
1 
 

 

 

  
România 

 

Telefon: 021.312.14.97 
Strada Ştirbei Vodă nr. 79-81 Fax: 0372.198.175 

Sector 1, Bucureşti e-mail: anticoruptie@pna.ro 
Cod poştal 010106 www.pna.ro 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
Direcţia Naţională Anticorupţie 

    

SERVICIUL PENTRU EFECTUAREA URMĂRIRII  

PENALE ÎN CAUZE PRIVIND INFRACŢIUNILE DE  

        CORUPŢIE SĂVÂRŞITE DE MILITARI  

        Operator de date personale nr. 4472                                                      
                Dosar nr. 22/P/2020                        
 

                 ___ noiembrie 2020 

                                                                           V e r i f i c a t 

                                                                                     sub aspectul legalităţii şi temeiniciei,  

                          În temeiul  art.  328 alin. 1   Cod proc. pen., art. 222   

                                                                                             alin. 1 din O.U.G. nr.43/2002 și art. 30 lit. „d” din  

                                                                                          Regulamentul de ordine interioară al  

                                                                                            Direcţiei Naţionale Anticorupţie                                                          

                                                                                

                                                                                  PROCUROR ŞEF SECŢIE 

                              (….) 

 

 

 

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

 

Anul 2020, luna noiembrie, ziua 19 

 

 

Colonel magistrat (….), procuror militar în cadrul Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie - Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind 

infracţiunile de corupţie săvârşite de militari.   

(….) 

II. SITUAŢIA DE FAPT 

 

A.  Împrejurările şi condiţiile de săvârşire a faptelor reţinute în sarcina 

inculpaţilor comandor UNGUREANU CĂTĂLIN, comandor LUPESCU 

NICOLAE-LUCIAN şi locotenent-comandor TUDOR RADU, sintetic prezentate, 

din perspectiva utilității, pertinenței şi concludenţei probelor administrate în cauză 

şi care urmează a face obiectul sesizării instanţei de judecată  
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 În fapt, în sarcina inculpatului comandor UNGUREANU CĂTĂLIN s-a reţinut 

că, în calitate de preşedinte al comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de 

comandant al Detaşamentului Aeromedical şi comandant al Punctului de Operare 

Aeromedical Bucureşti din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, desemnată prin 

ordinul inspectorului general nr. (....) din 12.09.2019, ce şi-a desfăşurat activitatea în 

perioada 12.09.2019 – 28.10.2019, în condiţiile în care îndeplinea prin împuternicire şi 

funcţia de adjunct (pentru zbor) al inspectorului general al Inspectoratului, cu bună 

știință şi prin încălcarea prev. art. 41 și art. 42 alin. 1 lit. „a” şi art. 43 din Legea nr. 

35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României, art. 

8, alin 1, lit. „f” și art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, 

respectiv a prev. art. 16 lit. „i” din Anexa nr. 3 privind Selecționarea cadrelor 

militare la Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. (....) din 16.11.2016 privind 

activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului 

Afacerilor Interne, la data de 24.10.2019, a înţeles, prin acţiunile sale de folosire şi 

permitere a accesului la subiectele de examen, să asigure candidatului comandor 

LUPESCU NICOLAE-LUCIAN obţinerea unui folos necuvenit, constând în 

promovarea, ocuparea şi, ulterior, exercitarea fără drept a prerogativelor funcţiei de 

comandă, la nivelul unei structuri din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie având 

competențe singulare şi exclusive în executarea misiunilor aeromedicale specifice 

Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare la nivel național, respectiv 

încasarea, de la momentul numirii în această funcţie, data de 25.11.2019, până la data 

de 26.07.2020 (începând cu 27.07.2020 fiind eliberat din funcţie), a drepturilor salariale 

corelative, în sumă netă de 2.116 lei, dar şi vătămarea intereselor legitime ale 

Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General de Aviaţie, cu referire la 

interesul de a ocupa funcţia de către persoana îndrituită, competentă, desemnată la 

conducerea Detaşamentului Aeromedical în baza promovării în condiţii de legalitate a 

concursului, respectiv producerea unei pagube în cuantum de 2.116 lei în dauna 

aceleiaşi entități juridice menţionate, constând în totalul sumelor încasate în plus şi pe 

nedrept, de către cel din urmă, de la momentul numirii în funcţie, până la data eliberării 

din aceasta. 
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Pe de altă parte, s-a mai reţinut că inculpatul comandor UNGUREANU 

