
Dată (y-m-d) Nume Prenume Funcţie Partid Oraş Acuzaţie Prejudiciu Acțiune anunțată

2002/11/18 Jiga Dan Fost preşedinte PNŢCD Mureş PNŢCD Reghin  Trafic de influenţă, luare de mită, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi contra interselor publice, aflate în concurs real. 120.000 USD Punerea în mişcare a acţiunii penale şi arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpatului

2003/01/01

2003/01/21 Pavelescu Aurelian Avocat, fost vicepreşedinte PNŢCD, fost deputat 

PDL* (2004-2005), PIN 

(2005-2006), PNȚCD 

(2006-2013)

Evaziune fiscală, trafic de influenţă şi ultraj 3000 USD
Parchetul Naţional Anticorupţie a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie pentru a analiza oportunitatea şi 

temeinicia dispunerii unor acte premergătoare începerii urmăririi penale.

2003/08/11 Medinţu Gheorghe Fost vicepreşedinte al PSD Arad PSD Arad

Dare de mită, înşelăciune în formă calificată şi continuată, determinarea altor persoane să întocmească facturi fiscale fictive care au 

fost utilizate la unităţile bancare pentru a justifica utilizarea creditelor bancare, utilizarea creditelor în alte scopuri şi asociere în 

vederea săvârşirii de infracţiuni.

428.685.389,830 ROL

Condamnat la 7 ani închisoare. Instanța a interzis inculpatului, atât pe perioada executării pedepsei, cât și timp de 4 ani după 

executare, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție 

implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate 

de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârșirea infracțiunii.

2003/10/17 Anderco
Horea Ștefan 

Sergiu
Fost primar

PSD* (până în 2003) - PC 

(actual)
Satu Mare

Săvârşirea mai  multor infracţiuni de luare de mită în formă continuată, abuz în serviciu contra intereselor publice în formă 

calificată şi continuată, precum şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

 Procurori din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie au finalizat urmărirea penală şi au dispus trimiterea în judecată în 

stare de arest preventiv a inculpatului.

2003/12/18 Mureşan Ioan Avram Fost Ministru al Agriculturii şi Alimentaţiei PNŢCD Deturnare de fonduri, abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată şi continuată şi fals intelectual 29.507.688.963 ROL

Condamnat la 7 ani închisoare. Instanţa a interzis inculpatului, atât pe perioada executării pedepsei, cât şi timp de 5 ani după 

executare, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie 

implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate 

de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii.

2004/01/01

2004/03/11 Biriş Teodor Fost primar PSD Snagov

Atribuirea unor suprafeţe de teren din Snagov, în mod preferenţial, mai multor persoane, majoritatea revoluţionari. Este vorba de 

împroprietărirea de persoane cu suprafeţe de teren de circa 340 000 mp, terenuri ce urmau a fi vândute proprietarilor unui parc de 

distracţii la un preţ supraevaluat.

            Cauza priveşte de asemenea, modul în care în anul 2002 au fost schimbate amplasamentele unor terenuri ce valorau 2-3 

USD/mp. pentru a li se spori valoarea de vânzare la 40-50 USD/mp sau modul de atribuire a unor suprafeţe de teren pe raza 

comunei Pantelimon în vederea construirii unor centre comerciale.

 Serviciul Anchete Speciale din Parchetul Naţional Anticorupţie are în lucru un dosar penal. În prezent, sunt analizate mai 

multe înscrisuri şi urmează să fie audiate mai multe persoane,  pentru a se stabili cu exactitate situaţia de fapt.

2004/03/11 Ivanovici Constantin Bebe Fost preşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov PSD

Atribuirea unor suprafeţe de teren din Snagov, în mod preferenţial, mai multor persoane, majoritatea revoluţionari. Este vorba de 

împroprietărirea de persoane cu suprafeţe de teren de circa 340 000 mp, terenuri ce urmau a fi vândute proprietarilor unui parc de 

distracţii la un preţ supraevaluat.

            Cauza priveşte de asemenea, modul în care în anul 2002 au fost schimbate amplasamentele unor terenuri ce valorau 2-3 

USD/mp. pentru a li se spori valoarea de vânzare la 40-50 USD/mp sau modul de atribuire a unor suprafeţe de teren pe raza 

comunei Pantelimon în vederea construirii unor centre comerciale.

 Serviciul Anchete Speciale din Parchetul Naţional Anticorupţie are în lucru un dosar penal. În prezent, sunt analizate mai 

multe înscrisuri şi urmează să fie audiate mai multe persoane,  pentru a se stabili cu exactitate situaţia de fapt.

2004/03/18 Vanghelie Daniel Marian Primarul şi preşedintele Organizaţiei PSD a Sectorului 5 PSD Bucureşti

În această cauză se fac verificări cu privire la modul în care a fost înfiinţată societatea comercială „Economat Sector 5” SRL, 

precum şi cu privire la modul în care au fost alocate către această societate comercială sume de bani de la bugetul local.

            Procurorii verifică, de asemenea, modul în care au fost înfiinţate trei supermaket-uri „de tip economat” în Pieţele Coşbuc, 

Cotroceni şi Rahova, şi modul în care au fost atribuite lucrările la respectivele magazine.

            De asemenea, cauza priveşte modul în care au fost utilizate sume de bani din bugetul local al Primăriei Sectorului 5 pentru 

organizarea a trei petreceri de Revelion (două la Pavilionul „Romexpo” şi una în Piaţa Constituţiei, la data de 31.12.2002).

            Procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie analizează şi modul în care a fost privatizat Magazinul „Bucureşti”, având în 

vedere inclusiv o serie de materiale de presă apărute la începutul anului 2004.

            Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din Parchetul Naţional Anticorupţie are în lucru 

un dosar penal. De asemenea, a fost solicitat Curţii de Conturi Bucureşti raportul întocmit ca urmare a unui control efectuat 

în legătură cu modul de cheltuire a banilor publici la Primăria Sectorului 5 Bucureşti.

2004/04/21 Duţă Vasile Fost Senator PSD Trei infracţiuni de trafic de influenţă 10.000 USD

Condamnare la 5 ani de închisoare cu executare.

Instanţa a mai decis interzicerea exercitării unor drepturi atât pe perioada executării pedepsei cât şi timp de patru ani după 

executare (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând 

exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura 

aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii).

De asemenea, instanţa a dispus confiscarea de la inculpat a autoturismului marca Mercedes-Benz, tipul ML 270 CDI, 

reprezentând obiectul infracţiunii de trafic de influenţă şi l-a obligat la plata, către stat, a echivalentului în lei al sumei de 6100 

USD, plus 3.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

2004/04/30 Mischie Nicolae Alexandru Fost preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj PSD Gorj Mai multe infracţiuni de luare de mită, trafic de influenţă Procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie au finalizat urmărirea penală şi au dispus trimiterea în judecată a inculpatului.

2004/05/07 Cosma Mihail Crisostom Fost primar PSD Eforie Patru infracţiuni de luare de mită 5.700 USD  Procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului.

2004/07/28 Feldman Radu Alexandru Fost Senator PNL* (până în 2006)
Se presupunea că fostul senator ar fi acceptat să le ofere unor afacerişti israelieni contracte cu statul român, în cazul în care PNL 

va câştiga alegerile prezidenţiale

    Urmărirea penală în cauză este efectuată de procurorii Secţiei de combatere a corupţiei, denunţătorului fiindu-i luată o 

primă declaraţie în legătură cu acuzaţiile formulate.

            Cu această ocazie, au fost depuse înregistrări audio extrajudiciare, precum şi transcrieri ale acestora, care stau la baza 

susţinerilor denunţătorului.

2004/08/10 Băsescu Traian
Fost Ministru al Transporturilor, Preşedinte al României Fost primar general la 

Primăria Municipiului Bucureşti
PDL Bucureşti

Abuz în serviciu în formă calificată, fals intelectual, uz de fals, bancrută frauduloasă, spălare de bani, diminuarea nejustificată a 

valorii de vânzare a unor active din capitalul de stat, înşelăciune şi delapidare.
11.000 miliarde ROL Procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie au finalizat urmărirea penală şi au dispus trimiterea în judecată.

2005/01/01

2005/02/10 Ţuţuraş Vasile-Cosmin
Actuaş membru de partid, funcţionar în cadrul primăriei Satu Mare la data săvârşirii 

faptelor
PMP Trafic de influenţă şi spălare de bani 50.000 EUR

Procurorii Serviciului Teritorial Oradea şi ai Biroului Satu Mare  din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie au dispus, la 

data de 9 februarie 2005, punerea în mişcare acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore.

2005/07/26 Sechelariu Dumitru Fost primar PSD Bacău
Săvârşirea infracţiunilor de asociere în vederea comiterii de infracţiuni, luare de mită, înşelăciune, abuz în serviciu contra 

intereselor publice în formă calificată
2,4 miliarde ROL  Procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului.

2006/01/01

2006/02/16 Năstase Adrian
Fost preşedinte executiv al PSD, fost prim ministru al Guvernului României, fost 

preşedinte al Camerei Deputaţilor
PSD

Luare de mită; obţinere de foloase necuvenite, ca urmare a faptului că a făcut uz de autoritatea sau de influenţa sa ca preşedinte de 

partid
Procurorii au dispus trimiterea în judecată a inculpatului.

2006/07/12 Sireţeanu Mihail Fost deputat PSD
Complicitate  în efectuarea de acte de comerţ incompatibile cu funcţia ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile 

obţinute în virtutea funcţiei, în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

4.690.767.958 ROL și 1.916.251.788 

ROL

Condamnat la  2 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de încercare de 4 ani pentru complicitate la 

săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 12 lit. a din Legea 78/2000 care constă în efectuarea de acte de comerţ incompatibile 

cu funcţia ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, în scopul obţinerii de bani, 

bunuri sau alte foloase necuvenite.

2006/07/28 Gutău Mircia Fost primar
fost membru PDL*, actual 

UNPR

Râmnicu-

Vâlcea
Luare de mită 50.000 EUR

Condamnat la 3 ani şi 6 luni închisoare 

Instanţa a mai decis şi interzicerea exercitării unor drepturi atât pe perioada executării pedepsei cât şi timp de doi ani după 

executare: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând 

exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura 

aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii.

În plus, s-a decis restituirea, către denunţător, a echivalentului în lei a sumei de 5.000 euro, dar şi plata sumei de 1.500 lei, cu 

titlu de cheltuieli judiciare către stat. 

2006/07/28 Dicu Nicolae Fost viceprimar PDL
Râmnicu-

Vâlcea
Complictate la luare de mită 25.000 EUR

Condamnat la 3 ani şi 6 luni închisoare 

Instanţa a mai decis şi interzicerea exercitării unor drepturi atât pe perioada executării pedepsei cât şi timp de doi ani după 

executare: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând 

exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura 

aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii.

