța va trebui să dispună 

anularea deciziilor nr.: 

- 635/26.08.2019 a D.R.D.P. Timișoara, prin care s-a dispus schimbarea 

funcției și locului de muncă ale lui Lucaciu Mircea, din funcția de șef al Biroului 

Încasări Venituri, în cea de șef al Departamentului Venituri din cadrul D.R.D.P. 

Timișoara,   

- 636/26.08.2019, prin care a dispus schimbarea funcției și locului de muncă 

ale lui Munteanu Bogdan Andrei din funcția de șef al Departamentului Venituri, în 

funcția de șef al Biroului Încasări Venituri, funcție ce fusese deținută anterior de 

Lucaciu Mircea. 

- 705/13.09.2019, prin care s-a dispus schimbarea funcției și locului de muncă 

a lui Pascu Patriciu Mirel din funcția de șef al Serviciului A.C.I., în funcția de șef al 

Departamentului Juridic din cadrul D.R.D.P. Timișoara. 

- 828/15.10.2019, Ispravnic Cristian, prin care s-a dispus schimbarea locului 

de muncă a numitei (.....) din funcția de șef al Serviciului Autostrăzi, în funcția de șef 

al Serviciului A.C.I. din cadrul D.R.D.P. Timișoara. 

În ceea ce privește infracțiunea prev. de art. 13 din Legea 78/2000, apreciem 

că subiectul pasiv al acesteia poate fi atât persoana care a suferit sau urmează să sufere 

o vătămare a intereselor sale legitime din cauza intervenției ilicite a făptuitorilor, cât 

și partidul în care inculpații au îndeplinit funcțiile de conducere și a cărui autoritate, 

prestigiu, credibilitate și forță este posibil să fie lezate prin faptele acestora de folosire 

a influenței sau autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, 

bunuri sau alte foloase necuvenite. În acest sens, s-a solicitat Organizațiilor Județene 

ale (....) Arad și Caraș Severin să comunice dacă se constituie părți civile în procesul 

penal, însă nu s-a primit în faza de urmărire penală niciun răspuns de la acestea.  

  Referitor la prejudiciul cauzat prin angajarea în mod nelegal a inculpatului 

Băețan Vasile Alin pe funcția de inginer în cadrul D.R.D.P. Timișoara, s-a solicitat 

C.N.A.I.R. să precizeze dacă se constituie parte civilă în procesul penal, însă aceasta 

nu a comunicat pănă la data emiterii rechizitoriului această împrejurare, având 

posibilitatea de a o face până la începerea cercetării judecătorești. Considerăm că 

instanța va trebui să dispună anularea deciziei 679 din 5.09.2019 a directorului 

general regional al D.R.D.P. Timișoara prin care Băețan Alin Vasile a fost numit în 
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această funcție, precum și a contractului individual de muncă nr. 214 din 5.09.2019 

încheiat în baza acelei decizii.  

 

 (.....)              

X 

  

X            X 

 

Față de cele de mai sus, constatând că din materialul de urmărire penală 

rezultă că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, 

că faptele există, că au fost săvârșite de inculpați și că aceștia răspund penal;  

În temeiul disp.art.327 lit. a C.p.p., art. 314 alin. (1) lit. a) din C. pr. pen.,  

coroborat cu art. 315 alin. (1) lit. b) din C. pr. pen. și  rap. la art.  art. 16 alin. (1) lit. 

b) din C. pr. pen., art. 63 alin. 4 C.pr.pen., 58 alin. (2)  C.pr.pen,, art. 50 C.pr.pen., 

art. 46 C.pr.pen. 

 

DISPUN: 

 

1. Trimiterea în judecată a inculpaților: 

Horgea Cristian - (.....) - pentru comiterea următoarelor infracțiuni: 

- o infracțiune de luare de mită în formă continuată prev. de art. 35 alin. 1 C.pen. 

cu aplic. art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 (11 acte materiale 

descrise la Cap. II, pct.  1, 5, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 24 și 25); 

- o infracțiune de trafic de influență în formă continuată prev. de art. 35 alin. 1 

C.pen. cu aplic. art. 291 alin. 1 C.pen., rap. la art. 6 din Legea 78/2000 (11 acte 

materiale descrise la Cap. II, pct.  1, 5, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 24 și 25); 

- o infracțiune de folosire a influenței sau autorității de către persoana care 

ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru 

sine sau pentru altul de foloase necuvenite în formă continuată prev. de art. 13 din 

Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (10 acte materiale, descrise la Cap. III 

- IV). 