CĂTĂLIN, în aceeaşi calitate de preşedinte al comisiei de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de comandant al Detaşamentului Aeromedical şi comandant al Punctului de 

Operare Aeromedical Bucureşti din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, 

desemnată prin ordinul inspectorului general nr. (....) din 12.09.2019, ce şi-a desfăşurat 

activitatea în perioada 12.09.2019 – 28.10.2019, în condiţiile în care îndeplinea, prin 

împuternicire şi funcţia de adjunct (pentru zbor) al inspectorului general al 

Inspectoratului General de Aviaţie, cu bună știință, la data de 24.10.2019, a înţeles, 

prin acţiunile sale, să folosească, în mod direct, informaţii ce nu erau destinate 

publicităţii, respectiv subiectele pentru aprecierea cunoștințelor profesionale şi a celor 

pentru evaluarea aptitudinilor şi abilităților specifice palierelor de conducere precum şi 

a motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului, pe care a 

înţeles să şi le însușească în conţinut, iar ulterior, să permită accesul la aceste 

informaţii candidatului, comandor LUPESCU NICOLAE-LUCIAN, în scopul 

asigurării obţinerii de către acesta a unui folos necuvenit, constând în ocuparea şi 

exercitarea fără drept a prerogativelor funcţiei de comandă la nivelul unei structuri din 

cadrul Inspectoratului General de Aviaţie având competențe singulare şi exclusive în 

coordonarea misiunilor aeromedicale specifice Serviciului Mobil de Urgenţă, 

Reanimare şi Descarcerare la nivel național, respectiv încasarea, în plus şi pe nedrept, 

de la momentul numirii în această funcţie, data de 25.11.2019, până la data de 

26.07.2020, a drepturilor salariale corelative în sumă de 2.116 lei., aferente ocupării 

acestei funcţii de conducere; 

 

Se evidenţiază faptul că acţiunile inculpatului comandor UNGUREANU 

CĂTĂLIN realizează, ca tipicitate, conţinutul constitutiv a două infracţiuni, aşa cum au 

fost expuse mai sus ca împrejurări de fapt reţinute a fi circumscrise ilicitului penal, astfel 

că, în drept, îmbracă forma concursului ideal sau formal prev. de art. 38 alin. 2 Cod 

penal. 
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În sarcina inculpatului comandor LUPESCU NICOLAE-LUCIAN, s-a reţinut 

că, în calitate de ofiţer-pilot, candidat la concursul organizat în perioada 12.09.2019 – 

28.10.2019 pentru ocuparea funcţiei de comandant al Detaşamentului Aeromedical şi 

comandant al Punctului de Operare Aeromedical Bucureşti din cadrul Inspectoratului 

General de Aviaţie, în condiţiile în care îndeplinea deja, prin împuternicire, funcţia 

menţionată, cu bună știință, la data de 24.10.2019, în baza unei conivențe anterioare, 

a obţinut în mod fraudulos urmare divulgării de către chiar preşedintele comisiei de 

concurs, inculpatul comandor UNGUREANU CĂTĂLIN, informaţii ce nu erau 

destinate publicităţii, respectiv subiectele pentru aprecierea cunoștințelor profesionale 