În plus, s-a decis restituirea, către denunţător, a echivalentului în lei a sumei de 5.000 euro, dar şi plata sumei de 1.500 lei, cu 

titlu de cheltuieli judiciare către stat. 

2006/08/10 Negreţ Ioan Fost primar al Municipiului Băileşti PNL Craiova Luare de mită şi abuz în serviciu contra intereselor persoanelor 1.500 RON

Condamnat 2 ani închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 4 ani.

Instanţa a interzis inculpatului timp de 2 ani după executarea pedepsei principale, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în 

autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul 

de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea 

infracţiunii. De asemenea, s-a confiscat de la acesta suma de 1.500 lei, totodată el fiind obligat să plătească 4.000 lei cu titlul 

de cheltuieli judiciare către stat. 

2006/09/01 Ioniţă Flavius Leonard Fost vicepreşedinte al filialei PNL Iaşi PNL Iaşi Luare de mită

Condamnat la 3 ani închisoare și interzicerea pe perioada executării pedepsei a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice 

sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și pe o perioadă de 2 ani după 

executarea pedepsei principale a dreptului de a exercita profesia în executarea căreia a săvârșit infracțiunea.

2006/09/01 Prisăcaru Vasile Radu Fost Prefect PNL Iaşi Luare de mită şi complicitate la luare de mită

Condamnat la 4 ani închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei, cât și pe o perioadă de 2 ani după 

executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o 

funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate 

de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunilor

2006/09/06 Manţog Ionel Fost secretar de stat în Ministerul Economiei PDL Gorj
Abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, două infracțiuni de fals în 

înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații.

Condamnat la 5 ani de închisoare. Instanța a interzis inculpatului atât pe perioada executării pedepsei, cât și timp de 3 ani 

după executare, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o 

funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o 

activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârșirea infracțiunii. De asemenea, s-au confiscat  

378.526,54 lei reprezentând suma dobândită din săvârșirea infracțiunii şi a fost bligat la plata a câte 7.000 lei cu titlu de 

cheltuieli judiciare către stat.

2006/09/22 Tulit Imre Attila Vicepreşedinte al Consiliului Naţional Secuiesc UDMR Covasna Luare de mită 20.000 EUR

Procurorii anticorupţie din cadrul Serviciului Teritorial Braşov au dispus reţinerea pentru 24 de ore. În cursul zilei de 22 

septembrie, inculpatul a fost prezentat de către procurorii anticorupţie, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă 

de 29 de zile, Tribunalului Covasna.

2006/09/26 Stanciu Gheorghe Consilier în cadrul Consiliului Judeţean Sălaj PNŢCD Zalău Efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia sa, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei. 50 milioane RON
Condamnat la 6 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, in baza art. 81 Cod penal, pe durata 

termenului de încercare de 2 ani şi 6 luni.

2006/10/26 Diaconu Mircea Fost vicepreşedinte al CJ Vrancea PSD Vrancea Abuz în serviciu contra intereselor publice Procurorii anticorupţie au început urmãrirea penalã

2006/10/26 Oprişan Marian Fost vicepreşedinte, iar apoi preşedinte al CJ Vrancea PSD Vrancea Abuz în serviciu contra intereselor publice Procurorii anticorupţie au început urmãrirea penalã

2006/10/27 Anghel Cristian Fost primar al Municipiului Baia Mare PNL Baia Mare Abuz în serviciu contra intereselor publice

Condamnat la 2 ani şi 6 luni închisoare. Instanţa a mai decis interzicerea exercitării unor drepturi pe perioada executării 

pedepsei şi timp de doi ani după executare : dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul 

de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

Instanţa obligă inculpatul să plătească echivalentul în lei la data plăţii al sumei de 394.500 euro în favoarea părţii vătămate 

Municipiul Baia Mare şi suma de 15.000 lei cheltuieli judiciare către stat.

2006/11/17 Popescu Cosmin Mihai Fost secretar de stat în Ministerul Economiei şi Comerţului, fost deputat
PDL* (până în 2011) - 

independent (actual)
Fals intelectual şi favorizarea infractorului

Condamnat la 2 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 5 ani şi obligat la plata sumei 

de 5050 lei cheltuieli judiciare către stat. 

2006/11/17 Dolha Mircea Consilier în cadrul Consiliului Judeţean Baia Marea
PSD* (până în 2010) - 

PNL (actual)
Baia Mare Trafic de influenţă 15.000 EUR

Procurorii anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre soluţionare Tribunalului Maramureş.

2006/12/13 Mîrza Gavril
Fost preşedinte al CJ Suceava şi fost preşedinte al Organizaţiei Judeţene Suceava PSD, 

fost senator, actual Deputat
PSD Suceava Trafic de influenţă 2.892.173.214 ROL Achitat

2006/12/13 Stan Ioan Deputat, fost vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene Suceava PSD PSD Suceava Trafic de influenţă 2.892.173.214 ROL Achitat

2006/12/13 Ştirbu Petru
director în cadrul CJ Suceava şi fost vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene Suceava a 

PSD
PSD Suceava Complicitate la trafic de influenţă 2.892.173.214 ROL Achitat

2006/12/21 Paraschiv Lucian
Consilier general al Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi preşedinte al 

Comisiei economice buget - finanţe din cadrul aceluiaşi consiliu
PDL Bucureşti Luare de mită Condamnat la 4 ani închisoare pe un termen de încercare de 8 ani, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei

2006/12/28 Maior Lazar Dorin Fost deputat PSD Braşov Şantaj 300.000 EUR Condamnat la 7 ani închisoare cu executare.

