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(….) - Procuror șef birou în cadrul Direcției Naționale Anticorupție – 

Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție, 

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de 

mai sus privind pe inculpații 

 

 

PREDA RĂDUCU VALENTIN 

(....) 

 

 

EXPUN URMĂTOARELE: 

 

 

 

  I. PREZENTAREA INFRACȚIUNILOR PENTRU CARE SE 

DISPUNE TRIMITEREA ÎN JUDECATĂ: 
În dosarul penal cu numărul de mai sus, s-au efectuat cercetări față de 

următorii inculpați, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:  

1. PREDA RĂDUCU VALENTIN: trafic de influență, faptă prevăzută 

de art.257 alin.1 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea 

nr.78/2000 și art.5 din Codul penal, constând în aceea că la data de 20.06.2012 a 

pretins reprezentantului (....) SpA, (....) indirect, prin intermediul suspectului 

Bohâlțeanu Tudor Gabriel, suma de 750.000 euro, promițându-i acestuia că 

datorită influenței pe care o au asupra decidenților din Ministerul Transporturilor 

și Compania Națională de Aeroporturi București SA, influență rezultată din 

calitatea sa de secretar de stat în Ministerul Transporturilor și calitatea de 
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consilier al ministrului transporturilor deținută de Bohâlțeanu Tudor Gabriel, vor 

menține investiția la lucrările la Magistrala 4 de metrou pe lista de priorități a 

guvernului și că nu vor fi probleme cu finanțarea lucrărilor, pretinderea fiind 

urmată de primirea, în perioada 3.07.2012 – 18.09.2012, de către suspectul 

Bohâlțeanu Tudor Gabriel, în contul societății (....) SRL, a sumei de 4.152.541 

lei. 

2. BOHÂLȚEANU TUDOR GABRIEL:  

a) trafic de influență, faptă prevăzută de art.257 alin.1 din Codul penal din 

1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr.78/2000 și art.5 din Codul penal constând 

în aceea că în perioada 20.06.2012 – 30.06.2012 a pretins reprezentantului (....) 

SpA, (....) direct, suma de 750.000 euro pentru sine și pentru numitul Preda 

Răducu Valentin – secretar de stat în Ministerul Transporturilor, promițându-i 

acestuia că datorită influenței pe care o au asupra decidenților din Ministerul 

Transporturilor și Compania Națională de Aeroporturi București SA, influență 

rezultată din calitatea sa de consilier al ministrului transporturilor și calitatea de 

secretar de stat în Ministerul Transporturilor deținută de Preda Răducu Valentin, 

vor menține investiția la lucrările la Magistrala 4 de metrou pe lista de priorități 

a guvernului și că nu vor fi probleme cu finanțarea lucrărilor. Ca urmare a faptei 

de pretindere, în perioada 3.07.2012 – 18.09.2012, a primit indirect, în contul 

societății (....) SRL, pentru sine și pentru suspectul Preda Răducu Valentin – 

secretar de stat în Ministerul Transporturilor, suma de 4.152.541 lei, suma 

reprezentând prețul influenței pe care cei doi promiteau să o folosească pentru 

rezolvarea problemei societății (....) SpA, respectiv menținerea investiției la 

lucrările la Magistrala 4 de metrou pe lista de priorități a guvernului și lipsa 

problemelor cu finanțarea lucrărilor. 

b) trafic de influență, faptă prevăzută de art.257 alin.1 din Codul penal din 

1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr.78/2000 și art.5 din Codul penal costând în 

aceea că în perioada 7.05.2012 – 16.05.2012 a pretins reprezentantului grupului 

de firme (....), (....) direct, sume de bani calculate procentual prin raportare la 

valoarea contractelor pe care firmele din grup le avea încheiate cu Compania 

Națională de Aeroporturi București SA (respectiv 10% din valoarea 

contractelor), promițându-i acestuia că datorită influenței pe care o are asupra 

decidenților din Ministerul Transporturilor și Compania Națională de 

Aeroporturi București SA, influență rezultată din calitatea sa de consilier al 

ministrului transporturilor, va determina plata la termen a facturilor emise de 

societățile din grupul (....) în baza contractelor încheiate cu Compania Națională 

de Aeroporturi București și va stopa încercarea de reziliere a acestor contracte 

de către conducerea companiei iar în perioada 26.10.2012 – 9.11.2012 a pretins 

reprezentantului grupului de firme (....), (....), indirect, prin intermediul 

martorului (....), suplimentarea sumelor de bani, folosindu-se de aceeași 



România  Telefon: 021.312.14.97 

Strada Știrbei Vodă nr.79-81   Fax: 021.313.01.59 

Sector 1, București   e-mail: anticoruptie@pna.ro 

Cod poștal 010106  www.pna.ro 

 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 

Direcția Națională Anticorupție 
 

3 

 

influență și sub promisiunea implicită a determinării plății la termen a facturilor 

emise de societățile din grupul (....) în baza contractelor încheiate cu Compania 

Națională de Aeroporturi București și a stopării încercării de reziliere a acestor 

contracte de către conducerea companiei.  Ca urmare a activității de pretindere, 

în perioada 27.06.2012 – 13.12.2012, a primit indirect, în contul societăților (....) 

SRL, (....) SRL și (....) SRL suma de 2.154.821,3 lei, suma reprezentând prețul 

influenței pe care numitul promitea să o folosească pentru rezolvarea 

problemelor societăților din grupul (....), respectiv plata la termen a facturilor 

emise de societățile din grup în baza contractelor încheiate cu Compania 

Națională de Aeroporturi București și stoparea încercării de reziliere a acestor 

contracte de către conducerea companiei.  

c) spălare de bani, faptă prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea 

nr.656/2002 cu aplicarea art.5 din Codul penal, constând în aceea că în perioada 

17.07.2012 – 20.09.2012, cunoscând că sumele provin din săvârșirea de 

infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume 

de bani, a dispus efectuarea a 6 operațiuni de transfer din contul societății (....) 

SRL. 

Este de menționat faptul că la data de 27.11.2020, pentru aceste fapte, 

inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel a încheiat un acord de recunoaștere a 

vinovăției, inculpatul fiind de acord cu o pedeapsă rezultantă de 3 ani 

închisoare, interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a 

teza a II-a și b din Codul penal din 1969, pe o durată de 2 ani după executarea 

pedepsei principale și interzicerea, ca pedeapsă accesorie, a exercițiului 

drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 litera a, teza a II-a și b din Codul penal 

din 1969, pe durata executării pedepsei principale.   

3. (....): 

a) complicitate la trafic de influență, faptă prevăzută de art.26 din Codul 

penal din 1969 raportat la art.257 alin.1 din Codul penal din 1969, cu aplicarea 

art.6 din Legea nr.78/2000 și art.5 din Codul penal constând în aceea că în 

perioada 30.06.2012 – 18.09.2012, cu intenție, l-a ajutat pe Bohâlțeanu Tudor 

Gabriel la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență în varianta primirii de 

bani (faptă săvârșite în relația cu societatea (....) SpA).  

b) complicitate la trafic de influență, faptă prevăzută de art.26 din Codul 

penal din 1969 raportat la art.257 alin.1 din Codul penal din 1969, cu aplicarea 

art.6 din Legea nr.78/2000 și art.5 din Codul penal, constând în aceea că în 

perioada 30.05.2012 – 13.12.2012, cu intenție, l-a ajutat pe Bohâlțeanu Tudor 

Gabriel la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență în varianta primirii de 

bani (faptă săvârșite în relația cu grupul de firme (....)). 

c) spălare de bani, faptă prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea 

nr.656/2002 cu aplicarea art.5 din Codul penal constând în aceea că în perioada 
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3.07.2012 – 21.12.2012, cunoscând că sumele provin din săvârșirea de 

infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume 

de bani, a dispus efectuarea a  58 operațiuni transfer din contul societăților (....) 

SRL, (....) SRL și (....) SRL. 

 
 (....) 
   

  Expunerea detaliată a situaţiei de fapt:  
 

  A. Infracțiunile de trafic de influență săvârșite de inculpații Preda 

Răducu Valentin și Bohâlțeanu Tudor - Gabriel și de complicitate la trafic de 

influență săvârșită de inculpatul (....), fapte săvârșite în relația cu societatea 

(....) SpA:  

  La data de 24.12.2011, METROREX SA a demarat procedura de atribuire 

a contractului de achiziție publica “Parc Bazilescu – Străulești, lucrări de 

construcții tunel, galerie, stații, depou, terminal multimodal și instalațiile 

aferente în vederea punerii în funcțiune”, aparținând Magistralei 4, Racordul 2. 

  Procedura de achiziție viza contractarea lucrărilor necesare în principal 

pentru extinderea rețelei de metrou, respectiv a Racordului 2 al Magistralei 4, cu 

două noi stații, fiind prevăzute în acest sens lucrările de structură tunel (1,3 km), 

structura aferentă celor 2 stații (Laminorului și Lac Străulești), depou de metrou, 

terminal multimodal și Park&Ride, precum și principalele dotări cu instalațiile și 

echipamentele necesare pentru punerea în funcțiune cu călători a obiectivului iar 

finanțarea urma să fie asigurată din alocație de la bugetul de stat. 

  În urma derulării procedurii, la data de 15.06.2012 a fost desemnată drept 

câștigătoare asocierea (....) S.p.A. – Lider Asociere, (....) SA, (....) SA și (....) 

(....) Management SA, urmând să fie încheiat și contractul de execuție a 

lucrărilor. 

       

  Prezentarea faptelor inculpaților: 

  I. Activitatea infracțională concepută de inculpați a presupus 3 etape, 

respectiv etapa pretinderii banilor, etapa pregătirii primirii banilor și etapa 

primirii efective a banilor. 

  1. Etapa de pretindere a banilor:  
 În perioada imediat următoare schimbării guvernului, în spațiul public au 

apărut informații privind faptul că noul guvern nu mai este interesat de investiția 

în extinderea rețelei de metrou, respectiv a Racordului 2 al Magistralei 4, ceea 

ce era de natură a afecta interesele (....) S.p.A. care deja investise până la acel 

moment sume importante în pregătirea documentației de participare la licitație și 

organizarea viitorului șantier.  
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Cum informațiile de abandonare a proiectului deveneau din ce în ce mai 

serioase, martorul (....) a luat decizia de a se prezenta noii conduceri a 

ministerului, pentru a afla care sunt intențiile guvernului legate de Magistrala 4 a 

metroului. 

 În acest sens, la data de 20.06.2012, martorul s-a deplasat la Ministerul 

Transporturilor unde a luat legătura cu noul secretar de stat, inculpatul Preda 

Răducu Valentin. În cursul discuției purtate, la care a asistat și inculpatul 

Bohâlțeanu Tudor Gabriel, acesta i-a confirmat că lucrările la Magistrala 4 de 

metrou nu mai reprezintă o prioritate pentru Ministerul Transporturilor dar că 

”prioritățile se pot schimba” și, pentru ca finanțarea proiectului să devină 

prioritară, să ia legătura cu inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel, ce i-a fost 

prezentat martorului în calitate de consilier.  

 Din declarația martorului denunțător rezultă că în urma discuției purtată 

cu inculpatul Preda Răducu Valentin, a înțeles ca pentru ca lucrările la 

Magistrala 4 să fie finanțate, i se solicită bani, inculpatul dându-i de înțeles că 

depinde de el dacă guvernul va confirma finanțarea lucrării. 

 După aproximativ 2-3 zile martorul a decis să ia legătura cu inculpatul 

Bohâlțeanu Tudor Gabriel și să discute cu acesta pentru a vedea care sunt 

pretențiile lor.  

 Întâlnirea a avut loc la restaurantul (....) din zona Domenii, iar în cadrul 

discuției inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel a reiterat spusele inculpatului 

Preda Răducu Valentin, privind lipsa de interes a guvernului în finanțarea 

proiectului, asigurându-l, însă, că ei pot menține investiția în lista de priorități a 

guvernului dacă martorul va plăti suma de 750.000 euro, despre care a precizat 

că sunt pentru el și pentru inculpatul Preda Răducu Valentin.  