- o infracțiune de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 

C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea 78/2000, rap. la art. 35 alin. 1 Cpen. (patru acte 

materiale, descrise la Cap. III). 

- cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 C.pen. 
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Miuțescu Elisabeta - (.....) - pentru comiterea următoarelor infracțiuni: 

- o infracțiune de trafic de influență în formă continuată prev. de art. 35 alin. 1 

C.pen. cu aplic. art. 291 alin. 1 C.pen., rap. la art. 6 din Legea 78/2000. (39 de acte 

materiale, descrise la Cap. II și III);  

- o infracțiune de trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 C.pen., rap. la art. 

6 din Legea 78/2000. (descrisă la Cap. III); 

- o infracțiune de complicitate la folosirea influenței sau autorității de către 

persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul 

obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 48 alin. 1 

C.pen, rap. la art. 13 din Legea 78/2000 (descrisă la Cap. III); 

- o infracțiune de complicitate la luare de mită în formă continuată prev. de art. 

48 alin. 1 C.pen. rap. la  art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea 78/2000, cu 

aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (descrisă la Cap. III); 

- o infracțiune de trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 C.pen., rap. la art. 

6 din Legea 78/2000 (descrisă la Cap. III); 

- cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 C.pen. 

 

 Munteanu Bogdan Andrei - (.....) - perntru comiterea următoarelor 

infracțiuni: 

- o infracțiune de luare de mită în formă continuată prev. de art. 35 alin. 1 

C.pen. cu aplic. art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, rap. la art. 

19 din O.U.G. 43/2002 (6 acte materiale, descrise la Cap. II, punctele 2, 4, 7, 8, 10 

și 17) 

- o infracțiune de trafic de influență în formă continuată prev. de art. 35 alin. 

1 C.pen. cu aplic. art. 291 alin. 1 C.pen., rap. la art. 6 din Legea 78/2000, rap. la art. 

19 din O.U.G. 43/2002 (6 acte materiale, descrise la Cap. II, punctele 2, 4, 7, 8, 10 

și 17) 

- cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen. 

Ispravnic Cristian Ilie - (.....) - perntru comiterea următoarelor infracțiuni: 

- o infracțiune de folosire a influenței sau autorității de către persoana care 

ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru 

sine sau pentru altul de foloase necuvenite în formă continuată prev. de art. 13 din 

Legea 78/2000, cu aplic. art 35 alin 1 C.pen. (34 de acte materiale, descrise la Cap. 

III - VI). 
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- o infracțiune de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 

C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale, 

descrise la Cap. III). 

- o infracțiune de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 cu aplic. art.  132 din 

Legea 78/2000 (descrisă la Cap. VI). 

- cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 C.pen. 

 

Căprar Dorel Gheorghe – (.....)  perntru comiterea următoarelor infracțiuni: 

- o infracțiune de folosire a influenței sau autorității de către persoana care 

ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru 

sine sau pentru altul de foloase necuvenite în formă continuată prev. de art. 13 din 

Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (51  de acte materiale, descrise la Cap. 

III - V). 

- o infracțiune de complicitate la luare de mită în formă continuată prev. de art. 

48 alin. 1 C.pen., rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 și 7 lit. a din Legea 

78/2000 și art. 35 alin. 1 C.pen. (două acte materiale, descrise la Cap. III) 

- cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 C.pen. 

 

Dima Cristian (.....) perntru comiterea următoarelor infracțiuni: 

- o infracțiune de complicitate la folosirea influenței sau autorității de către 

persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul 

obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite în formă continuată prev. 

de art. 48 alin. 1 C.pen, rap. la art. 13 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 

C.pen. (două acte materiale, descrise la Cap. III). 