2007/01/01

2007/02/27 Seracin Ioan Fost deputat PDAR Bihor
Efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, în vederea obţinerii de foloase injuste; delapidare; 

fals în declaraţii
73.000 RON

Procurorii anticorupţie din cadrul Serviciului Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată a inculpatului. Dosarul cauzei 

a fost trimis spre judecare Judecătoriei Oradea.

2007/02/28 Duţu Stelian Fost preşedinte CJ Constanţa, fost deputat în Parlamentul României PDL Constanţa Săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice 3.320.000 EUR Achitat

2007/03/22 Brădişteanu Șerban-Alexandru Fost Senator PSD Vâlcea Abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată şi luare de mită în formă continuă 9.169.606 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - structura centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpatului. La 

data de 23.06.2006, procurorii D.N.A. au dispus luarea măsurilor asiguratorii prin instituirea sechestrului asupra tuturor 

bunurilor imobile aflate în proprietatea învinuitului.

În scopul asigurării operativităţii urmăririi penale şi pentru a împiedica sustragerea inculpatului Brădişteanu Şerban Alexandru 

de la efectuarea anumitor acte de cercetare penală, la data de 23.06.2006 s-a dispus luarea măsurii obligării de a nu părăsi 

ţara. Măsura a fost ulterior prelungită, ultimul termen fiind data de 12.04.2007.

2007/03/29 Fernea Vasile Fost secretar PSD Satu Mare PSD Satu Mare Trafic de influenţă în formă continuă 1000 USD şi 130.000.000 ROL Condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei

2007/04/03 Voiculescu Camelia Fiica lui Dan Voiculescu FAM Spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au început urmărirea penală, în data de 30 martie 2007

2007/04/03 Copos Gheorghe Fost Senator, fost vicepremier PC Participare la o licitaţie cu strigare cu oferte trucate, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au început urmărirea penală, în data de 30 martie 2007

2007/04/03 Voiculescu Dan Preşedinte PC, fost senator PC Spălare de bani Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au început urmărirea penală, în data de 30 martie 2007

2007/04/05 Mocanu Nicolae Fost primar al comunei Popeşti
PDL* (în timpul urmăririi 

penale)
Iaşi

Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, fals intelectual și folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, 

inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din 

bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

38.700 EUR Condamnat la 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 7 ani

2007/04/11 Ionescu Marian Fost primar, fost viceprimar
PSD* (în timpul urmăririi 

penale), PP-DD (prezent)
Suceava

Primire de foloase necuvenite, fals în declaraţii, abuz în serviciu contra intereselor publice (2 fapte), complicitate la fals material 

sub semnătură privată, delapidare (2 fapte)
1.054.223.675 ROL Procurorii Serviciului Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată a inculpatului.

2007/04/26 Morega Ilie Dan

Membru în Adunarea Generală a Acţionarilor (A.G.A) la societăţile comerciale 

Complexul Energetic Rovinari, Complexul Energetic Turceni şi Societatea Naţională a 

Lignitului Oltenia, fost prefect, subprefect şi consilier judeţean Gorj, fost deputat

PNL Gorj Trafic de influenţă Condamnat la 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 5 ani

2007/05/15 Cseke Attila Zoltan Fost senator, fost Ministru al Sănătăţii, actual deputat UDMR Satu Mare Complicitate la abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au început urmărirea penală, în cursul lunii mai 2007.

2007/05/15 Erdei Doloczki Istvan Deputat UDMR Satu Mare Instigare la abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au început urmărirea penală, în cursul lunii mai 2007.

2007/05/15 Riedl Rudolf Fost subprefect la Instituţia Prefectului Satu Mare, actual vicepreşedinte CJ Satu Mare UDMR Satu Mare Complicitate la abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au început urmărirea penală, în cursul lunii mai 2007.

2007/05/15 Szabo Ştefan Fost preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare UDMR Satu Mare
Abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi; permiterea accesului unor persoane neautorizate, la informaţii care nu sunt destinate 

publicităţii, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au început urmărirea penală, în cursul lunii mai 2007.

2007/06/04 Scarlat Liviu Fost preşedinte PNŢCD Constanţa PNŢCD Constanţa Înşelăciune 1.355.381 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată a 

inculpatului. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului din Constanţa.

Procurorii au dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor faţă de Scarlat Liviu în legătură cu desfăşurarea de 

operaţiuni comerciale la altă societate la care era acţionar.

2007/06/14 Spătaru Liviu Fost primar PNL Reşiţa
Luare de mită; abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată; instigare la fals intelectual; instigare la fals în 

înscrisuri sub semnătură  privată 
Condamnat la 3 ani închisoare cu executare

2007/06/18 Mitrea Ion Fost consilier judeţean Prahova PSD Ploieşti

Stabilire cu intenţie a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând unui agent economic la care o 

autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, comisă cu ocazia unei operaţiuni comerciale în scopul obţinerii, pentru altul, 

de foloase necuvenite.