 Martorul a fost de acord cu cererea inculpatului Bohâlțeanu Tudor 

Gabriel, arătând însă că nu poate remite o astfel de sumă în numerar, propunerea 

inculpatului fiind ca plata sumei să fie făcută prin intermediul unui contract 

fictiv, încheiat cu o societate din domeniul construcțiilor civile ce aparține unei 

persoane de încredere.  

 A doua zi, tot la restaurantul (....) din zona Domenii, inculpatul 

Bohâlțeanu Tudor Gabriel i l-a prezentat martorului denunțător pe inculpatul 

(....), reprezentantul societății (....) SRL, cu care urma să se încheie contractul 

fictiv.  

  Din denunțul și declarația martorului (....) (filele 61 - 97, volumul 2), 

rezultă că a luat decizia de a se supune condițiilor comunicate de inculpatul 

Bohâlțeanu Tudor Gabriel după ce a analizat împreună cu colaboratorii săi 

implicațiile pe care le-ar fi avut asupra societății anularea licitației.  

  În acest context, luând în considerare pierderile financiare (peste 500.000 

euro reprezentând costurile pregătirii licitației) și creșterea riscului de țară, dar și 
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implicațiile asupra resursei umane, respectiv concedierea personalului ce urma 

să fie relocat de la alte lucrări deja finalizate, martorul a realizat că aceptarea 

condițiilor comunicate reprezintă singura metodă de a preveni aceste pierderi 

semnificative pentru societate. 

 

 

 

Concluzii privind activitatea de pretindere de bani săvârșită de inculpații 

Preda Răducu Valentin și Bohâlțeanu Tudor - Gabriel 

 

 

  La data de 20.06.2012, la sediul Ministerului Transporturilor, inculpatul 

Preda Răducu Valentin a pretins indirect administratorului societății (....) – 

Sucursala Gheorghe Petrașcu, martorul (....), prin intermediul inculpatului 

Bohâlțeanu Tudor Gabriel, suma de 750.000 euro, promițându-i acestuia că 

datorită influenței pe care o au asupra decidenților din Ministerul Transporturilor 

și Compania Națională de Aeroporturi București SA, influență rezultată din 

calitatea sa de secretar de stat în Ministerul Transporturilor și calitatea de 

consilier al ministrului transporturilor deținută de Bohâlțeanu Tudor Gabriel, vor 

menține investiția la lucrările la Magistrala 4 de metrou pe lista de priorități a 

guvernului și că nu vor fi probleme cu finanțarea lucrărilor.  

Caracterul indirect al pretinderii a rezultat din faptul că după ce în cadrul 

întâlnirii de la Ministerul Transporturilor i-a confirmat martorului că lucrările la 

Magistrala 4 de metrou nu mai reprezintă o prioritate pentru Ministerul 

Transporturilor, inculpatul a menționat că ”prioritățile se pot schimba” și, pentru 

ca finanțarea proiectului să devină prioritară, să ia legătura cu inculpatul 

Bohâlțeanu Tudor Gabriel, transmițând astfel mesajul că orice solicitare venită 

din partea acestui inculpat reprezintă o condiție pe care martorul trebuie să o 

îndeplinească pentru ca lucrările la Magistrala 4 de metrou să redevină o 

prioritate. 

  În cadrul întâlnirii ce a avut loc după aproximativ 3 zile la restaurantul 

(....) din zona Domenii, după ce a reiterat spusele inculpatului Preda Răducu 

Valentin, privind lipsa de interes a guvernului în finanțarea proiectului, 

inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel l-a asigurat pe martor că ei pot menține 

investiția în lista de priorități a guvernului, solicitând martorului, în mod direct, 

ca pentru aceasta să plătească suma de 750.000 euro, despre care a precizat că 

sunt pentru el și pentru Preda Răducu Valentin.  

  Inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel a invocat cu această ocazie propria 

influență asupra decidenților din Ministerul Transporturilor și Compania 
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Națională de Aeroporturi București SA, ceea ce caracterizează participația 

penală a coautorului la infracțiunea de trafic de influență. 

 

   

  2. Etapa pregătirii primirii banilor:  
  Așa cum am arătat anterior, pentru că martorul (....) i-a adus la cunoștință 

inculpatului Bohâlțeanu Tudor Gabriel că societatea (....) SpA nu poate remite 

suma solicitată în numerar, la propunerea inculpatului Bohâlțeanu Tudor Gabriel 

s-a luat decizia ca plata sumei să fie făcută prin intermediul unui contract fictiv, 

încheiat cu o societate din domeniul construcțiilor civile ce aparține unei 

persoane de încredere și, în acest scop, a doua zi, tot la restaurantul (....) din 

zona Domenii, inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel i l-a prezentat martorului 

(....) pe inculpatul (....), reprezentantul societății (....) SRL.  

  Din documentele aflate la dosarul cauzei, rezultă că pentru ca inculpatul 

Bohâlțeanu Tudor Gabriel să poată intra în posesia sumelor de bani încasate de 

societatea (....) SRL de la societatea (....), inculpații s-au folosit de contractele de 

consultanță încheiate anterior de societățile administrate de inculpatul (....) ((....) 

SRL, (....) SRL și (....) SRL) în calitate de beneficiar, cu societatea (....) SRL sau 

PFA (....), în calitate de consultant, în baza cărora s-au facturat servicii de 

consultanță fictive.  

    

 

2.1. Pregătirea primirii banilor de către societatea inculpatului (....) ((....) 

SRL)  

În urma discuției purtate cu inculpatul (....) cu ocazia întâlnirii ce a avut 

loc la restaurantul (....) din zona Domenii, martorul (....) a propus ca, având în 

vedere obiectul de activitate al societății (....) SRL, încheierea contractului fictiv 

să se facă cu societatea (....) SRL (parte a grupului de firme (....)). De asemenea, 

pentru că societatea (....) SRL nu avea anvergura necesară executării unor lucrări 

de o valoare atât de mare într-un termen atât de scurt iar lucrările ce urmau a fi 

contractate erau deja executate, a propus antedatarea contractului și emiterea a 

două facturi pentru suma solicitată.  

 Inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel a fost de acord cu cele propuse, i-a 

dat asigurări că nu vor fi probleme cu finanțarea lucrărilor la Magistrala 4 și a 

solicitat ca societatea (....) să achite și TVA-ul aferent sumei de 750.000 euro 

precum și să plătească cât mai repede posibil suma de 200.000 lei.  

 În urma discuției purtate, între societatea (....) SRL, reprezentată de (....), 

în calitate de Antreprenor și societatea (....) SRL, reprezentată de (....) , în 

calitate de Subantreprenor, s-a încheiat Contractul de subantrepriză nr. (....) datat 

16.01.2012, având ca obiect proiectarea și execuția de către Subantreprenor a 
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lucrărilor de Extensie și Sistematizare Nord a Aerogării Plecări, necesare 

realizării obiectivului de investiții ”Aeroport Henri Coandă Faza III-a” (filele 

171 - 189, volum 2). 

 În baza Contractului de subantrepriză nr. (....) datat 16.01.2012, 

societatea (....) SRL a emis următoarele facturi (filele 190 și 194, volum 2): 

- (....) 

 

 

(....) 

2.2. Pregătirea primirii banilor de către inculpatul Bohâlțeanu Tudor - 

Gabriel  

  Din documentele aflate la dosarul cauzei, rezultă că pentru ca inculpatul 

Bohâlțeanu Tudor Gabriel să poată intra în posesia sumelor de bani încasate de 

societatea (....) SRL de la societatea (....), inculpații s-au folosit de contractele de 

consultanță încheiate între societățile administrate de inculpatul (....) ((....) SRL, 

(....) SRL și (....) SRL) în calitate de beneficiar, pe de o parte și societatea (....) 

SRL sau PFA (....), în calitate de consultant, pe de altă parte, în baza cărora au 

fost emise facturi pentru servicii fictive de consultanță.  

    

 Astfel, au fost încheiate următoarele contracte:  

 1. La data de 30.04.2012, între PFA (....), în calitate de consultant și 

societatea (....) SRL, reprezentată de inculpatul (....), în calitate de beneficiar, s-a 

încheiat un contract de consultanță având ca obiect prestarea de către consultant 

de activități permanente de management a SC (....) SRL (filele 40 - 41 volumul 

13). 

 Potrivit contractului, consultantul urma să fie la dispoziția clientului 

începând cu data de 30.04.2012 până la data de 1.05.2013 iar clientul era de 

acord să plătească lunar consultantului un cuantum convenit de comun accord cu 

beneficiarul. 

 La data de 2.05.2012 părțile au încheiat un act aditional la contract prin 

care au stabilit că începând cu data de 30.04.2012 până la data de 31.12.2012 

consultantul va fi la dispoziția clientului, activitatea consultantului va consta în 

analiza preliminară a potențialilor clienți comerciali, analiză și propuneri pe 

contractele comerciale referitor la fluxurile financiare aferente contractului și 

alte recomandări de natură financiară iar beneficiarul este de acord să plătească 

consultantului 8,5% din valoarea contractelor comerciale încheiate de beneficiar, 

la care se adaugă TVA (fila 42 volumul 13).  

 Actul aditional are în anexă ”Situația centralizatoare a contractelor 

încheiate de SC (....) SRL la data de 7 iulie 2012” în care sunt menționate 
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contractele încheiate de societatea (....) SRL cu societățile (....) World, (....) și 

(....), având o valoare totală de 4.366.902 euro.  

 În baza contractului de consultanță datat 30.04.2012 și a actului adițional 

datat 2.05.2012, PFA (....) a emis către (....) SRL următoarele facturi cu caracter 

fictiv (filele 44 - 47 volumul 13): 

- factura seria (….)în valoare de 1.563.300 lei cu TVA, reprezentând 

comision management conform contract de consultanță din data de 30.04.2012. 

Factura are atașat un înscris privind numărul de ore lucrate în baza contractului 

și a actului adițional, din care rezultă că în perioada 2.05.2012 – 29.05.2012 

PFA (....) a lucrat 65 ore. 

- factura seria (….)în valoare de 93.400 lei cu TVA, reprezentând 

comision management conform contract de consultanță din data de 30.04.2012. 

Factura are atașat un înscris privind numărul de ore lucrate în baza contractului 

și a actului adițional, din care rezultă că în perioada 19.09.2012 – 28.09.2012 

PFA (....) a lucrat 53 ore.  

Serviciile de consultanță menționate în aceste facturi au un caracter fictiv, 

înscrisul centralizator al orelor lucrate fiind singurul document justificativ ce a 

putut fi prezentat de PFA (....) și de societatea (....) SRL. 

(….) 

 

2. La data de 2.07.2012, între societatea (....) SRL, reprezentată de (....), în 

calitate de consultant și societatea (....) SRL, reprezentată de inculpatul (....), în 

calitate de beneficiar,  s-a încheiat un contract de consultanță având ca obiect 

prestarea de către consultant de activități permanente de management a SC (....) 

SRL (filele 19 - 20 volumul 13). 

 Potrivit contractului, consultantul urma să fie la dispoziția clientului 

începând cu data de 2.07.2012 până la data de 1.07.2013 iar clientul era de acord 

să plătească lunar consultantului un cuantum convenit de comun accord cu 

beneficiarul. 

 La data de 9.07.2012 părțile au încheiat un act aditional la contract prin 

care au stabilit că începând cu data de 2.07.2012 până la data de 31.12.2012 

consultantul va fi la dispoziția clientului, serviciul de consultanță se va referi la 

activitatea permanentă de management comercial a (....) SRL iar beneficiarul 

este de acord să plătească consultantului până la 31.12.2012 suma de 600.000 

lei, în tranșe, în funcție de încasările beneficiarului, la care se poate adăuga și 

comisionul de succes pentru diferitele prestații comerciale materializate în 

contracte noi și ferme pentru beneficiar (fila 21 volumul 13).  

 În baza contractului de consultanță datat 2.07.2012 și a actului adițional 

datat 9.07.2012, societatea (....) SRL a emis către (....) următoarele facturi cu 

caracter fictiv (filele 22 - 27 volumul 13): 
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- factura seria (….)în valoare de 200.000 lei cu TVA, reprezentând 

comision management conform contract de consultanță din data de 2.07.2012. 