şi a celor pentru evaluarea aptitudinilor şi abilităților specifice palierelor de conducere 

precum şi a motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului, 

pentru ca ulterior, în cursul aceleiaşi zile, să permită accesul la cele din urmă informaţii 

unei persoane neautorizate, respectiv inculpatului locotenent-comandor TUDOR 

RADU, în scopul de a-i înlesni, prin asumarea verificării corectitudinii răspunsurilor, 

celui dintâi asigurarea promovării examenului menţionat, pentru ca, la data de 

25.10.2019, să folosească în mod direct aceste informaţii pentru a-şi asigura 

promovarea concursului menţionat, în scopul obţinerii pentru sine a unui folos 

necuvenit, constând în ocuparea şi exercitarea fără drept a prerogativelor funcţiei de 

comandă la nivelul unei structuri din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie având 

competențe singulare şi exclusive în coordonarea misiunilor aeromedicale specifice 

Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare la nivel național, respectiv 

încasarea, în plus şi pe nedrept, de la momentul numirii în această funcţie, data de 

25.11.2019, până la data de 26.07.2020, a drepturilor salariale corelative în sumă de 

2.116 lei, aferente ocupării acestei funcţii de conducere. 

 

Nu în ultimul rând, în sarcina inculpatului locotenent-comandor TUDOR 

RADU, s-a reţinut că, în perioada 24 - 25.10.2019, în calitate de ofiţer-pilot în cadrul 

Detaşamentului Aeromedical al Inspectoratului General de Aviaţie, aflat în raporturi de 

subordonare faţă de inculpatul comandor LUPESCU NICOLAE-LUCIAN, la acel 

moment, împuternicit comandant al Detaşamentului, cu bună știință, a acceptat a-i fi 

permis accesul la informaţii ce nu erau destinate publicităţii, respectiv subiectele 
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pentru evaluarea aptitudinilor şi abilităților specifice palierelor de conducere precum şi 

a motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului de comandant 

al Detaşamentului Aeromedical şi comandant al Punctului de Operare Aeromedical 

Bucureşti din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, de a căror proveniență 

frauduloasă avea cunoştinţă, în scopul de a-i înlesni, prin asumarea verificării 

corectitudinii răspunsurilor, celui dintâi, asigurarea promovării examenului menţionat 

şi, implicit, al obţinerii de către acesta a unui folos necuvenit, constând în ocuparea şi 

exercitarea fără drept a prerogativelor funcţiei de comandă la nivelul unei structuri din 

cadrul Inspectoratului General de Aviaţie având competențe singulare şi exclusive în 

executarea misiunilor aeromedicale specifice Serviciului Mobil de Urgenţă, 

Reanimare şi Descarcerare la nivel național, respectiv încasarea, în plus şi pe nedrept, 

de la momentul numirii în această funcţie, data de 25.11.2019, până la data de 

26.07.2020, a drepturilor salariale corelative în sumă de 2.116 lei, aferente ocupării 

acestei funcţii de conducere. 

(....) 

 

În realizarea obiectului urmăririi penale, cu referire la acele împrejurări de fapt ce 

au constituit primul punct al sesizării din oficiu formulate în cauză, s-a impus a fi 

administrate probe care să permită identificarea acelor date cu caracter informatic, 

rezultat al acțiunilor apreciate ca circumscrise ilicitului penal, ale prezumtivilor subiecţi 

procesuali principali, ulterior, ale suspecţilor, respectiv, ale inculpaţilor comandor 

UNGUREANU CĂTĂLIN, comandor LUPESCU NICOLAE-LUCIAN şi 

locotenent-comandor TUDOR RADU şi care evidențiază, între altele, manoperele 

dolosive utilizate la momentul iniţierii, organizării şi derulării concursului pentru 

ocuparea funcţiei de comandant al Detaşamentului Aeromedical şi comandant al 

Punctului de Operare Aeromedical Bucureşti din cadrul Inspectoratului General 

de Aviație, în perioada septembrie-octombrie 2019, prin dispunerea efectuării unei 

constatări tehnico-ştiinţifice cu caracter informatic, de către specialişti în domeniul 

informatic din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

 (....) 
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(....) 

După constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestațiilor (data de 

12.09.2019) şi publicarea anunțului privind organizarea concursului, a tematicii şi a 

bibliografiei de concurs (data de 24.09.2019), au fost înregistrate două cereri de 

participare la concurs depuse de inculpatul comandor LUPESCU NICOLAE-

LUCIAN (la 26.09.2019) şi de martorul comandor (....) (la 30.09.2019). 