Condamnat la 4 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 7 ani

2007/06/26 Conţac Constantin Fost preşedinte al CJ Botoşani şi al filialei judeţene PSD Botoşani PSD Botoşani Efectuare de operaţiuni financiare în situaţii de incompatibilitate,  spălare de bani şi fals în declaraţii 199.308.723.217 ROL Condamnat la 3 ani închisoare în regim de detenţie

2007/07/03 Dumitru Ion Fost deputat PSD Abuz în serviciu contra intereselor publice cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată 10.713.200.000 ROL Condamnat 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 6 ani

2007/07/18 Bubău Viorel
Fost primar al comunei Sântana de Mureş, vicepreşedinte al filialei judeţene PSD 

Mureş
PSD Mureş

Folosirea şi prezentarea de documente, respectiv de declaraţii false, inexacte şi incomplete, cu scopul de a obţine pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor; omisiunea, cu 

ştiinţă, de a furniza datele cerute de lege pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene; abuz în 

serviciu contra intereselor publice; executare de activităţi miniere fără licenţă de exploatare; evaziune fiscală; fals intelectual la 

Legea contabilităţii. 

174.201 RON (echivalent a 53.932,2 

euro), din care 42.571 RON (echivalent 

a 13.180 euro) proveneau din fonduri 

SAPARD

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul Teritorial Târgu Mureş au dispus trimiterea în judecată a 

inculpatului. Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Târgu Mureş.

2007/07/30 Coste Petre Fost primar al comunei Jucu PDL Cluj Luare de mită Condamnat la 5 ani închisoare cu executare

2007/08/17 Rentea Dănuţ Fost primar al comunei Săcelu, judeţul Gorj PNR

Luare de mită; primire de foloase necuvenite; complicitate la fals material în înscrisuri oficiale; uz de fals; fals intelectual; fals 

material în înscrisuri oficiale; folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca 

rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene, în formă continuată; abuz în serviciu 

contra intereselor publice în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, în formă continuată

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul Teritorial Craiova – Biroul Teritorial Târgu Jiu au dispus, la 

16 august 2007, punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului.

2007/09/27 Anghel Cristian Fost primar Baia-Mare PNL Baia-Mare

Comiterea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice cu consecinţe deosebit de grave, având ca urmare obţinerea 

unui avantaj patrimonial pentru altul. Din probele administrate în faza de urmărire penală s-a stabilit că, în perioada 2004-iulie 

2006, în calitate de primar, inculpatul Anghel Cristian a determinat, cu încălcarea legii, achiziţionarea de către Primăria Baia Mare, 

la un preţ supraevaluat, a unui imobil situat în aceeaşi localitate, având ca destinaţie locuinţele sociale, prejudiciind bugetul 

municipiului Baia Mare cu suma de 394.500 euro.

394.500 EUR Condamnat la la 2 ani şi 6 luni închisoare

2007/10/02 Horhat Ioan Fost primar al comunei Jidvei, judeţul Alba PDL
Schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al comunităţilor Europene sau 

din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.
2.697,47 EUR Condamnat la 6 luni închisoare cu suspendare condiţionată pe o perioadă de 2 ani şi 6 luni

2007/10/02 Mayer Marian Fost primar al comunei Sînmihaiu-Român, jud. Timiş PNL

Tentativă la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat 

obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene; fals în înscrisuri sub semnătură privată; fals 

material în înscrisuri oficiale;  înşelăciune; fals intelectual 

11.165,77 EUR Condamnat la 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 5 ani

2007/10/19 Ioniţă Ion Fost primar al comunei Agigea, jud. Constanţa PDL

Înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave; două infracţiuni de fals intelectual; instigare la două infracţiuni de fals intelectual; 

două infracţiuni de uz de fals; abuz în serviciu contra intereselor persoanelor cu consecinţe deosebit de grave; abuz în serviciu 

contra intereselor publice cu consecinţe deosebit de grave; deturnare de fonduri

aproximativ 800.000 euro
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată a 

inculpatului. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Constanţa.

2007/10/25 Falcă George Primar PDL Arad
Luare de mită, abuz în serviciu contra intereselor publice, urmat de obţinerea unui avantaj patrimonial, cu consecinţe deosebit de 

grave

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpatului.

În vederea recuperării acestui prejudiciu, în cauză s-a luat măsura aplicării sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile şi 

mobile aparţinând celor patru inculpaţi din dosar.

Dosarul a fost înaintat la Tribunalul Arad.

2007/12/11 Băiculescu Vasile Fost primar al comunei Brăhăşeşti, judeţul Galaţi PDL

Săvârşirea a trei infracţiuni de luare de mită, toate în formă continuată, participaţie improprie la infracţiunea de fals în înscrisuri 

sub semnătură privată în legătură directă cu infracţiunea de luare de mită, participaţie improprie la infracţiunea de fals intelectual la 

legea contabilităţii în legătură directă cu infracţiunea de luare de mită.

Condamnat la 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 8 ani. 

Instanţa a interzis timp de 8 ani după executarea pedepsei principale, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile 

publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o 

funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru 

săvârşirea infracţiunii. 

2007/12/11 Pascaru Constantin Fost viceprimar al comunei Brăhăşeşti, judeţul Galaţi PDL Complicitate la o infracţiune de luare de mită

Condamnat la 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 5 ani. 

Instanţa a interzis inculpatului, timp de 2 ani după executarea pedepsei principale, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în 

autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a 

ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul 

pentru săvârşirea infracţiunii.

2007/12/18 Schutz Maria Membru de partid
PSD*, actual membru PP-

DD
Dolj

Săvârşirea a trei infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi două infracţiuni de bancrută frauduloasă, în formă 

continuată
peste 5 milioane EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată a patru 

inculpaţi. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Bihor.