Factura are atașat un înscris privind numărul de ore lucrate în baza contractului 

și a actului adițional, din care rezultă că în perioada 11.07.2012 – 25.07.2012 

societatea (....) SRL a lucrat 40 ore, precum și o notă informativă – deviz din 

care rezultă activitățile desfășurate în baza contractului: 

 participarea la discuții cu reprezentantul legal al firmei referitoare la 

noi oportunități de afaceri 

 discuții cu reprezentanții (....) referitoare la achiziția creanțelor mai 

vechi de 90 de zile ale (....)  

 discuții cu reprezentanții băncilor comerciale, în vederea 

restructurării angajamentelor existente la Banca Transilvania și o 

creștere a lor  

 investigații de tip bancar asupra (....) dar și a reprezentanților săi 

legali în spiritual normelor de cunoaștere a clientele ale BNR 

- factura seria (….)în valoare de 417.000 lei cu TVA, reprezentând 

comision management conform contract de consultanță din data de 2.07.2012. 

Factura are atașat un înscris privind numărul de ore lucrate în baza contractului 

și a actului adițional, din care rezultă că în perioada 2.08.2012 – 30.08.2012 

societatea (....) SRL a lucrat 80 ore, precum și o notă informativă – deviz din 

care rezultă activitățile desfășurate în baza contractului: 

 participarea la discuții cu reprezentantul legal al firmei referitoare la 

noi oportunități de afaceri 

 discuții cu reprezentanții (....) referitoare la achiziția creanțelor mai 

vechi de 90 de zile ale (....) dar și despre asigurarea contractelor 

comerciale din portofoliul firmei 

 elaborarea dosarului de finanțare 

 asistarea clientului la discuțiile de la (....) în vederea clarificării unei 

erori înregistrată la garanția oferită de fornd pentru creditul de la 

Banca (....) și discuții despre posibilitatea accesării unei noi garanții 

pentru noua expunere de la (....) Bank 

Serviciile de consultanță menționate în aceste facturi au un caracter fictiv, 

înscrisul centralizator al orelor lucrate și nota informativă – deviz, fiind 

singurele documente justificative ce au putut fi prezentate de societățile (....) 

SRL și (....) SRL pentru a dovedi realitatea relației comerciale.  

(....) 

 

 3. La data de 30.06.2012, între PFA (....), în calitate de consultant și 

societatea (....) SRL, reprezentată de inculpatul (....), în calitate de beneficiar,  s-
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a încheiat un contract de consultanță având ca obiect prestarea de către 

consultant de activități permanente de management a SC (....) SRL (filele 48 - 

49 volumul 13). 

 Potrivit contractului, consultantul urma să fie la dispoziția clientului 

începând cu data de 30.06.2012 până la data de 28.06.2013 iar clientul era de 

acord să plătească lunar consultantului un cuantum convenit de comun accord cu 

beneficiarul. 

 La data de 2.07.2012 părțile au încheiat un act aditional la contract prin 

care au stabilit că începând cu data de 30.06.2012 până la data de 31.12.2012 

consultantul va fi la dispoziția clientului, serviciul de consultanță se va referi la 

activitatea de pregătire și participare la licitații publice a (....) SRL iar 

beneficiarul este de acord să plătească consultantului 1,5% din valorile bugetate 

sau minim bugetate de unitățile contractante, la care se adaugă TVA, la acest 

cuantum putându-se adăuga și un commission de succes de 2% (fila 50 volumul 

13).  

 Actul aditional are în anexă ”Situația centralizatoare a participărilor la 

licitațiile publice de către (....) SRL” din care rezultă o valoare bugetată totală de 

192.264.456 lei.  

 În baza contractului de consultanță datat 30.06.2012 și a actului adițional 

datat 2.07.2012, PFA (....) a emis către (....) SRL următoarele facturi cu caracter 

fictiv (filele 52 - 57 volumul 13): 

(....) 

Serviciile de consultanță menționate în aceste facturi au un caracter fictiv, 

înscrisul centralizator al orelor lucrate fiind singurul document justificativ ce a 

putut fi prezentat de PFA (....) și de societatea (....) SRL. 

 

(....) 

 

4. La data de 11.06.2012, între societatea (....) SRL, reprezentată de (....), 

în calitate de consultant și societatea (....) SRL, reprezentată de inculpatul (....), 

în calitate de beneficiar,  s-a încheiat un contract de consultanță având ca obiect 

prestarea de către consultant de activități permanente de management a SC (....) 

SRL (filele 7 – 8 volumul 13). 

 Potrivit contractului, consultantul urma să fie la dispoziția clientului 

începând cu data de 11.06.2012 până la data de 10.06.2013 iar clientul era de 

acord să plătească lunar consultantului un cuantum convenit de comun accord cu 

beneficiarul. 

 La data de 14.06.2012 părțile au încheiat un act aditional la contract prin 

care au stabilit că începând cu data de 11.06.2012 până la data de 31.12.2012 

consultantul va fi la dispoziția clientului, serviciul de consultanță se va referi la 
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activitatea permanentă de management comercial a (....) SRL iar beneficiarul 

este de acord să plătească consultantului până la 31.12.2012 suma de 400.000 

lei, în tranșe, în funcție de încasările beneficiarului, la care se poate adăuga și 

comisionul de succes pentru diferitele prestații comerciale materializate în 

contracte noi și ferme pentru beneficiar (fila 10 volumul 13).  

 În baza contractului de consultanță datat 11.06.2012 și a actului adițional 

datat 14.06.2012, societatea (....) SRL a emis către (....) SRL următoarele facturi 

cu caracter fictiv (filele 10 - 18 volumul 13): 

 (....) 

Serviciile de consultanță menționate în aceste facturi au un caracter fictiv, 

înscrisul centralizator al orelor lucrate și nota informativă – deviz, fiind 

singurele documente justificative ce au putut fi prezentate de societățile (....) 

SRL și (....) SRL pentru a dovedi realitatea relației comerciale.  

(....) 

 

5. La data de 1.09.2012, între PFA (....), în calitate de consultant și 

societatea (....) SRL, reprezentată de inculpatul (....), în calitate de beneficiar,  s-

a încheiat un contract de consultanță având ca obiect prestarea de către 

consultant de activități permanente de management a SC (....) SRL (filele 58 - 

59 volumul 13). 

 Potrivit contractului, consultantul urma să fie la dispoziția clientului 

începând cu data de 1.09.2012 până la data de 2.09.2013 iar clientul era de acord 

să plătească lunar consultantului un cuantum convenit de comun accord cu 

beneficiarul. 

 În baza contractului de consultanță datat 1.09.2012, PFA (....) a emis către 

(....) SRL următoarele facturi cu caracter fictiv (filele 60 - 62 volumul 13): 

(....) 

Serviciile de consultanță menționate în aceste facturi au un caracter fictiv, 

înscrisul centralizator al orelor lucrate fiind singurul document justificativ ce a 

putut fi prezentat de PFA (....) și de societatea (....) SRL. 

(....) 

 6. La data de 6.07.2012, între societatea (....) SRL, reprezentată de (....), 

în calitate de consultant și societatea (....) SRL, reprezentată de inculpatul (....), 

în calitate de beneficiar,  s-a încheiat un contract de consultanță având ca obiect 

prestarea de către consultant de activități permanente de management a SC (....) 

SRL (filele 28 - 29 volumul 13). 

 Potrivit contractului, consultantul urma să fie la dispoziția clientului 

începând cu data de 6.07.2012 până la data de 5.07.2013 iar clientul era de acord 

să plătească lunar consultantului un cuantum convenit de comun accord cu 

beneficiarul. 
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 La data de 9.07.2012 părțile au încheiat un act aditional la contract prin 

care au stabilit că începând cu data de 6.07.2012 până la data de 31.12.2012 

consultantul va fi la dispoziția clientului, serviciul de consultanță se va referi la 

activitatea permanentă de management comercial a (....) SRL iar beneficiarul 

este de acord să plătească consultantului până la 31.12.2012 suma de 250.000 

lei, în tranșe, în funcție de încasările beneficiarului, la care se poate adăuga și 

comisionul de succes pentru diferitele prestații comerciale materializate în 

contracte noi și ferme pentru beneficiar (fila 30 volumul 13).  

 În baza contractului de consultanță datat 6.07.2012 și a actului adițional 

datat 9.07.2012, societatea (....) SRL a emis către (....) SRL următoarele facturi 

cu caracter fictiv (filele 31 - 39 volumul 13): 

(....) 

Serviciile de consultanță menționate în aceste facturi au un caracter fictiv, 

înscrisul centralizator al orelor lucrate și nota informativă – deviz, fiind 

singurele documente justificative ce au putut fi prezentate de societățile (....) 

SRL și (....) SRL pentru a dovedi realitatea relației comerciale.  

(....) 

 

Concluzii privind activitățile de pregătire a primirii banilor desfășurate de 

inculpați 

 

  Pentru că societatea (....) nu dispunea de suma de bani pretinsă de 

inculpații Preda Răducu Valentin și Bohâlțeanu Tudor Gabriel ca preț al 

influenței, s-a luat decizia ca plata acesteia să se facă prin intermediul unui 

contract fictiv încheiat cu societatea (....) SRL, administrată de inculpatul (....).  

  În aceste împrejurări, în perioada 30.06.2012 – 2.07.2012 între societățile 

(....) SRL și (....) SRL s-a încheiat contractul de subantrepriză nr.(....). Societatea 

(....) SRL a fost aleasă pentru încheierea contractului prin raportare la obiectul 

de activitate al societății (....) SRL iar contractul a fost antedatat 16.01.2012 

pentru a permite plata în scurt timp a sumei pretinse (750.000 euro) ce 

reprezenta, potrivit contractului, contravaloarea unor lucrări de anvergură pe 

care, în situația întocmirii contractului cu data curentă, societatea (....) SRL nu ar 

fi avut capacitatea să le realizeze într-un termen atât de scurt.  

  Totodată, pentru ca inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel să poată intra în 

posesia sumelor de bani încasate de societatea (....) SRL de la societatea (....), 

inculpații s-au folosit de contractele de consultanță încheiate anterior de 

societățile administrate de inculpatul (....) ((....) SRL, (....) SRL și (....) SRL) în 

calitate de beneficiar, cu societatea (....) SRL sau PFA (....), în calitate de 

consultant, în baza cărora s-au facturat servicii de consultanță fictive. 
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  3. Etapa primirii banilor:  
  Ca urmare a pretinderii de bani formulată indirect de inculpatul Preda 

Răducu Valentin și direct de inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel, 

reprezentantul (....) SpA a dat acestora suma totală de 4.152.541 lei cu TVA. 

 

  3.1. Primirea banilor în contul societății (....) SRL 

  Suma totală pretinsă ca preț al influenței a fost încasată, inițial, în contul 

societății (....) SRL în baza contractului de subantrepriză nr.(....). Din suma 

totală inculpatul Bohâlțeanu Tudor – Gabriel a încasat efectiv suma de 

3.020.500 lei iar inculpatul (....) a beneficiat de suma de 661.613 lei, diferența de 

470.428 lei fiind reprezentată de taxele datorate bugetului consolidat al statului. 

  Astfel, în baza contractului datat 16.01.2012, în perioada 3.07.2012 – 

18.09.2012, în contul societății (....) SRL a fost virată suma de 4.152.541 lei cu 

TVA, după cum urmează:  

- 200.000 lei cu (....), reprezentând plată parțială a facturii (....); 

- 2.559.432 lei cu (....), reprezentând plată parțială a facturii (....); 

- 700.000 lei cu (....), reprezentând plată parțială a facturii (....); 

- 693.109 lei cu (....), reprezentând plată parțială a facturii (....).  

 

  3.2. Încasarea banilor de către inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel: 

  Potrivit înțelegerii dintre inculpați, pe măsură ce au fost încasate sumele 

de bani de la societatea (....) SRL, o parte din acestea (3.020.500 lei) au fost 

transferate, în baza serviciilor fictive facturate conform contractelor de 

consultanță încheiate cu societățile controlate de inculpatul Bohâlțeanu Tudor 

Gabriel ((....) SRL și PFA (....)).  