Ulterior depunerii dosarelor de recrutare de către cei doi candidați, aceştia au fost 

programați pentru a susţine testarea psihologică la data de 14.10.2019, însă martorul 

comandor (....) nu s-a prezentat, prin decizia comisiei regăsită în cuprinsul procesului-

verbal privind rezultatele obţinute la proba de evaluare a dosarelor de recrutare, nr. (....) 

din 17.10.2019, acesta fiind eliminat din concurs. 

Parcurgerea probei de evaluare a dosarului de recrutare, a fost succedată de 

susţinerea de către inculpatul comandor LUPESCU NICOLAE-LUCIAN, în împrejurări 

stabilite ca circumscrise ilicitului penal, ce urmează a fi expuse în continuare, a probei 

„INTERVIU”, nota finală de concurs menţionată ca obținută de acesta fiind 9,16.  

 

(....) 

În concret, cele 6 fişiere transmise în cuprinsul comunicărilor menţionate, din 

punct de vedere al formei, structurii şi întregului conţinut, reprezintă parte a „Fişei de 

interviu pentru posturi de conducere de nivel III”, mai exact a capitolului III „Evaluarea 

aptitudinilor şi abilităților specifice palierelor de conducere precum şi a motivațiilor 

relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului”, ce conține cei 9 (nouă) 

itemi pentru evaluarea aptitudinilor şi abilităților specifice postului de comandant al 

Detaşamentului Aeromedical şi comandant Punct de Operare Aeromedical Bucureşti din 

cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, aspect ce se poate constata, în mod direct, 

prin compararea conţinutului acestora cu forma tehnoredactată a înscrisului original 

regăsit la dosarul de concurs şi intitulat „Fişă de interviu pentru posturi de conducere 

de nivel III” şi au fost evidenţiate în cuprinsul raportului de constatare tehnico-ştiinţifică 

nr. 22/P/2020 din 11.06.2020, după cum urmează: 

 

(....) 
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În concret, inculpatul comandor LUPESCU NICOLAE-LUCIAN a urmărit, 

prin comunicarea subiectelor de examen către subordonatul său inculpatul locotenent-

comandor TUDOR RADU să-şi asigure corectitudinea răspunsurilor ce urma să le 

dea în faţa comisiei de concurs, împrejurarea evidențiind conivența acestora şi  

rezultând, în mod direct, din conţinutul mesajelor de tip „text” ce au precedat şi 

succedat comunicarea între cei doi. 

(....)  

 

În concluzie, sprijinul acordat, în circumstanțele neechivoce menționate, de 

inculpatul locotenent-comandor TUDOR RADU relevă atitudinea subiectivă a 

acestuia, ca parte iniţială a unei complicități morale şi concretizată ulterior prin 

achiesarea acestuia la o rezoluție infracţională asumată atât de inculpatul comandor 

LUPESCU NICOLAE-LUCIAN cât şi de de adjunctul inspectorului general al 

Inspectoratului General de Aviaţie şi preşedinte al comisiei de concurs, inculpatul 

comandor UNGUREANU CĂTĂLIN.  

   

(....) 

 

Pe parcursul urmăririi penale, aşa cum s-a evidenţiat, au fost administrate probe cu 

înscrisuri, constatări tehnico-ştiinţifice de specialitate, probe testimoniale, au fost 

efectuate percheziții informatice şi a fost valorificată utilitatea acelor date şi înscrisuri 

obţinute urmare autorizării unor măsuri de supraveghere tehnică, respectiv a măsurii 

speciale de supraveghere şi cercetare constând în obţinerea datelor privind tranzacțiile 

financiare ale unor persoane, probe apreciate ca utile, pertinente şi concludente cauzei 

din care rezultă că, ofițerul pilot, inculpatul comandor UNGUREANU CĂTĂLIN, în 

calitate de preşedinte al comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de comandant al 