2008/01/01

2008/01/17 Becali Victor Văr George Becali FAM Înşelăciune, evaziune fiscală, spălare de bani, în formă continuată şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni 600.000 EUR

Condamnat la 4 ani și 8 luni închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 2 ani după 

executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o 

funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria (agent licențiat), ori de 

a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracţiunilor.

Researched and compiled by Roxana-Maria Gaina

NA = Party affiliation could not be determined

FAM = Family member of politically connected individual

Dates listed in boxes with similar colors denote information was from the same press release

Asterisk denotes which Party affiliation was used for statistical calculations
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2008/01/17 Becali Ioan Văr George Becali FAM Înşelăciune, evaziune fiscală, spălare de bani, în formă continuată şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni 600.000 EUR

Condamnat la 6 ani și 4 luni închisoare și interzicerea atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 2 ani după 

executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o 

funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria(agent licențiat sau de 

reprezentant al unui club de fotbal), ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru a săvârşi infracţiunea.

2008/01/17 Copos Gheorghe Fost senator, fost vicepremier PC Înşelăciune, evaziune fiscală 600.000 EUR

Condamnat la 3 ani și 8 luni închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 2 ani după 

executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o 

funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria(asociat sau 

reprezentant al unui club de fotbal), ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea a două infracțiuni de 

evaziune fiscală.

2008/01/17 Neţoiu Gheorghe Fost deputat

PSD* (1994-2008), 

UNPR (2008-2013), PP-

DD (actual)

Dolj Înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani 600.000 EUR

Condamnat la 3 ani și 4 luni închisoare și interzicerea atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 2 ani după 

executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o 

funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie (reprezentant al unui club de 

fotbal), ori de a desfășura o activitate de care s-a folosit pentru săvârșirea infracţiunilor.

2008/01/31 Murariu Petru
Membru al Delegaţiei permanente a Organizaţiei Judeţene a PSD Suceava (2002-

2005) şi trezorier al Asociaţiei „Alianţa pentru Democraţie din Bucovina”
PSD Suceava

Săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea influenţei ori autorităţii de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de 

conducere într-un partid sau în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii de bani pentru altul, în 

formă continuată

988.698.285 ROL

Procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi. Instanţa urmează 

să dispună confiscarea sumei de 988.698.285 ROL primită din sponsorizări în perioada 14 martie 2002 – 30 iunie 2006, 

sumă folosită pentru finanţarea activităţii PSD – Organizaţia Judeţeană Suceava. Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Suceava. 

2008/01/31 Stecyk Roman

Preşedinte executiv al P.S.D. – Organizaţia Judeţeană Suceava (2002-2005), 

vicepreşedinte al Asociaţiei „Alianţa pentru Democraţie din Bucovina” şi consilier 

judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Suceava

PSD Suceava
Săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei ori autorităţii de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un 

partid sau în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii de bani pentru altul, în formă continuată
988.698.285 ROL

Procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi. Instanţa urmează 

să dispună confiscarea sumei de 988.698.285 ROL primită din sponsorizări în perioada 14 martie 2002 – 30 iunie 2006, 

sumă folosită pentru finanţarea activităţii PSD – Organizaţia Judeţeană Suceava. Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Suceava. 

2008/02/14 Laza Marcel Membru de partid PDL Ialomiţa Săvârşirea infracţiunii de folosire de documente false având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri PHARE. 
Prezenta cauză s-a constituit ca urmare a disjungerii dispuse prin rechizitoriul din data de 13.12.2006, prin care au fost trimişi 

in judecată inculpaţii Mârza Gavril, Stan Ioan şi Ştirbu Petru.

2008/02/14 Hanaru Ioan Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 2000 – 2004 PSD Ialomiţa Săvârşirea infracţiunii de folosire de documente false având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri PHARE. Pedepsit la un an închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 3 ani

2008/03/18 Maghiar Teodor Fost senator PSD Oradea Săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals intelectual, uz de fals şi fals material în înscrisuri oficiale.
882.045.609.000 ROL (echivalentul a 

aproximativ 24,3 milioane euro)

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpatului. Pentru recuperarea prejudiciului 

produs bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în sumă de 882.045.609.000 ROL în cauză s-a dispus instituirea 

sechestrului asigurator şi aplicarea inscripţiei ipotecare asupra bunurilor inculpatului.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Bucureşti.

2008/03/21 Pop Constantin Membru de partid PNL
Râmnicu 

Vâlcea

Săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice în vederea obţinerii unui avantaj patrimonial pentru altul şi 

participaţie improprie la infracţiunea de fals, săvârşite în realizarea scopului urmărit prin infracţiunea de abuz în serviciu
21.052.087.834 lei ROL

Comndamnat la 4 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare 

de 7 ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice în vederea obţinerii unui avantaj 

patrimonial pentru sine sau pentru altul.

Instanța a mai interzis inculpatului pe o durată de 4 ani, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în 

funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa o funcție sau de a 

exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii.

2008/04/01 Meran Dorin Membru PNŢCD Galaţi PNŢCD Galaţi

Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, dacă fapta are ca 

rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri şi schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute 

din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată

Condamnat la 1 an şi 2 luni închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 3 ani şi 2 luni

2008/04/01 Vasilca Vasile Membru PNŢCD Alba PNŢCD

Folosire sau prezentare de documente sau declaraţii inexacte sau incomplete care au ca rezultat obţinerea de fonduri din bugetul 

general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave, 

infracţiunea de schimbare fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor 

Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave şi infracţiunea de fals în 

înscrisuri sub semnătură privată.