  (....) 

 

Concluzii privind sumele de bani primite de inculpații Bohâlțeanu Tudor 

Gabriel și (....) 

 

   

  În perioada 3.07.2012 – 18.09.2012 inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel 

a primit indirect, în contul societății (....) SRL, pentru sine și pentru numitul 

Preda Răducu Valentin – secretar de stat în Ministerul Transporturilor, suma de 

4.152.541 lei, suma reprezentând prețul influenței pe care cei doi promiteau să o 

folosească pentru rezolvarea problemei societății (....) SpA, respectiv menținerea 

investiției la lucrările la Magistrala 4 de metrou pe lista de priorități a guvernului 

și lipsa problemelor cu finanțarea lucrărilor. 

  Din suma totală, 3.020.500 lei a fost transferată pentru sine, diferența de 

1.132.041 lei reprezentând beneficiul realizat de inculpatul (....) (661.613 lei) 
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care, în calitate de complice, l-a ajutat pe Bohâlțeanu Tudor Gabriel la săvârșirea 

infracțiunii de trafic de influență în varianta primirii de bani, respectiv taxele 

datorate de societatea (....) SRL bugetului consolidat al statului. 

  În ceea ce îl privește pe inculpatul Preda Răducu Valentin, din probele 

administrate în cauză a rezultat că la acesta nu a mai ajuns vreo sumă din cele 

astfel încasate.  

 

 

B. Infracțiunea de trafic de influență săvârșită de inculpatul Bohâlțeanu 

Tudor - Gabriel și cea de complicitate la trafic de influență săvârșită de 

inculpatul (....), fapte săvârșite în relația cu grupul de firme (....): 

  (....) Group este un holding ce deține mai multe companii specializate în 

servicii integrate de mentenanță tehnică și non-tehnică a clădirilor, sisteme de 

securitate, tehnologia informației și comunicații, construcții și instalații, printre 

care (....) Systems SA și (....) Construction&(....) SA. De asemenea, împreună cu 

societatea (....) SRL Italia, a înființat societatea (....) (....) SRL (actuală (....) (....) 

SA), ce prestează servicii de mentenanță tehnică integrată pentru spații 

construite. 

  În perioada 2003 – 2012 societățile menționate au încheiat mai multe 

contracte de prestări servicii de mentenanță cu Compania Națională Aeroporturi 

București SA  (CNAB), printre care și următoarele contracte: 

  • nr.(....), încheiat între CNAB și (....) Construction&(....) SA având ca 

obiect ”Asigurarea suportului logistic integrat, a serviciilor de mentenanță și 

garanție totală în domeniile telecomunicațiilor și curenților slabi”, în baza căruia 

CNAB achita lunar aproximativ 170.000 euro; 

  • nr.(....), încheiat între CNAB și (....) (....) SA având ca obiect ”Servicii 

întreținere preventivă, predictivă, corectivă, intervenții la cerere, reparare asupra 

echipamentelor și instalațiilor sistemului de balizaj Aeroportul Internațional 

București Băneasa”, în baza căruia CNAB achita lunar aproximativ 62.000 euro; 

 • nr.(....), încheiat de CNAB cu Asocierea (....) Grup SRL – (....) S.p.A., 

având ca obiect ”Servicii de exploatare, întreținere preventivă, predictivă, 

corectivă, intervenții la cerere, gestionare-administrare energii și (....)lități și 

managementul tehnic, garanția totală a funcționării sistemelor, echipamentelor 

instalațiilor mecano-energetice din domeniul aeroportuar” și nr. (....), încheiat 

între CNAB și (....) Construction&(....) SA, având ca obiect ”Servicii de 

exploatare, administrare și întreținere preventivă, predictivă, corectivă, 

gestionare și administrare energii și (....)lități pentru sistemele mecano-

energetice din clădirea (….)” în baza căruia CNAB achita lunar aproximativ 

450.000 euro;  
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  • nr. (….) , încheiat de CNAB cu (....) Systems SA având ca obiect 

”Servicii de administrare aplicație ICAR și SGBD ORACLE, asigurare asistență 

(....)lizatori, consultanță informatică precum și dezvoltări de noi module, în 

funcție de necesitățile companiei”, în baza căruia CNAB achita lunar 

aproximativ 39.000 euro. 

   

  Prezentarea faptelor inculpaților: 

  I. Activitatea infracțională concepută de inculpați a presupus 3 etape, 

respectiv etapa pretinderii banilor, etapa pregătirii primirii banilor și etapa 

primirii efective a banilor. 

  1. Etapa de pretindere a banilor:  
 1.a. După ce la data de 27 aprilie 2012 guvernul a fost demis prin moțiune 

de cenzură, iar la data de 7.05.2012 a fost numit un nou guvern, implicit un nou 

ministru al transporturilor, în spațiul public au apărut informații privind faptul că 

o parte a conducerii CNAB - Compania Națională de Aeroporturi București SA, 

dorește rezilierea contractelor încheiate cu societățile din grupul (....).  

În acest context, în perioada 7.05.2012 – 16.05.2012, martorul (....) a fost 

contactat de inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel care i-a solicitat să îi faciliteze 

o întâlnire cu martorul (....), la acel moment președinte  al Consiliului de 

Administrație și, totodată, acționar majoritar al grupului de firme (....). Pentru că 

martorul (....) i-a comunicat că nu îi poate intermedia întâlnirea fără să știe care 

este scopul acesteia, inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel i-a explicat că este 

consilier la Ministerul Transporturilor și, cum grupul de firme (....) are încheiate 

mai multe contracte cu companii ce își desfășoară activitatea sub autoritatea 

Ministerului Transporturilor, îi poate ajuta să depășească o serie de probleme cu 

încasările, probleme pe care vor începe să le aibă datorită schimbărilor politice.   

Având în vedere informațiile existente, privind intenția conducerii CNAB 

- Compania Națională de Aeroporturi București SA de a rezilia contractele 

încheiate cu (....) dar și faptul că deja apăruseră întârzieri la încasarea facturilor 

emise, martorul a înțeles că inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel este foarte bine 

informat și, ca urmare, i-a comunicat martorului (....) că este important să se 

întâlnească cu acesta.  

În aceeași zi martorul (....) s-a întâlnit cu inculpatul Bohâlțeanu Tudor 

Gabriel la restaurantul ” (....)”. În cadrul întâlnirii la care a fost prezent și 

martorul (....), inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel a afirmat că este la curent 

cu contractele (....), respectiv că grupul are probleme cu plata facturilor și va 

începe să aibă și alte probleme cu plata acestora iar unele contracte sunt în 

pericol de a fi reziliate și că are puterea de a influența această situație, 

respectiv poate face ca facturile să fie plătite la termen și să stopeze încercarea 

de reziliere a contractelor, solicitând pentru aceasta plata unui procent de 10% 
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din valoarea contractelor, sume despre care a afirmat că vor ajunge la toți 

decidenții implicați.  

Fiind vorba despre contracte cu valoare foarte mare, i s-a explicat acestuia 

că și procentul este mare iar sumele aferente nu pot fi scoase din firme în 

numerar, martorul (....) acceptând, însă, ca pentru fiecare contract să se 

stabilească de comun acord un procent care să fie plătit prin intermediul unor 

contracte fictive ce urmau a fi încheiate între firmele din grupul (....) și societăți 

private ce urmau a fi indicate de inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel.  

La finalul discuției, s-a stabilit ca în perioada următoare martorul (....) să îi 

prezinte inculpatului Bohâlțeanu Tudor Gabriel lista contractelor pe care firmele 

din grupul (....) le aveau încheiate cu companii aflate sub autoritatea Ministerul 

Transporturilor, pentru fiecare contract urmând a fi negociat procentul din 

valoarea facturilor ce trebuia plătit acestuia. 

Tot în cursul lunii mai 2012, după aproximativ 2 săptămâni, martorul (....) 

s-a întâlnit din nou cu inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel, ocazie cu care i-a 

prezentat acestuia o listă cuprinzând doar contractele considerate esențiale 

pentru grupul (....). Cu aceeași ocazie au fost negociate procentele din valoarea 

facturilor ce urmau să îi fie plătite acestuia. 

 Ulterior acestei discuții, inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel i l-a 

prezentat martorului (....) pe inculpatul (....), comunicându-i acestuia că prin 

intermediul societăților acestuia se vor derula plățile. La rândul său, martorul 

(....) l-a prezentat martorilor (....) comunicându-le acestora că trebuie să încheie 

contracte cu firmele administrate de acesta ca o condiție ca plata facturilor să fie 

efectuată la termen. 

 (....) 

În cursul cercetărilor au fost identificate contractele pentru securizarea 

cărora inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel a solicitat plata unor sume calculate 

procentual, precum și procentele de plată aferente fiecărui contract: 

- Contract (....), încheiat de CNAB cu (....) Systems SA având ca obiect 

”Servicii de administrare aplicație ICAR și SGBD ORACLE, asigurare asistență 

(....)lizatori, consultanță informatică precum și dezvoltări de noi module, în 

funcție de necesitățile companiei”, în baza căruia CNAB achita lunar 

aproximativ 39.000 euro. Pentru acest contract, în urma negocierii s-a stabilit 

plata unui procent de 9,7% (3.800 euro/lună). 

- Contract (....), încheiat între CNAB și (....) Construction&(....) SA având 

ca obiect ”Asigurarea suportului logistic integrat, a serviciilor de mentenanță și 

garanție totală în domeniile telecomunicațiilor și curenților slabi”, în baza căruia 

CNAB achita lunar aproximativ 170.000 euro. Pentru acest contract, în urma 

negocierilor, s-a stabilit plata unui procent de 5,5% (9400 euro/lună). 
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- Contract  (....), încheiat între CNAB și (....) (....) SA având ca obiect 

”Servicii întreținere preventivă, predictivă, corectivă, intervenții la cerere, 

reparare asupra echipamentelor și instalațiilor sistemului de balizaj Aeroportul 

Internațional București Băneasa”, în baza căruia CNAB achita lunar aproximativ 

62.000 euro. Pentru acest contract, în urma negocierilor, s-a stabilit plata unui 

procent de 11,9% (7400 euro/lună).  

- Contract (....) , încheiat de CNAB cu Asocierea (....) Grup SRL – (....) 

S.p.A., având ca obiect ”Servicii de exploatare, întreținere preventivă, 

predictivă, corectivă, intervenții la cerere, gestionare-administrare energii și 

(....)lități și managementul tehnic, garanția totală a funcționării sistemelor, 

echipamentelor instalațiilor mecano-energetice din domeniul aeroportuar” și nr. 

(....), încheiat între CNAB și (....) Construction&(....) SA, având ca obiect 

”Servicii de exploatare, administrare și întreținere preventivă, predictivă, 

corectivă, gestionare și administrare energii și (....)lități pentru sistemele 

mecano-energetice din clădirea Finger Nou” în baza căruia CNAB achita lunar 

aproximativ 450.000 euro. Pentru acest contract, în urma negocierilor, s-a 

stabilit plata unui procent de 5,7% (26.000 euro/lună).  

 

1.b. În perioada 26.10.2012 - 9.11.2012, inculpatul Bohâlțeanu Tudor 

Gabriel i-a comunicat martorului (....) că, având în vedere apropierea campaniei 

electorale, este necesară suplimentarea sumelor, acestea urmând a fi deduse din 

activitatea pe 2013.  

Martorul a discutat aceste aspecte cu martorii (....), (....) și (....) și, având 

în vedere consecințele pe care întârzierea plății facturilor sau chiar rezilierea 

contractelor le-ar fi avut pentru societate, au decis să accepte noua cerere de 

bani. 

(....). 