Detaşamentului Aeromedical şi comandant al Punctului de Operare Aeromedical 

Bucureşti din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, desemnată prin ordinul 

inspectorului general al Inspectoratului General de Aviaţie nr. (....) din 12.09.2019 

şi adjunct (pentru zbor) al inspectorului general al Inspectoratului General de Aviaţie, 

ofiţerul pilot, inculpatul comandor LUPESCU NICOLAE-LUCIAN, la data faptei, 
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împuternicit în funcţia de comandant al Detaşamentului Aeromedical şi comandant al 

Punctului de Operare Aeromedical Bucureşti din cadrul Inspectoratului General de 

Aviaţie şi ofiţerul pilot, inculpatul locotenent-comandor TUDOR RADU, din cadrul 

Detaşamentului Aeromedical al Inspectoratului General de Aviaţie, au comis 

infracţiunile sesizate şi pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală la data de 

08.09.2020. 

 

III. Mijloacele de probă 

 (....) 

IV. În drept 

1. Fapta inculpatului comandor UNGUREANU CĂTĂLIN care, în calitate de 

preşedinte al comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de comandant al 

Detaşamentului Aeromedical şi comandant al Punctului de Operare Aeromedical 

Bucureşti din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, desemnată prin ordinul 

inspectorului general nr. (....) din 12.09.2019, ce şi-a desfăşurat activitatea în perioada 

12.09.2019 – 28.10.2019, în condiţiile în care îndeplinea prin împuternicire şi funcţia de 

adjunct (pentru zbor) al inspectorului general al Inspectoratului, cu bună știință şi prin 

încălcarea prev. art. 41 și art. 42 alin. 1 lit. „a” şi art. 43 din Legea nr. 35/1990 

privind Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României, art. 8, alin 

1, lit. „f” și art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, respectiv 

a prev. art. 16 lit. „i” din Anexa nr. 3 privind Selecționarea cadrelor militare la 

Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. (....) din 16.11.2016 privind activitatea de 

management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, 

la data de 24.10.2019, a înţeles, prin acţiunile sale de folosire şi permitere a accesului 

la subiectele de examen, să asigure candidatului comandor LUPESCU NICOLAE-

LUCIAN obţinerea unui folos necuvenit, constând în promovarea, ocuparea şi, 

ulterior, exercitarea fără drept a prerogativelor funcţiei de comandă, la nivelul unei 

structuri din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, având competențe singulare şi 

exclusive în executarea misiunilor aeromedicale specifice Serviciului Mobil de 

Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare la nivel național, respectiv încasarea, de la 

momentul numirii în această funcţie, data de 25.11.2019, până la data de 26.07.2020 
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(începând cu 27.07.2020 fiind eliberat din funcţie), a drepturilor salariale corelative, în 

sumă netă de 2.116 lei, dar şi vătămarea intereselor legitime ale Ministerului 

Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General de Aviaţie, cu referire la interesul de a 

ocupa funcţia de către persoana îndrituită, competentă, desemnată la conducerea 

Detaşamentului Aeromedical în baza promovării în condiţii de legalitate a concursului, 

respectiv producerea unei pagube în cuantum de 2.116 lei în dauna aceleiaşi entități 

juridice menţionate, constând în totalul sumelor încasate în plus şi pe nedrept, de către 

cel din urmă, de la momentul numirii în funcţie, până la data eliberării din aceasta. 

constituie infracţiunea de:  

- abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru 

altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 

1 Cod penal. 

 

Fapta inculpatului comandor UNGUREANU CĂTĂLIN care, în aceeaşi 

calitate de preşedinte al comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de comandant al 

Detaşamentului Aeromedical şi comandant al Punctului de Operare Aeromedical 

Bucureşti din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, desemnată prin ordinul 

inspectorului general nr. (....) din 12.09.2019, ce şi-a desfăşurat activitatea în perioada 