Condamnat la 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani

2008/04/01 Jugaru Neculai Fost primar al comunei Râmnicelu, jud. Buzău PSD
Folosire şi prezentare de documente false şi inexacte având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Comunităţilor 

Europene, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi abuz în serviciu contra intereselor publice
33.958,15 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Oradea. 

2008/04/10 Nicolaescu Daniel Fost primar al comunei Frânceşti, judeţul Vâlcea PSD

Săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, fals intelectual şi uz de fals, săvârşite în realizarea scopului urmărit prin infracţiunea de 

luare de mită şi tentativă la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în vederea obţinerii pentru sine şi pentru 

altul a unui avantaj patrimonial.

Condamnat la 3 ani închisoare în regim de detenţie. De asemenea, instanţa a dispus, pe perioada executării pedepsei 

principale şi timp de 3 ani după executarea pedepsei principale, interzicerea următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în 

autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul 

de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii.

Obligaţia de a restitui denunţătorului suma de 8.000 dolari SUA sau echivalentul acesteia în lei la data executării, plus 

obligaţia plăţii a  1750 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. 

2008/04/25 Kicsid Adalbert Ştefan Fost primar al Comunei Catalina, Judeţul Covasna UDMR

Săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat 

obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în 

numele lor .

76.479,77 EUR Încetarea procesulului penal faţă de inculpat ca urmare a decesului acestuia.

2008/04/30 Radovici Dan Constantin Fost viceprimar Focşani, jud. Vrancea PSD Focşani

Săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat 

obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau în 

numele lor.

45.688,34 EUR

Condamnat la 3 ani cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de cinci ani.

Totodată, instanţa interzice inculpatului, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale, exercitarea următoarelor 

drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând 

exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura 

aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii.

Obligă inculpatul la plata sumei de 11.900 euro cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă Ministerul Dezvoltării 

Lucrărilor Publice şi Locuinţei Bucureşti.

Obligă pe inculpat la plata sumei de 1.000 lei cu titlul de cheltuieli judiciare către stat.

2008/05/05 Dragomir Bogdan-Dumitru Fiul lui Dumitru Dragomir FAM Spălare de bani, participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor. În cauză s-a instituit 

sechestru asigurător asupra bunului primit cu titlu de mită, în vederea confiscării de către instanţa de judecată. 

Pentru judecarea cauzei a fost sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

2008/05/05 Dragomir Dumitru Fost deputat PRM Luare de mită

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor. În cauză s-a instituit 

sechestru asigurător asupra bunului primit cu titlu de mită, în vederea confiscării de către instanţa de judecată. 

Pentru judecarea cauzei a fost sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

2008/05/09 Bendorfean Traian Preşedintele Forţei Civice Mureş

fost membru PP-DD*, 

actual membru al 

Partidului Forţa Civică

Luare de mită
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au început urmărirea penală. Acuzaţiile au fost aduse la cunoştinţa învinuiţilor, 

mai puţin lui Becali George, care, deşi citat în acest scop, nu s-a prezentat în faţa procurorilor. 

2008/05/09 Becali George Fost deputat

PNG-CD* (2004-2012), 

PRM (2009-2010) PNL 

(2012-2013)

2 infracţiuni de dare de mită
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au început urmărirea penală. Acuzaţiile au fost aduse la cunoştinţa învinuiţilor, 

mai puţin lui Becali George, care, deşi citat în acest scop, nu s-a prezentat în faţa procurorilor. 

2008/05/09 Doboş Anton Deputat PNL Cluj Luare de mită
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au început urmărirea penală. Acuzaţiile au fost aduse la cunoştinţa învinuiţilor, 

mai puţin lui Becali George, care, deşi citat în acest scop, nu s-a prezentat în faţa procurorilor. 

2008/05/12 Vizi Iosif Fost primar al comunei Sângeorgiu de Mureş, jud. Mureş UDMR
Abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi în formă continuată şi abuz în serviciu contra intereselor 

persoanelor
2,8 milioane EUR și 329.148 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Tg. Mureş au dispus trimiterea în judecată a 

inculpatului. În vederea recuperării prejudiciului, s-a dispus sechestru asigurător asupra unui imobil aparţinând inculpatului. 

Pentru judecarea cauzei a fost sesizată Judecătoria Tîrgu-Mureş.

2008/06/02 Miculescu Ioan Cornel Fost primar al comunei Secaş, jud. Timiş PDL

Săvârşirea infracţiunilor de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat 

obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în 

numele lor, în forma tentativei, şi instigare la fals intelectual;

43.507,37 EUR Condamnat la 2 ani închisoare cu suspendare condiţionată a pedepsei pe o perioadă de încercare de patru ani

2008/06/09 Remeş Decebal Traian Fost ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada aprilie-octombrie 2007 PNL Trafic de influenţă

Pedepsit la 3 ani închisoare în regim de detenţie pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

Instanţa a interzis inculpatului, pe perioada executării pedepsei, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice 

sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

2008/06/09 Mureşan Ioan Avram Fost Ministru al Agriculturii şi Alimentaţiei PNŢCD Complicitate la cumpărare de influenţă, în formă continuată

Pedepsit la 3 ani închisoare în regim de detenţie. Instanţa a interzis inculpatului, pe perioada executării pedepsei, următoarele 

drepturi:dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând 

exerciţiul autorităţii de stat.