 

 

Concluzii privind activitatea de pretindere de bani săvârșită de inculpatul 

Bohâlțeanu Tudor - Gabriel 

 

  În perioada 7.05.2012 – 16.05.2012, în cadrul unei întâlniri inițiată de 

inculpatul Bohâlțeanu Tudor - Gabriel ce a avut loc la un restaurant, acesta a 

pretins direct reprezentantului grupului de firme (....), (....), sume de bani 

calculate procentual prin raportare la valoarea contractelor pe care firmele din 

grup le aveau încheiate cu Compania Națională de Aeroporturi București 

(respectiv 10% din valoarea contractelor), promițându-i acestuia că datorită 

influenței pe care o are asupra decidenților din Ministerul Transporturilor și 

Compania Națională de Aeroporturi București, influență rezultată din calitatea 
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sa de consilier al ministrului transporturilor, va determina plata la termen a 

facturilor emise de societățile din grupul (....) în baza contractelor încheiate cu 

Compania Națională de Aeroporturi București și va stopa încercarea de reziliere 

a acestor contracte de către conducerea companiei.  

Dată fiind valoarea foarte mare a contractelor dar și faptul că unele dintre 

acestea aveau o marjă de profit mai mică de 10%, pentru fiecare contract în 

parte a fost negociat procentul ce urma a-i fi plătit inculpatului, fiind stabilite 

procente între 5,5% și 11,9% pentru plata cărora urmau a fi încheiate contracte 

fictive cu firmele administrate de inculpatul (....). 

În perioada 26.10.2012 - 9.11.2012, inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel 

a pretins reprezentantului grupului de firme (....), (....), indirect, prin intermediul 

martorului (....), suplimentarea sumelor de bani, folosindu-se de aceeași 

influență și sub promisiunea implicită a determinării plății la termen a facturilor 

emise de societățile din grupul (....) în baza contractelor încheiate cu Compania 

Națională de Aeroporturi București și a stopării încercării de reziliere a acestor 

contracte de către conducerea companiei. 

  Deși activitățile de pretindere descrise au avut loc la date diferite, ele intră 

în conținutul constit(....)v al unei singure infracțiuni de trafic de influență dat 

fiind faptul că sumele au fost pretinse în același scop, respectiv  ca preț al 

influenței pe care inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel promitea să și-o exercite 

asupra decidenților din Ministerul Transporturilor și Compania Națională de 

Aeroporturi București, pentru a determina plata la termen a facturilor emise de 

societățile din grupul (....) în baza contractelor încheiate cu Compania Națională 

de Aeroporturi București și pentru a stopa încercarea de reziliere a acestor 

contracte de către conducerea companiei. 

 

   

  2. Etapa pregătirii primirii banilor:  
  Așa cum am arătat anterior, datorită valorii mari a sumelor ce trebuiau să 

îi fie plătite inculpatului, ce făceau imposibilă scoaterea lor din casierie în 

numerar, s-a luat decizia ca plata lor să fie făcută prin intermediul unor contracte 

fictive, încheiate de firmele din grup cu societățile administrate de inculpatul 

(....).  

  Din documentele aflate la dosarul cauzei, rezultă că pentru ca inculpatul 

Bohâlțeanu Tudor Gabriel să poată intra în posesia sumelor de bani încasate de 

aceste societăți de la firmele din grupul (....), inculpații s-au folosit de 

contractele de consultanță încheiate anterior de societățile administrate de 

inculpatul (....) ((....) SRL, (....) SRL și (....) SRL) în calitate de beneficiar, cu 

societatea (....) SRL sau PFA (....), în calitate de consultant, în baza cărora s-au 

facturat servicii de consultanță fictive.  
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2.1. Pregătirea primirii banilor de către societățile inculpatului (....) ((....) 

SRL, (....) SRL și (....) SRL)  

2.1.a. Potrivit înțelegerii inițiale cu martorul (....) după stabilirea 

contractelor cu CNAB considerate esențiale pentru grupul (....) și negocierea 

procentelor ce trebuiau plătite pentru securizarea acestora, fiecare dintre firmele 

din grupul (....), titulare ale acestor contracte, au semnat cu societățile 

administrate de inculpatul (....) contracte fictive prin intermediul cărora urma să 

fie plătite sumele pretinse de inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel: 

2.1.a.1. Contracte încheiate de Compania Națională Aeroporturi 

București SA cu (....) System SA  
Contract (....) , încheiat de CNAB cu (....) Systems SA având ca obiect 

”Servicii de administrare aplicație ICAR și SGBD ORACLE, asigurare asistență 

(....)lizatori, consultanță informatică precum și dezvoltări de noi module, în 

funcție de necesitățile companiei”, în baza căruia CNAB achita lunar 

aproximativ 39.000 euro (filele  145 - 163, volum 48). Pentru acest contract, în 

urma negocierii s-a stabilit plata unui procent de 9,7% (3.800 euro/lună). 

 În vederea achitării procentului negociat, condiție esențială pentru ca plata 

facturilor să fie efectuată la termen iar contractul să nu fie reziliat, la data de 

30.05.2012 între (....) Systems SA, prin reprezentant legal (....) și societatea (....) 

SRL, prin reprezentant legal (....), a fost încheiat contractul de prestări servicii 

nr.52 (referința nr.(....) (....)), având ca obiect ”Servicii de mentenanță lunară a 

aplicației software ICAR” prestate de către (....) SRL în favoarea (....) 

SYSTEMS SA (filele 3 - 16, volum 46).  

 Durata contractului era de 12 luni iar prețul lunar se ridica la suma de 

3.800 euro.   

La data de 14.09.2012, prin actul adițional 1, valoarea contractului a fost 

suplimentată cu suma de 429.000 lei fără TVA, pentru o perioadă de 6 luni, pe 

bază de comenzi din partea beneficiarului. 

La data de 09.10.2012, prin actul adițional 2, valoarea contractului a fost 

suplimentată cu suma de 3800 euro fără TVA, pentru o perioadă de 1 lună, pe 

bază de comandă din partea beneficiarului.  

 

(....) 

În baza contractului nr.(....), în perioada 5.07.2012 – 13.12.2012, în contul 

societății (....) SRL a fost virată suma de 148.681,02 lei cu TVA, după cum 

urmează:  

- (....) 
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Din probele administrate în cauză a rezultat caracterul fictiv al 

contractului nr. (....): 

(....)  

 2.1.a.2. Contracte încheiate de Compania Națională Aeroporturi 

București SA cu (....) (....) Management SA 
Contract nr. (....), încheiat între CNAB și (....) Construction&(....) SA 

având ca obiect ”Asigurarea suportului logistic integrat, a serviciilor de 

mentenanță și garanție totală în domeniile telecomunicațiilor și curenților slabi” 

(filele 10 - 44, volum 48), în baza căruia CNAB achita lunar aproximativ 

170.000 euro.  

Pentru acest contract, în urma negocierilor, s-a stabilit plata unui procent 

de 5,5% (9400 euro/lună). 

Contract nr. (....), încheiat între CNAB și (....) (....) SA având ca obiect 

”Servicii întreținere preventivă, predictivă, corectivă, intervenții la cerere, 

reparare asupra echipamentelor și instalațiilor sistemului de balizaj Aeroportul 

Internațional București Băneasa” (filele 104 - 108, volum 48), în baza căruia 

CNAB achita lunar aproximativ 62.000 euro.  

Pentru acest contract, în urma negocierilor, s-a stabilit plata unui procent 

de 11,9% (7400 euro/lună). 

 

În vederea achitării procentelor negociate, condiție esențială pentru ca 

plata facturilor să fie efectuată la termen iar contractele să nu fie reziliate, 

societatea (....) (....) Management SA a încheiat următoarele contracte: 

a) La data de 04.06.2012, între (....) (....) Management SA, prin 

reprezentant legal (....), în calitate de beneficiar și (....) SRL, prin reprezentant 

legal (....), în calitate de prestator, s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 

(....) având ca obiect ”Executarea lucrărilor solicitate de beneficiar pentru 

instalația de balizaj de la Aeroportul Internațional Băneasa din București” 

(filele 24 - 27, volum 47).  

Potrivit contractului prețul estimativ al lucrărilor era de 7.400 euro/lună 

fără TVA iar prestatorul se obliga să întocmească lunar o situație de lucrări care 

să conțină valorificarea lucrărilor realizate în luna respectivă, având la bază 

prețurile unitare din contract. 

În baza contractului (....) , societatea (....) SRL a emis către (....) (....) 

Management SA și către (....) Systems SA (care și-a schimbat ulterior denumirea 

în (....) GRUP SA)  următoarele facturi (filele 28 - 42, volum 47): 

(....)  
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În baza contractului nr. (....) , în perioada 27.06.2012 – 13.11.2012, în 

contul societății (....) SRL a fost virată suma de 248.044,69 lei cu TVA, după 

cum urmează:  

 (....) 

Din probele administrate în cauză a rezultat caracterul fictiv al 

contractului nr.IC 48/4.06.2012: 

(....)  

b) La data de 31.05.2012, între (....) (....) Management SA reprezentată 

legal de (....), în calitate de beneficiar și (....) SRL, reprezentată legal de (....), în 

calitate de prestator, s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. IC 47, 

referința (....) având ca obiect ”punerea la dispoziția beneficiarului a unor 

(....)laje, echipamente și materiale” (file 54 - 58, volum 47). 

Potrivit contractului, durata acestuia era de 1 an cu începere de la data de 

31.05.2012 iar prețul estimativ era de 9.500 euro/lună, fără TVA, prestatorul 

obligându-se să întocmească lunar o situație de lucrări care să conțină 

valorificarea lucrărilor realizate în luna respectivă, având la bază prețurile 

unitare din contract. 

 

În baza contractului IC 47/31.05.2012, societatea (....) SRL a emis către 

(....) (....) Management SA și către (....) Systems SA (care și-a schimbat ulterior 

denumirea în (....) Grup SA)  următoarele facturi (file 59 - 74, volum 47): 

(....) 

În baza contractului IC 47/31.05.2012, în perioada 27.06.2012 – 

13.11.2012, în contul societății (....) SRL  a fost virată suma totală de 

315.772,69 lei cu TVA, după cum urmează:  

- (....) 

Din probele administrate în cauză a rezultat caracterul fictiv al 

contractului nr. (....) : 

(....)  

 2.1.a.3. Contracte încheiate de Compania Națională Aeroporturi 

București SA cu (....) (....) SRL 

Contract nr. (....) , încheiat de CNAB cu Asocierea (....) Grup SRL – (....) 

S.p.A., având ca obiect ”Servicii de exploatare, întreținere preventivă, 

predictivă, corectivă, intervenții la cerere, gestionare-administrare energii și 

(....)lități și managementul tehnic, garanția totală a funcționării sistemelor, 

echipamentelor instalațiilor mecano-energetice din domeniul aeroportuar” și nr. 

(....) , încheiat între CNAB și (....) Construction&(....) SA, având ca obiect 

”Servicii de exploatare, administrare și întreținere preventivă, predictivă, 

corectivă, gestionare și administrare energii și (....)lități pentru sistemele 
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mecano-energetice din clădirea Finger Nou” (filele 108 - 117, volum 48) în baza 

căruia CNAB achita lunar aproximativ 450.000 euro. 

Pentru acest contract, în urma negocierilor, s-a stabilit plata unui procent 

de 5,7% (26.000 euro/lună). 

 

În vederea achitării procentului negociat, condiție esențială pentru ca plata 

facturilor să fie efectuată la termen iar contractul să nu fie reziliat, societatea 

(....) (....) SRL a încheiat următoarele contracte: 

a) La data de 2.06.2012, între (....) (....) SRL reprezentată legal de  (....), în 

calitate de beneficiar și (....) SRL reprezentată legal de (....), în calitate de 

prestator, s-a încheiat contractul de prestări servicii nr.(....)având ca obiect 

”Punerea la dispoziția beneficiarului de (....)laje, echipamente și materiale” 

(filele 108 - 117, volum 48). 

 

În baza contractului WI 35 din 02.06.2012, societatea (....) SRL a emis 

către (....) (....) SRL următoarele facturi (filele 121 - 135, volum 48): 

- (....) 

În baza contractului WI 35 din 02.06.2012, în perioada 06.07.2012 – 

09.11.2012, în contul societății (....) SRL a fost virată suma totală de 195.443,21 

lei cu TVA după cum urmează: 

- (....) 