12.09.2019 – 28.10.2019, în condiţiile în care îndeplinea, prin împuternicire şi funcţia 

de adjunct (pentru zbor) al inspectorului general al Inspectoratului General de Aviaţie, 

cu bună știință, la data de 24.10.2019, a înţeles, prin acţiunile sale, să folosească, în 

mod direct, informaţii ce nu erau destinate publicităţii, respectiv subiectele pentru 

aprecierea cunoștințelor profesionale şi a celor pentru evaluarea aptitudinilor şi 

abilităților specifice palierelor de conducere precum şi a motivațiilor relevante pentru 

îndeplinirea atribuţiilor asociate postului, pe care a înţeles să şi le însușească în 

conţinut, iar ulterior, să permită accesul la aceste informaţii candidatului, comandor 

LUPESCU NICOLAE-LUCIAN, în scopul asigurării obţinerii de către acesta a unui 

folos necuvenit, constând în ocuparea şi exercitarea fără drept a prerogativelor 

funcţiei de comandă la nivelul unei structuri din cadrul Inspectoratului General de 

Aviaţie având competențe singulare şi exclusive în coordonarea misiunilor 

aeromedicale specifice Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare la 
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nivel național, respectiv încasarea, în plus şi pe nedrept, de la momentul numirii în 

această funcţie, data de 25.11.2019, până la data de 26.07.2020, a drepturilor salariale 

corelative în sumă de 2.116 lei., aferente ocupării acestei funcţii de conducere, constituie 

infracţiunea de: 

- folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate 

publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, 

săvârşită în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte 

foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. „b” din Legea nr. 78/2000, 

 

cu aplicarea prev. art. 38 alin. 2 Cod penal, ambele fapte fiind reţinute ca 

săvârşite de inculpatul comandor UNGUREANU CĂTĂLIN prin acțiuni care 

realizează, în drept, conţinutul constitutiv al celor două infracţiuni. 

 

2. Fapta inculpatului comandor LUPESCU NICOLAE-LUCIAN care, în 

calitate de ofiţer-pilot, candidat la concursul organizat în perioada 12.09.2019 – 

28.10.2019 pentru ocuparea funcţiei de comandant al Detaşamentului Aeromedical şi 

comandant al Punctului de Operare Aeromedical Bucureşti din cadrul Inspectoratului 

General de Aviaţie, în condiţiile în care îndeplinea deja, prin împuternicire, funcţia 

menţionată, cu bună știință, la data de 24.10.2019, în baza unei conivențe anterioare, 

a obţinut, în mod fraudulos, urmare divulgării de către chiar preşedintele comisiei de 

concurs, inculpatul comandor UNGUREANU CĂTĂLIN, informaţii ce nu erau 

destinate publicităţii, respectiv subiectele pentru aprecierea cunoștințelor profesionale 

şi a celor pentru evaluarea aptitudinilor şi abilităților specifice palierelor de conducere 

precum şi a motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului, 

pentru ca ulterior, în cursul aceleiaşi zile, să permită accesul la cele din urmă informaţii 

unei persoane neautorizate, respectiv locotenent-comandor TUDOR RADU, în scopul 

de a-i înlesni, prin asumarea verificării corectitudinii răspunsurilor, celui dintâi 

asigurarea promovării examenului menţionat, pentru ca, la data de 25.10.2019, să 

folosească în mod direct aceste informaţii pentru a-şi asigura promovarea 

concursului menţionat, în scopul obţinerii pentru sine a unui folos necuvenit, 

constând în ocuparea şi exercitarea fără drept a prerogativelor funcţiei de comandă la 
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nivelul unei structuri din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie având competențe 

singulare şi exclusive în coordonarea misiunilor aeromedicale specifice Serviciului 

Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare la nivel național, respectiv încasarea, 

în plus şi pe nedrept, de la momentul numirii în această funcţie, data de 25.11.2019, până 

la data de 26.07.2020, a drepturilor salariale corelative în sumă de 2.116 lei, aferente 

ocupării acestei funcţii de conducere, constituie infracţiunea de: 

- folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate 

publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, 

săvârşită în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte 

foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. „b” din Legea nr. 78/2000. 