- o infracțiune de complicitate la luare de mită în formă continuată prev. de art. 

48 alin. 1 C.pen., rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea 78/2000, 

rap. la art. 35 alin. 1 C.pen. (două acte materiale, descrise la Cap. III) 

- cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen. 

 

Lucaciu Mircea Andrei - (.....) perntru comiterea următoarelor infracțiuni: 

- o infracțiune de complicitate la folosirea influenței sau autorității de către 

persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul 

obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite în formă continuată prev. 

de art. 48 alin. 1 C.pen, rap. la art. 13 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 

C.pen. (19 acte materiale, descrise la Cap. III - V) 

- o infracțiune de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 

din Legea 78/2000. (descrisă la pct. III) 
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- cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 C.pen. 

 

 Zamiska Ioan - Iaromir – (.....)  perntru comiterea următoarelor infracțiuni: 

- o infracțiune de complicitate la folosirea influenței sau autorității de către 

persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul 

obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 48 alin. 1 

C.pen, rap. la art. 13 din Legea 78/2000. (descrisă la Cap. III) 

- o infracțiune de dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 6 

din Legea 78/2000. (descrisă la Cap. III) 

- cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen. 

 

Tripa Florin Dan - (.....) perntru comiterea următoarelor infracțiuni: 

- o infracțiune de folosire a influenței sau autorității de către persoana care 

ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru 

sine sau pentru altul de foloase necuvenite în formă continuată prev. de art. 13 din 

Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.. (două acte materiale, descrise la Cap. 

IV și VI) 

- o infracțiune de complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48. C.pen. rap. 

la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 132 din Legea 78/2000 (descrisă la Cap. VI). 

- cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 C.pen. 

 

Pascu Patriciu Mirel – (.....):  

- pentru comiterea unei infracțiuni de folosire a influenței sau autorității de către 

persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul 

obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 13 din Legea 

78/2000 (descrisă la Cap. IV). 

 

Chisăliță Ioan Narcis – (.....)  

- pentru comiterea unei infracțiuni de folosire a influenței sau autorității de 

către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul 

obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 13 din Legea 

78/2000 (descrisă la Cap. IV). 

 

Jivan Luminița Maria – (.....) 

- pentru comiterea unei infracțiuni de folosire a influenței sau autorității de 

către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul 
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obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 13 din Legea 

78/2000 (descrisă la Cap. IV). 

 

Băețan Vasile Alin – (.....) perntru comiterea următoarelor infracțiuni: 

- o infracțiune de complicitate la folosirea influenței sau autorității de către 

persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul 

obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 48 alin. 1 

C.pen, rap. la art. 13 din Legea 78/2000. 

- o infracțiune de complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. 

rap. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 132 din Legea 78/2000.  

- cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen. 

 

 

(.....) 

Conform art. 329 alin. 2 C.p.p. dosarul cauzei se va trimite Înaltei Curți de 

Casație și Justiție, care va cita: 

Inculpații: 

 

Horgea Cristian – (.....)  

Miuțescu Elisabeta - (.....)  

Munteanu Bogdan Andrei - (.....)  

Ispravnic Cristian Ilie - (.....)  

Căprar Dorel Gheorghe - (.....)  

Dima Cristian – (.....)  

Lucaciu Mircea Andrei - (.....)  

Zamiska Ioan Iaromir - (.....)  

Tripa Florin Dan - (.....)  

Pascu Patriciu Mirel - (.....)  

Chisăliță Ioan Narcis - (.....)  

Băețan Vasile Alin - (.....)  

Jivan Luminița Maria - (.....)  

Martori: 

 

(.....) 

Persoane vătămate/Părți civile: 
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Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – București, 

Sector 1, str. Dinicu Golescu, nr. 38 

Partidul (....) – Organizația Județeană Arad - (.....) 

 Partidul (....) – Organizația Județeană Caraș Severin – (.....)   

Cheltuielile judiciare, în cuantum de 15.000 lei, vor fi suportate de inculpați. 

 

PROCUROR 

(.....)  