Din probele administrate în cauză a rezultat caracterul fictiv al 

contractului nr. (....): 

- (....) 

b) La data de 4.06.2012, între (....) (....) SRL reprezentată legal de (....), în 

calitate de beneficiar și (....) SRL reprezentată legal de (....), în calitate de 

prestator, s-a încheiat contractul de prestări servicii nr.(....)având ca obiect 

”Executarea lucrărilor solicitate de beneficiar pentru întreținerea sistemelor și 

instalațiilor din clădirea Finger Nou din Aeroportul Henri Coandă București” 

(filele 4 - 10, volum 47).  

 

În baza contractului (....), societatea (....) SRL a emis către (....) (....) SRL 

următoarele facturi (filele 11 - 23, volum 47): 

- (....) 

În baza contractului (....), în perioada 06.07.2012 – 09.11.2012, în contul 

societății (....) SRL a fost virată suma totală de 530.488,74 lei cu TVA, după 

cum urmează:  

- (....) 

Din probele administrate în cauză a rezultat caracterul fictiv al 

contractului nr. (....): 
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(....)  

2.1.b. După ce, în perioada 26.10.2012 – 9.11.2012 inculpatul Bohâlțeanu 

Tudor Gabriel a solicitat noi sume de bani, s-au semnat următoarele documente: 

2.1.b.1. La data de 9.11.2012, între (....) GRUP SA reprezentată de (....), în 

calitate de beneficiar și (....) SRL, reprezentată de (....),  în calitate de prestator, 

s-a încheiat contractul de prestări servicii nr.(....) , referința nr.(....) (....) , având ca 

obiect ”Punerea la dispoziția beneficiarului de (....)laje, echipamente și 

materiale”.  

În baza contractului  (....) , la data de 28.11.2012 societatea (....) SRL a emis 

către (....) Grup SA  factura (....) în valoare de 570.285,67 lei cu TVA, ce a fost 

achitată prin virament bancar la data de 28.11.2012.  

 

Din probele administrate în cauză a rezultat caracterul fictiv al 

contractului nr. (....): 

(....) 

 

2.1.b.2. Fără ca între cele două societăți să se semneze un contract, la data 

de 19.11.2012 societatea (....) SRL  a transmis către (....) (....) SRL factura (....) , 

în valoare de 146.105,28 lei cu TVA, pentru ”Prestări servicii conform 

comandă fermă nr. 1 din 15.10.2012”, ce a fost achitată la data de 28.11.2012 

prin virament bancar. 

 

Din probele administrate în cauză a rezultat caracterul fictiv al serviciilor 

ce fac obiectul facturii (....): 

(....) 

 

2.2. Pregătirea primirii banilor de către inculpatul Bohâlțeanu Tudor - 

Gabriel  

  Așa cum am arătat, din documentele aflate la dosarul cauzei, rezultă că 

pentru ca inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel să poată intra în posesia sumelor 

de bani încasate de societățile (....) SRL, (....) SRL și (....) SRL de la societățile 

din grupul (....), inculpații s-au folosit de contractele de consultanță încheiate 

între societățile administrate de inculpatul (....) ((....) SRL, (....) SRL și (....) 

SRL) în calitate de beneficiar, pe de o parte și societatea (....) SRL sau PFA 

(....), în calitate de consultant, pe de altă parte, în baza cărora au fost emise 

facturi pentru servicii fictive de consultanță.  

  Inculpații au folosit aceleași contracte și același mod de operare (....)lizat 

și pentru transferul sumelor încasate de societatea (....) SRL de la societatea (....) 

SRL. 



România  Telefon: 021.312.14.97 

Strada Știrbei Vodă nr.79-81   Fax: 021.313.01.59 

Sector 1, București   e-mail: anticoruptie@pna.ro 

Cod poștal 010106  www.pna.ro 

 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 

Direcția Națională Anticorupție 
 

25 

 

  Astfel, au fost încheiate următoarele contracte:  

 1. Contractul de consultanță încheiat la data de 30.04.2012, între PFA 

(....), în calitate de consultant și societatea (....) SRL, reprezentată de inculpatul 

(....), în calitate de beneficiar, având ca obiect prestarea de către consultant de 

activități permanente de management a SC (....) SRL și Actul aditional din data 

de 2.05.2012 (filele 40 – 41 și 42 volumul 13), în baza cărora PFA (....) a emis 

către (....) SRL următoarele facturi cu caracter fictiv (filele 44 - 47 volumul 13): 

(....) 

Serviciile de consultanță menționate în aceste facturi au un caracter fictiv, 

înscrisul centralizator al orelor lucrate fiind singurul document justificativ ce a 

putut fi prezentat de PFA (....) și de societatea (....) SRL. 

(....) 

 

2. Contractul de consultanță încheiat la data de 2.07.2012, între societatea 

(....) SRL, reprezentată de (....), în calitate de consultant și societatea (....) SRL, 

reprezentată de inculpatul (....), în calitate de beneficiar,  având ca obiect 

prestarea de către consultant de activități permanente de management a SC (....) 

SRL și Actul additional din data de 9.07.2012 (filele 19 – 20 și 21 volumul 13), 

în baza cărora societatea (....) SRL a emis către (....) următoarele facturi cu 

caracter fictiv (filele 22 - 27 volumul 13): 

- (....) 

Serviciile de consultanță menționate în aceste facturi au un caracter fictiv, 

înscrisul centralizator al orelor lucrate și nota informativă – deviz, fiind 

singurele documente justificative ce au putut fi prezentate de societățile (....) 

SRL și (....) SRL pentru a dovedi realitatea relației comerciale.  

(....) 

 3. Contractul de consultanță încheiat la data de 30.06.2012, între PFA 

(....), în calitate de consultant și societatea (....) SRL, reprezentată de inculpatul 

(....), în calitate de beneficiar,  având ca obiect prestarea de către consultant de 

activități permanente de management a SC (....) SRL și Actul additional din data 

de 2.07.2012 (filele 48 – 49 și 50 volumul 13), în baza cărora PFA (....) a emis 

către (....) SRL următoarele facturi cu caracter fictiv (filele 52 - 57 volumul 13): 

(....) 

Serviciile de consultanță menționate în aceste facturi au un caracter fictiv, 

înscrisul centralizator al orelor lucrate fiind singurul document justificativ ce a 

putut fi prezentat de PFA (....) și de societatea (....) SRL. 

(....) 

 

4. Contractul de consultanță încheiat la data de 11.06.2012, între 

societatea (....) SRL, reprezentată de (....), în calitate de consultant și societatea 
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(....) SRL, reprezentată de inculpatul (....), în calitate de beneficiar, având ca 

obiect prestarea de către consultant de activități permanente de management a 

SC (....) SRL și Actul additional din 14.06.2012 (filele 7 – 8 și 10 volumul 13), 

în baza cărora societatea (....) SRL a emis către (....) SRL următoarele facturi cu 

caracter fictiv (filele 10 - 18 volumul 13): 

- (....) 

Serviciile de consultanță menționate în aceste facturi au un caracter fictiv, 

înscrisul centralizator al orelor lucrate și nota informativă – deviz, fiind 

singurele documente justificative ce au putut fi prezentate de societățile (....) 

SRL și (....) SRL pentru a dovedi realitatea relației comerciale.  

(....) 

 

5. Contractul de consultanță încheiat la data de 1.09.2012, între PFA (....), 

în calitate de consultant și societatea (....) SRL, reprezentată de inculpatul (....), 

în calitate de beneficiar,  având ca obiect prestarea de către consultant de 

activități permanente de management a SC (....) SRL (filele 58 - 59 volumul 13), 

în baza căruia PFA (....) a emis către (....) SRL următoarele facturi cu caracter 

fictiv (filele 60 - 62 volumul 13): 

- (....) 

Serviciile de consultanță menționate în aceste facturi au un caracter fictiv, 

înscrisul centralizator al orelor lucrate fiind singurul document justificativ ce a 

putut fi prezentat de PFA (....) și de societatea (....) SRL. 

(....) 

 

 6. Contractul de consultanță încheiat la data de 6.07.2012, între societatea 

(....) SRL, reprezentată de (....), în calitate de consultant și societatea (....) SRL, 

reprezentată de inculpatul (....), în calitate de beneficiar, având ca obiect 

prestarea de către consultant de activități permanente de management a SC (....) 

SRL și Actul additional din 9.07.2012 (filele 28 – 29 și 30 volumul 13), în baza 

cărora societatea (....) SRL a emis către (....) SRL următoarele facturi cu caracter 

fictiv (filele 31 - 39 volumul 13): 

- (....) 

Serviciile de consultanță menționate în aceste facturi au un caracter fictiv, 

înscrisul centralizator al orelor lucrate și nota informativă – deviz, fiind 

singurele documente justificative ce au putut fi prezentate de societățile (....) 

SRL și (....) SRL pentru a dovedi realitatea relației comerciale.  

(....) 
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Concluzii privind activitățile de pregătire a primirii banilor desfășurate de 

inculpați 

 

  Datorită valorii mari a sumelor ce trebuiau să îi fie plătite inculpatului 

Bohâlțeanu Tudor Gabriel, ce făceau imposibilă scoaterea lor din casierie în 

numerar, s-a luat decizia ca plata lor să fie făcută prin intermediul unor contracte 

fictive, încheiate de firmele din grup cu societățile administrate de inculpatul 

(....).  

   În aceste împrejurări, au fost semnate următoarele contracte cu caracter 

fictiv: 

 - contractul fictiv (....)semnat de societatea (....) SRL cu societatea (....) 

Systems SRL, în vederea plății procentului de 9,7% necesar securizării 

contractului nr. (....), încheiat de CNAB cu (....) Systems SA și a plății la termen 

a facturilor aferente. 

 - contractul fictiv nr.(....)semnat de societatea (....) SRL cu societatea (....) 

Construction&(....) SRL, în vederea plății procentelor de 5,5% și 11,9% necesar 

securizării contractelor nr.(....), încheiat între CNAB și (....) Construction&(....) 

SA și nr.(....), încheiat între CNAB și (....) (....) SA și a plății la termen a 

facturilor aferente. 

 - contractul fictiv nr.(....)semnat de societatea (....) SRL cu societatea (....) 

Construction&(....) SRL, în vederea plății procentelor de 5,5% și 11,9% necesar 

securizării contractelor nr.(....), încheiat între CNAB și (....) Construction&(....) 

SA și nr.(....), încheiat între CNAB și (....) (....) SA și a plății la termen a 

facturilor aferente. 

 - contractul fictiv nr.(....)semnat de societatea (....) SRL cu societatea (....) 

(....) SRL, în vederea plății procentului de 5,7%  necesar securizării Contractului 

nr.(....), încheiat de CNAB cu Asocierea (....) Grup SRL – (....) S.p.A. și a plății 

la termen a facturilor aferente. 

 - contractul fictiv nr.(....)semnat de societatea (....) SRL cu societatea (....) 

(....) SRL, în vederea plății procentului de 5,7%  necesar securizării Contractului 

nr.(....), încheiat de CNAB cu Asocierea (....) Grup SRL – (....) S.p.A. și a plății 

la termen a facturilor aferente. 

 - contractul fictiv nr.(....) semnat de societatea (....) SRL cu societatea (....) 

GRUP SA, în vederea plății sumelor pretinse suplimentar pentru securizarea 

contractelor menționate și a plății la termen a facturilor aferente. 

 De asemenea, fără a exista un contract, societatea (....) SRL a emis către 

(....) (....) SRL factura (....)pentru servicii fictive în vederea plății sumelor 

pretinse suplimentar pentru securizarea contractelor menționate și a plății la 

termen a facturilor aferente. 
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  Totodată, pentru ca inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel să poată intra în 

posesia sumelor de bani încasate de aceste societăți de la firmele din grupul (....), 

inculpații s-au folosit de contractele de consultanță încheiate anterior de 

societățile administrate de inculpatul (....) ((....) SRL, (....) SRL și (....) SRL) în 

calitate de beneficiar, cu societatea (....) SRL sau PFA (....), în calitate de 

consultant, în baza cărora s-au facturat servicii de consultanță fictive.  

 

 

  3. Etapa primirii banilor:  
  Ca urmare a pretinderii de bani formulată direct de inculpatul Bohâlțeanu 

Tudor Gabriel, reprezentantul grupului (....) a dat acestuia suma totală de 

2.154.821,3 lei cu TVA ce a fost primită în conturile societăților (....) SRL, (....) 