 

3. Fapta inculpatului locotenent-comandor TUDOR RADU care, în perioada 

24 – 25.10.2019, în calitate de ofiţer-pilot în cadrul Detaşamentului Aeromedical al 

Inspectoratului General de Aviaţie, aflat în raporturi de subordonare faţă de inculpatul 

comandor LUPESCU NICOLAE-LUCIAN, la acel moment, împuternicit comandant al 

Detaşamentului, cu bună știință, a acceptat a-i fi permis accesul la informaţii ce nu 

erau destinate publicităţii, respectiv subiectele pentru evaluarea aptitudinilor şi 

abilităților specifice palierelor de conducere precum şi a motivațiilor relevante pentru 

îndeplinirea atribuţiilor asociate postului de comandant al Detaşamentului Aeromedical 

şi comandant al Punctului de Operare Aeromedical Bucureşti din cadrul Inspectoratului 

General de Aviaţie, de a căror proveniență frauduloasă avea cunoştinţă, în scopul 

de a-i înlesni, prin asumarea verificării corectitudinii răspunsurilor, celui dintâi, 

asigurarea promovării examenului menţionat şi, implicit, al obţinerii de către acesta a 

unui folos necuvenit, constând în ocuparea şi exercitarea fără drept a prerogativelor 

funcţiei de comandă la nivelul unei structuri din cadrul Inspectoratului General de 

Aviaţie având competențe singulare şi exclusive în executarea misiunilor aeromedicale 

specifice Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare la nivel național, 

respectiv încasarea, în plus şi pe nedrept, de la momentul numirii în această funcţie, 

data de 25.11.2019, până la data de 26.07.2020, a drepturilor salariale corelative în sumă 

de 2.116 lei, aferente ocupării acestei funcţii de conducere, constituie: 
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- complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire în orice mod, direct sau 

indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor 

persoane neautorizate la aceste informații, săvârşită în scopul obţinerii pentru sine 

sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 48 alin. 1 

Cod penal rap. la art. 12 lit. „b” din Legea nr. 78/2000. 

Concluzionând, sprijinul acordat, în circumstanțele neechivoce menționate, de 

inculpatul locotenent-comandor TUDOR RADU relevă atitudinea subiectivă a 

acestuia, ca parte iniţială a unei complicități morale şi concretizată ulterior prin 

achiesarea acestuia la o rezoluție infracţională asumată atât de inculpatul comandor 

LUPESCU NICOLAE-LUCIAN cât şi de adjunctul inspectorului general al 

Inspectoratului General de Aviaţie şi preşedinte al comisiei de concurs, inculpatul 

comandor UNGUREANU CĂTĂLIN.  

(....) 

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. 1 Cod procedură penală, cu referire 

la prevederile art. 41 alin. 1  lit. „a” Cod procedură penală, competenţa judecării 

cauzei, prin raportare la competenţa materială şi după calitatea persoanei, aparţine 

Tribunalului Militar Bucureşti.  

 

În cauză, faţă de inculpaţii comandor UNGUREANU CĂTĂLIN, comandor 

LUPESCU NICOLAE-LUCIAN şi locotenent-comandor TUDOR RADU, nu au 

fost luate măsuri procesuale preventive şi asigurătorii.  

 

* 

*              * 

 

 Constatând că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea 

adevărului, că urmărirea penală este completă şi că există probele necesare şi legal 

administrate, precum şi că infracţiunile de:  

- abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul 

un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 

Cod penal, 
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- folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate 

publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, 

săvârşită în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte 

foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. „b” din Legea nr. 78/2000, 

reţinute a fi fost săvârşite în concurs formal, există, au fost comise de 

inculpatul comandor UNGUREANU CĂTĂLIN şi că acesta răspunde penal; 

 

Că infracţiunea de: 

- folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate 

publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, 

săvârşită în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte 

foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. „b” din Legea nr. 78/2000,  

există, a fost săvârșită de inculpatul comandor LUPESCU NICOLAE-

LUCIAN şi că acesta răspunde penal; 