SRL și (....) SRL. 

 

  3.1. Primirea banilor în contul societății (....) SRL 

  Suma totală pretinsă ca preț al influenței promisă a fi exercitată asupra 

decidenților din Ministerul Transporturilor și Compania Națională de 

Aeroporturi București în vederea securizării contractului nr. (....), încheiat de 

CNAB cu (....) Systems SA și a plății la termen a facturilor aferente, a fost 

încasată, inițial, în contul societății (.....) SRL în baza contractului nr. (....), 

ulterior fiind împărțită.  

  Din suma totală încasată în baza acestui contract (148.681,02 lei), 

inculpatului Bohâlțeanu Tudor – Gabriel i-a revenit suma de 37.023 lei, 

inculpatului (....) a beneficiat de suma de 26.000 lei iar diferența a fost (....)lizată 

pentru plata taxelor către bugetul de stat (66.631 lei) și pentru plata unor servicii 

de publicitate în contextul Referendumului pentru demiterea președintelui 

României (13.140 lei). 

  Astfel, în baza contractului nr. (.....) , în perioada 5.07.2012 – 13.12.2012, 

în contul societății (....) SRL a fost virată suma de 148.681,02 lei cu TVA, după 

cum urmează:  

  - (.....) 

 

  3.1.a. Încasarea banilor de către inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel: 

  Potrivit înțelegerii dintre inculpați, pe măsură ce au fost încasate sumele 

de bani de la societatea (....) Systems SA, o parte din acestea (37.023 lei) au fost 

transferate, în baza facturilor fictive emise ca urmare a contractelor de 

consultanță încheiate, în conturile societăților controlate de inculpatul 

Bohâlțeanu Tudor Gabriel ((....) SRL și PFA (....)).  

  Astfel: 
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- din suma de 21.531 lei încasată de (....) SRL la data de 30.08.2012 

reprezentând contravaloarea facturii fiscale 116 inculpatului Bohâlțeanu Tudor 

Gabriel i-a revenit suma de 16.000 lei, potrivit următorului mecanism: 

 30.08.2012: 16.000 lei plată către (....) SRL reprezentând plată 

conform contract din 06.07.2012.  

 

- din suma de 21.023 lei încasată de (....) SRL la data de  27.09.2012 

reprezentând contravaloarea facturii fiscale 119, inculpatului Bohâlțeanu Tudor 

Gabriel i-a revenit suma de 21.023 lei, potrivit următorului mecanism:: 

 27.09.2012: 21.023 lei transfer în contul PFA (....) deschis la (.....) BANK. 

 

 

 3.1.b. Beneficiul realizat de inculpatul (....): 

  Din această sumă, inculpatului (....) i-au revenit 26.000 lei, (....)lizată în 

interes propriu sau pentru rezolvarea problemelor financiare ale societăților sale, 

astfel: 

- din suma de 20.965 lei încasată de (....) SRL la data de 6.07.2012 

reprezentând contravaloarea facturii fiscale 114 inculpatului (....) i-a revenit 

suma de 5.000 lei, potrivit următorului mecanism: 

 06.07.2012: retragere numerar (....):  2.000 lei  

 06.07.2012: retragere numerar (.....): 3.000 lei  

 

- din suma de 21.531 lei încasată de (....) SRL la data de 30.08.2012 

reprezentând contravaloarea facturii fiscale 116 inculpatului (....) i-a revenit 

suma de 5.000 lei, potrivit următorului mecanism: 

 6.09.2012: retragere numerar (....): 5.000 lei 

 

- din suma de 21.353 lei încasată de (....) SRL la data de 14.11.2012 

reprezentând contravaloarea facturii fiscale 124 inculpatului (....) i-a revenit 

suma de 16.000 lei, potrivit următorului mecanism: 

 15.11.2012: retragere numerar (.....) 16.000 lei. 

 

 

  3.2. Primirea banilor în contul societății (....) SRL 

  Suma totală pretinsă ca preț al influenței promisă a fi exercitată asupra 

decidenților din Ministerul Transporturilor și Compania Națională de 

Aeroporturi București în vederea securizării contractelor nr.(.....), încheiat între 

CNAB și (....) Construction&(....) SA și nr.(.....), încheiat între CNAB și (....) 

(....) SA și a plății la termen a facturilor aferente, a fost încasată, inițial, în contul 
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societății (....) SRL în baza contractelor nr.IC (.....)și nr. (.....), ulterior fiind 

împărțită.  

  Din suma totală încasată în baza acestor contracte (563.817,38 lei), 

inculpatului Bohâlțeanu Tudor – Gabriel i-a revenit suma de 278.920 lei, 

inculpatului (....) a beneficiat de suma de 281.034 lei, diferența fiind 

reprezentată de comisioane bancare. 

  Astfel, în baza contractului IC 47/31.05.2012, în perioada 27.06.2012 – 

13.11.2012, în contul societății (....) SRL  a fost virată suma totală de 315.772,69 

lei cu TVA, după cum urmează:  

 - (.....)  

De asemenea, în baza contractului nr.IC 48/4.06.2012, în perioada 27.06.2012 – 

13.11.2012, în contul societății (....) SRL a fost virată suma de 248.044,69 lei cu 

TVA, după cum urmează:  

 (.....) 

 

  3.2.a. Încasarea banilor de către inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel: 

  Potrivit înțelegerii dintre inculpați, pe măsură ce au fost încasate sumele 

de bani de la societatea (....) Construction&(....) SRL, o parte din acestea 

(278.920 lei) au fost transferate, în baza facturilor fictive emise ca urmare a 

contractelor de consultanță încheiate, în conturile societăților controlate de 

inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel ((....) SRL și PFA (....)).  

  Astfel: 

- din suma de 95.201 lei încasată de (....) SRL la data de 31.08.2012 

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale  2300 și 2301, inculpatului 

Bohâlțeanu Tudor Gabriel i-a revenit suma de 95.000 lei, potrivit următorului 

mecanism: 

 31.08.2012: societatea (....) SRL transferă către (....) suma de 73.500 

lei cu explicația  „ CV (.....)”.  

 31.08.2012: societatea (....) SRL transferă către (....) SRL suma de 

21.500 lei cu explicația „(.....)03.07.12” iar de aici, la data de 7.09.2012, 

se transferă către PFA (....) ca parte a unui transfer în valoare totală de 

1.100.000 lei. 

 

- din suma de 92.911 lei încasată de (....) SRL la data de 20.09.2012 

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale  2320 și 2321, inculpatului 

Bohâlțeanu Tudor Gabriel i-a revenit suma de 90.520 lei, potrivit următorului 

mecanism: 

 21.09.2012: societatea (....) SRL transferă către (....) SRL suma de 90.520 

lei cu explicația contravaloare factură numărul (.....) 2012 iar de aici, la 
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data de 28.09.2012, a fost transferată către PFA (....) ca parte a unui 

transfer în valoare totală de 179.535 lei.  

 

- din suma de 94.444 lei încasată de (....) SRL la data de 18.10.2012 

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale  2333 și 2332, inculpatului 

Bohâlțeanu Tudor Gabriel i-a revenit suma de 93.400 lei, potrivit următorului 

mecanism: 

 18.10.2012: suma de 93.400 lei este transferată în contul deținut de 

PFA (....) la Garanti Bank: 

 

 

3.2.b. Beneficiul realizat de inculpatul (....): 

Din această sumă, inculpatului (....) i-au revenit 281.034 lei, (....)lizată în 

interes propriu sau pentru rezolvarea problemelor financiare ale societăților sale, 

astfel: 

- din suma de 93.034 lei încasată de (....) SRL la data de 27.06.2012 

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale  2275 și 2276, inculpatului (....) 

i-a revenit întreaga sumă de 93.034 lei, potrivit următorului mecanism: 

 27.06.2012: retragere numerar 5.000 lei 

 28.06.2012: retragere numerar 10.000 lei 

 28.06.2012: suma de 50.000 lei este transferată în contul societății 

deschis la (.....) BANK iar la data de 29.06.2012 suma se transferă 

către (.....)IFN reprezentând contravaloarea unui bilet la ordin. 

 19.11.2012: suma de 28.034 lei este (....)lizată pentru plata 

furnizorului  (.....). 

 

- din suma de 188.835 lei încasată de (....) SRL la data de 13.11.2012 

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale  2347, 2348, 2349 și 2350, 

inculpatului (....) i-a revenit întreaga sumă de 188.000 lei, potrivit următorului 

mecanism: 

 13.11.2012: societatea (....) SRL transferă către (....) SRL suma de 

188.000 lei și, la aceeași dată, suma de 143.000 lei a fost ridicată 

în numerar prin 3 operațiuni. La data de 19.11.2012 suma de 

48.000 este plătită înapoi către (....) în contul acesteia deschis la 

Banca Transilvania, iar de aici acumulând-se la soldul existent este 

plătita către (.....)SRL cu explicația PLATA:(.....) 
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  3.2. Primirea banilor în contul societății (....) SRL 

  Suma totală pretinsă ca preț al influenței promisă a fi exercitată asupra 

decidenților din Ministerul Transporturilor și Compania Națională de 

Aeroporturi București în vederea securizării contractului nr. (.....) /3.11.2003, 

încheiat de CNAB cu Asocierea (....) Grup SRL – (....) S.p.A. și a plății la 

termen a facturilor aferente, a fost încasată, inițial, în contul societății (....) SRL 

în baza contractelor nr. (.....) semnate de societatea (....) SRL cu societatea (....) 

(....) SRL, ulterior fiind împărțită.  

  Tot în contul societății (....) SRL au fost încasate și sumele plătite în baza 

contractului fictiv nr.(.....)semnat de societatea (....) SRL cu (....) GRUP SA și a 

facturii (.....)emisă față de societatea (....) (....) SRL, reprezentând sume pretinse 

suplimentar pentru securizarea contractelor menționate și a plății la termen a 

facturilor aferente. 

  Din suma totală încasată în baza acestor contracte (1.442.322,9 lei), 

inculpatului Bohâlțeanu Tudor – Gabriel i-a revenit suma de 368.000 lei, 

inculpatului (....) a beneficiat de suma de 868.845 lei. 

  Astfel, în baza contractului  (.....), în perioada 06.07.2012 – 09.11.2012, în 

contul societății (....) SRL a fost virată suma totală de 195.443,21 lei cu TVA 

după cum urmează: 

 - (.....)  

 De asemenea, în baza contractului WI 29/4.06.2012, în perioada 06.07.2012 

– 09.11.2012, în contul societății (....) SRL a fost virată suma totală de 

530.488,74 lei cu TVA, după cum urmează:  

 (.....) 

 Totodată, în baza contractului (.....), la data de 28.11.2012 în contul (....) 

SRL a fost virată suma de 570.285,67 lei cu TVA, ce reprezenta contravaloarea 

facturii (.....) din aceeași dată, precum și suma de 146.105,28 lei cu TVA ce 

reprezenta contravaloarea facturii (.....), emisă fără ca între societăți să existe 

vreun contract. 

 

  3.3.a. Încasarea banilor de către inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel: 

  Potrivit înțelegerii dintre inculpați, pe măsură ce au fost încasate sumele 

de bani de la societățile (....) (....) SRL sau (....) GRUP SA, o parte din acestea 

(368.000 lei) au fost transferate, în baza facturilor fictive emise ca urmare a 

contractelor de consultanță încheiate, în conturile societăților controlate de 

inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel ((....) SRL și PFA (....)).  

  Astfel: 

- din suma de 143.448 lei încasată de (....) SRL la data de 06.07.2012 

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale  588 și 587, inculpatului 
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Bohâlțeanu Tudor Gabriel i-a revenit suma de 90.000 lei, potrivit următorului 

mecanism: 

 10.07.2012: 90.000 lei transfer către (....) cu explicația plata factură și 

contract (.....) 09.07.2012. 

  

- din suma de 146.878 lei încasată de (....) SRL la data de 03.08.2012 

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale  593 și 594, inculpatului 

Bohâlțeanu Tudor Gabriel i-a revenit suma de 140.000 lei, potrivit următorului 

mecanism: 

 06.08.2012: suma  de 140.000 este transferată către (....) 

 

- din suma de 145.653,87 lei încasată de (....) SRL la data de 24.10.2012 

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale  (.....) , inculpatului Bohâlțeanu 

Tudor Gabriel i-a revenit suma de 138.000 lei, potrivit următorului mecanism: 

 25.10.2012: suma de 138.000 lei a fost transferată către PFA (....) 

cu explicația „(.....)”  

 

 

3.3.b. Beneficiul realizat de inculpatul (....): 

Din această sumă, inculpatului (....) i-au revenit 868.845 lei, (....)lizată în 

interes propriu sau pentru rezolvarea problemelor financiare ale societăților sale, 

astfel: 

- din suma de 143.448 lei încasată de (....) SRL la data de 06.07.2012 

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale  588 și 587, inculpatului (....) i-a 

revenit suma de 52.000 lei, potrivit următorului mecanism: 

 9.07.2012: retragere numerar:10.000 lei  

 12.07.2012: retragere numerar 42.000 lei  

 

- din suma de 143.845 lei încasată de (....) SRL la data de 20.09.2012 

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale  596 și 597, inculpatului (....) i-a 

revenit întreaga sumă de 143.845 lei, potrivit următorului mecanism: 

 11.10.2012: suma de 145.000 lei (143.845 lei + sold) este 

transferată în contul societății deschis la Banca (.....) iar de aici: 

 17.10.2012: retragere numerar 5.000 lei 

 17.10.2012: suma de 26.000 lei este transferată către (....) și, în aceeași zi, 

suma este folosită pentru efectuarea unei plăți către (.....)contravaloare 

Bilet la Ordin 
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 18.10.2012: suma de 107.000 lei este transferată 

către (....) de unde la data de 29.10.2012 este retrasă în doua 

tranșe de câte 50.000 lei cu explicația salarii  

 19.10.2012: suma de 10.000 lei plată este 

transferată către (....) de unde, în aceeași zi, suma de 5000 lei 

este retrasă în numerar iar suma de 5000 lei este folosită 

pentru efectuarea unei plăți către (.....) ROMANIA 

 

- din suma de 146.105 lei încasată de (....) SRL la data de 09.11.2012 

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale  604 și 605, inculpatului (....) i-a 

revenit suma de 137.000 lei, potrivit următorului mecanism: 

 9.11.2012: retragere numerar prin 3 operațiuni: 111.000 lei  

 12.11.2012: suma de 26.000 lei este transferată în contul (....) 

dar este restituită în cont la data de 13.11.2012 cu explicația ”plată 

necuvenită”. 

 14.11.2012: retragere numerar 26.000 lei  

 

- din suma de 716.390,95 lei încasată de (....) SRL la data de 28.11.2012 

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale  609 și 607, inculpatului (....) i-a 

revenit suma de 536.000 lei, potrivit următorului mecanism: 

 29.11.2012: societatea (....) SRL transferă în contul societății 

(....) SRL suma de 496.000 lei iar de aici: 

 29.11.2012: 258.190,21 lei plată către (.....),  

 4.12.2012: 22.729,68 lei plata către 

(.....)5.12.2012: 30.000 lei plata către 

(.....)18.12.2012: suma de 186.000 lei este 

transferată către (....) iar de aici: 

 18.12.2012: 60.000 lei plată către (.....) 

 21.12.2012: 62.000 lei plată către (.....)SRL 

 21.12.2012: 4.062 lei plată către bugetul de stat  

 21.12.2012: 14.880 lei plată către (.....) 

 29.11.2012: retragere numerar 40.000 lei. 

 

 

 

Concluzii privind sumele de bani primite de inculpații Bohâlțeanu Tudor 

Gabriel și (....) 
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 În perioada 27.06.2012 – 13.12.2012 inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel 

a primit indirect, în contul societăților (....) SRL, (....) SRL și (....) SRL, pentru 

sine, suma de 2.154.821,3 lei, suma reprezentând prețul influenței pe care 

numitul promitea să o folosească pentru rezolvarea problemelor societăților din 

grupul (....), respectiv plata la termen a facturilor emise de societățile din grup în 

baza contractelor încheiate cu Compania Națională de Aeroporturi București și 

să stoparea încercării de reziliere a acestor contracte de către conducerea 

companiei. 

  Din suma totală, 683.943 lei a fost transferată pentru sine, diferența 

reprezentând-o beneficiul realizat de inculpatul (....) (1.175.879 lei) care, în 

calitate de complice, l-a ajutat pe Bohâlțeanu Tudor Gabriel la săvârșirea 

infracțiunii de trafic de influență în varianta primirii de bani, respective de taxele 

datorate de societățile (....) SRL, (....) SRL și (....) SRL bugetului consolidat al 

statului. 

 

 

 C. Infracțiunea de spălare de bani săvârșită de inculpatul (....):  

 Potrivit înțelegerii dintre inculpații Bohâlțeanu Tudor Gabriel și (....), pe 

măsură ce sumele reprezentând prețul influenței au intrat în conturile societăților 

administrate de inculpatul (....) ((....) SRL, (....) SRL și (....) SRL), partea 

cuvenită inculpatului Bohâlțeanu Tudor a fost transferată de inculpatul (....) în 

conturile  societății (....) SRL și PFA (....), cu titlul de plăți ale facturilor emise 

pentru servicii fictive în baza contractelor de consultanță încheiate de aceste 

două entități cu persoanele juridice (....) SRL, (....) SRL și (....) SRL, respectiv în 

contul persoanelor fizice Bohâlțeanu Tudor Gabriel și (....), cu titlul de 

contravaloare antecontract vânzare cumpărare din 05.07.2012.  

  De asemenea, în cazul sumelor ce reprezentau beneficiul propriu realizat 

în urma ajutorului dat la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, inculpatul 

(....) a dispus transferul în conturile unor furnizori sau a unei bănci, cu titlul de 

plăți ale unor facturi sau de regularizare a unor linii de credit. 

  Aceste operațiuni au fost precedate, uneori, de transferul sumelor de bani 

din contul uneia dintre societățile administrate de inculpatul (....) în contul altei 

societăți adiministate de acesta, cu titlul de plăți ale unor facturi. 

 Toate aceste operațiuni de transfer au avut drept scop ascunderea sau 

disimularea originii ilicite a sumelor transferate, reintroducerea acestor sume de 

bani în circuitul financiar, inculpatul (....) cunoscând faptul că sumele provin din 

săvârșirea de infracțiuni.   

 

(.....)  
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  ÎN DREPT:  

1. Inculpatul PREDA RĂDUCU VALENTIN: 

Fapta inculpatului Preda Răducu Valentin care la data de 20.06.2012 a 

pretins reprezentantului (....) SpA, (....) indirect, prin intermediul inculpatului 

Bohâlțeanu Tudor Gabriel, suma de 750.000 euro, promițându-i acestuia că 

datorită influenței pe care o au asupra decidenților din Ministerul Transporturilor 

și Compania Națională de Aeroporturi București SA, influență rezultată din 

calitatea sa de secretar de stat în Ministerul Transporturilor și calitatea de 

consilier al ministrului transporturilor deținută de Bohâlțeanu Tudor Gabriel, vor 

menține investiția la lucrările la Magistrala 4 de metrou pe lista de priorități a 

guvernului și că nu vor fi probleme cu finanțarea lucrărilor, pretindere ce a fost 

urmată de primirea, în perioada 3.07.2012 – 18.09.2012, de către inculpatul 

Bohâlțeanu Tudor Gabriel, în contul societății (....) SRL, a sumei de 4.152.541 

lei,  întrunește elementele constit(....)ve ale infracțiunii de trafic de influență 

prevăzută de art.257 alin.1 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 6 din 

Legea nr.78/2000 și art.5 din Codul penal. 

 

(.....)  
2. Inculpatul (....): 

1. Cu privire la faptele denunțate de numitul (....): 

 a) complicitate la trafic de influență prevăzută de art.26 din Codul 

penal din 1969 raportat la art.257 alin.1 din Codul penal din 1969, cu aplicarea 

art.6 din Legea nr.78/2000 și art.5 din Codul penal: 

Fapta inculpatului (....) care în perioada 30.06.2012 – 18.09.2012, cu 

intenție, l-a ajutat pe Bohâlțeanu Tudor Gabriel  la săvârșirea infracțiunii de 

trafic de influență în varianta primirii de bani, întrunește elementele 

constit(....)ve ale infracțiunii de complicitate la trafic de influență prevăzută de 

art.26 din Codul penal din 1969 raportat la art.257 alin.1 din Codul penal din 

1969, cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 și art.5 din Codul penal. 

 

(.....) 
 

2. Cu privire la faptele denunțate de conducerea (....): 

 a) complicitate la trafic de influență prevăzută de art.26 din Codul 

penal din 1969 raportat la art.257 alin.1 din Codul penal din 1969, cu aplicarea 

art.6 din Legea nr.78/2000 și art.5 din Codul penal: 

 Fapta inculpatului (....) care în perioada 30.05.2012 – 13.12.2012, cu 

intenție, l-a ajutat pe Bohâlțeanu Tudor Gabriel la săvârșirea infracțiunii de 

trafic de influență în varianta primirii de bani, întrunește elementele 

constit(....)ve ale infracțiunii de complicitate la trafic de influență prevăzută de 
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art.26 din Codul penal din 1969 raportat la art.257 alin.1 din Codul penal din 

1969, cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 și art.5 din Codul penal. 

 

(.....) 
 3. spălare de bani prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 

cu aplicarea art.5 din Codul penal: 

Fapta inculpatului (....) care în perioada 3.07.2012 – 21.12.2012, 

cunoscând că sumele provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii 

sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, a dispus efectuarea a  58 

operațiuni transfer din contul societăților (....) SRL, (....) SRL și (....) SRL 

întrunește elementele constit(....)ve ale infracțiunii de spălare de bani prevăzută 

de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.5 din Codul penal. 

  

(.....) 

  

 (.....) 

 

 În temeiul art. 327 lit. a) din C. proc. pen. (pentru pct. I), 

 În temeiul art. 327 lit. b) și art.315 alin.1 lit.a) rap. la art.16 lit.d) C.p.p., cu 

aplicarea art.61 alin.2 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 din Codul penal 

(pentru pct.II) 

 În temeiul art. 327 lit. b) și art.315 alin.1 lit.a) rap. la art. 16 lit.a) din C. 

proc. pen. (pentru pct. III)  

 În temeiul art.46 și 63 din C. proc. pen. (pentru pct.IV) 

 

 

 

 

D I S P U N: 

 

  I. Trimiterea în judecată a inculpaților:  

  1. PREDA RĂDUCU VALENTIN: (.....), pentru săvârșirea următoarei 

infracțiuni:   

   

art.257 alin.1 din Codul penal, cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 și 

art.5 din Codul penal 

 

  2. (....):(.....), pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni: 
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art.26 Cod penal raportat la art.257 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.6 din 

Legea nr.78/2000 și art.5 din Codul penal  

art.26 Cod penal raportat la art.257 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.6 din 

Legea nr.78/2000 și art.5 din Codul penal  

art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.5 din Codul penal 

totul cu aplicarea art.33 litera a din Codul penal 

 

 

  (.....) 

  V. În temeiul art.330 din Codul de procedură penală, solicităm instanței 

menținerea măsurilor asiguratorii dispuse față de inculpatul (....). 

 

 În temeiul art. 329 din C. proc. pen., prezentul rechizitoriu însoţit de 2 copii 

certificate şi de dosarul cauzei se transmite Tribunalului București, competent să 

judece cauza în fond, urmând a fi citate următoarele persoane : 

 

 Inculpații:  

 1. PREDA RĂDUCU VALENTIN – Penitenciarul (.....) 

 2. (....) - (.....) 

  

 Martorii: 

 (….) 
 

Alte date: 

 Conform prevederilor art.274 alin. (1) din C. proc. pen. solicităm obligarea 

inculpaților, în solidar, la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă 

de 3.500 lei. 

 

 

P R O C U R O R   Ș E F   B I R O U,  

(….) 