 

Dar şi că fapta de: 

- complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire în orice mod, direct sau 

indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor 

persoane neautorizate la aceste informații, săvârşită în scopul obţinerii pentru sine 

sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 48 alin. 1 

Cod penal rap. la art. 12 lit. „b” din Legea nr. 78/2000, 

există, a fost săvârșită de inculpatul locotenent-comandor TUDOR RADU şi 

că acesta răspunde penal, 

 

 În temeiul art. 327  lit. „a” din Cod procedură penală, 

 Văzând şi prev. art. 63 alin. 1 rap. la art. 46 alin. 1 din Cod procedură penală, 

art. 315 alin. 1 lit. „b” Cod procedură penală, cu referire la art. 314 alin. 1 lit. „a” 

Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. „c” Cod procedură penală şi prin 

trimitere la prev. art. 328 alin. 3 Cod procedură penală, prev. art. 171 alin. 4 Cod 

procedură penală, 
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D I S P U N : 

 

I. Trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului comandor 

UNGUREANU CĂTĂLIN, (....), comandant al Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi din 

cadrul Inspectoratului General de Aviaţie şi, la momentul întocmirii prezentului, 

desemnat adjunct (pentru zbor) al inspectorului general al Inspectoratului General din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: 

 

- abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul 

un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 

Cod penal, 

- folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate 

publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, 

săvârşită în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte 

foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. „b” din Legea nr. 78/2000,  

 

cu aplicarea prev. art. 38 alin. 2 Cod penal, ambele fapte fiind reţinute ca săvârşite 

de inculpatul comandor UNGUREANU CĂTĂLIN prin acțiuni care realizează, în 

drept, conţinutul constitutiv al celor două infracţiuni 

 

În cauză, faţă de inculpatul comandor UNGUREANU CĂTĂLIN, nu au fost 

luate măsuri procesuale preventive şi nici nu au fost dispuse măsuri asigurătorii. 

 

II. Trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului comandor 

LUPESCU NICOLAE-LUCIAN, (....) ofiţer specialist în cadrul Serviciului cooperare 

aeronautică internaţională - compartimentul cooperare aeronautică internaţională şi 

managementul proiectelor al Inspectoratului General de Aviaţie, sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii de: 

 

- folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate 

publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, 
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săvârşită în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte 

foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. „b” din Legea nr. 78/2000. 

 

În cauză, faţă de inculpatul comandor LUPESCU NICOLAE-LUCIAN, nu au 

fost luate măsuri procesuale preventive şi nici nu au fost dispuse măsuri asigurătorii. 

III. Trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului locotenent-

comandor TUDOR RADU, (....), ofiţer pilot de aeronave în cadrul Detaşamentului 

Aeromedical al Inspectoratului General de Aviaţie, pentru: 

 

- complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire în orice mod, direct sau 

indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor 

persoane neautorizate la aceste informații, săvârşită în scopul obţinerii pentru sine 

sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 48 alin. 1 

Cod penal rap. la art. 12 lit. „b” din Legea nr. 78/2000. 

 

(....) ⃰ 

 

În temeiul art. 329 Cod procedură penală, prezentul rechizitoriu însoțit de trei 

copii certificate şi de dosarul cauzei se înaintează Tribunalului Militar București, 

instanţă competentă să judece cauza în fond, potrivit art. 37 alin. 1 Cod procedură 

penală, urmând a fi citate următoarele persoane: 

  

I n c u l p a ţ i i: 

 

- comandor UNGUREANU CĂTĂLIN, (....) 

- comandor LUPESCU NICOLAE-LUCIAN, (....) 

- locotenent-comandor TUDOR RADU, (....) 

P e r s o a n a   v ă t ă m a t ă: 
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- Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General de Aviaţie (U.M. 

0900 Bucureşti)  

 

M a r t o r i i: 

(....) 

 

PROCUROR MILITAR 

(....) 