2008/06/10 Cazacu Marinică
Fost prefect al jud. Ialomiţa şi fost preşedinte al Comisiei judeţene de fond funciar 

Ialomiţa
PDL Ialomiţa

Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, abuz în serviciu contra intereselor publice, determinarea la săvârşirea fără vinovăţie 

a infracţiunii de fals intelectual, în scopul ascunderii activităţii infracţionale şi realizării obţinerii de avantaje patrimoniale pentru alte 

persoane, folosirea celor două înscrisuri falsificate la Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) Ialomiţa în 

scopul de a crea aparenţa de legalitate a activităţilor de întocmire a documentaţiei aferente emiterii titlurilor de proprietate.

6.019.229 EUR şi respectiv 1.069.846 

EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Biroul Teritorial Slobozia au dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor. În vederea recuperării prejudiciilo, pe bunurile celor doi inculpaţi s-a dispus aplicarea sechestrului penal. 

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Judecătoriei Slobozia, judeţul Ialomiţa.

2008/06/10 Mureşan Adrian Fost preşedinte al organizaţiei municipale Braşov PNG-CD PNG-CD Braşov Şantaj, instigare la infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal

Pedepsit la 8 ani închisoare. Instanţa a interzis inculpatului pe perioada executării pedepsei, următoarele drepturi: dreptul de a 

fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de 

stat.

2008/06/11 Coman Petre Primar al comunei Răzvad, judeţul Dâmboviţa PDL

Folosire şi prezentare de documente şi declaraţii false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri 

din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi fals în înscrisuri sub 

semnătură privată

aproximativ 67.000 EUR
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată, în stare de 

libertate, a inculpaţilor. Dosarul a fost înaintat spre judecare Judecătoriei Târgovişte.

2008/07/02 Guma Valeriu Fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova Partidul Democrat

Orhei, 

Republica 

Moldova

Cumpărare de influenţă, complicitate la infracţiunea de dare de mită şi complicitate la infracţiunea de luare de mită. 20.000 USD Condamnat la 4 ani închisoare în regim de detenție

2008/07/04 Creangă Emil Fost secretar de stat în Ministerul Educației, membru de partid
PSD*, actual membru 

PDL
Piatra Neamţ

Fals intelectual, uz de fals, folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte ori incomplete care are ca rezultat 

obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene, schimbarea fără respectarea prevederilor legale a 

destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene

84.963,07 EUR

Condamnat la 2 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe durata unui termen de încercare de 

4 ani și interzicerea pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile 

publice sau în funții elective și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat

2008/08/21 Hoban Ioan

Fost deputat, fost consilier local în cadrul Consiliului Local Baia Mare (judeţul 

Maramureş), în legislatura 2000-2004 şi membru al Comisiei de Urbanism a 

Consiliului

PNL Baia Mare Luare de mită şi instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice 651.195 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaților. Dosarul a fost trimis spre 

judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, competenţa acestei instanţe de judecată fiind atrasă de calitatea actuală de 

deputat în Parlamentul României a inculpatului Hoban Ioan.

2008/10/06 Sima Livia
Fost vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Turism (A.N.T), fost membru de 

partid
PC

Atribuirea ilegală a unui contract de achiziţii publice privind promovarea ofertei turistice româneşti în străinătate, prejudiciul cauzat 

bugetului de stat ridicându-se la circa 1,5 milioane euro.
1.594.256,25 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bucureşti au dispus trimiterea în judecată a 13 

inculpaţi.

Dosarul a fost înaintat spre judecare Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. 

2008/10/20 Olaru Florin Costică Fost membru al Consiliului Judeţean Suceava PDL Suceava Complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebit de grave 505.937 EUR

Condamnat la 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 3 ani şi 6 luni, pentru 

complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul 

public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.

2008/10/28 Miron Dan Fost consilier local în cadrul CJ Constanţa
PDL* (până în 2005, când 

s-a retras din politică)
Constanţa

Abuz în serviciu contra intereselor publice, cu obţinerea de avantaje patrimoniale, cu consecinţe deosebit de grave, în formă 

continuată; fals intelectual, în formă continuată; asociere pentru săvârşirea de infracţiuni;
114 milioane EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a 37 de inculpaţi. În vederea asigurării 

măsurii confiscării speciale, prin ordonanţa din 15.02.2008, a fost instituit sechestru asupra terenurilor provenite de săvârşirea 

infracţiunilor analizate, care au fost identificate în proprietatea unora dintre inculpaţi şi în proprietatea firmelor controlate de 

aceştia. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti.

2008/10/28 Constantinescu Nicuşor Daniel Fost preşedinte al CJ Constanţa PSD Constanţa
Abuz în serviciu contra intereselor publice, cu obţinerea de avantaje patrimoniale, cu consecinţe deosebit de grave, în formă 

continuată; fals intelectual, în formă continuată; asociere pentru săvârşirea de infracţiuni;
114 milioane EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a 37 de inculpaţi. În vederea asigurării 

măsurii confiscării speciale, prin ordonanţa din 15.02.2008, a fost instituit sechestru asupra terenurilor provenite de săvârşirea 

infracţiunilor analizate, care au fost identificate în proprietatea unora dintre inculpaţi şi în proprietatea firmelor controlate de 

aceştia. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti.

2008/10/28 Mazăre Radu Ştefan Primarul municipiului Constanţa PSD Constanţa
Abuz în serviciu contra intereselor publice, cu obţinerea de avantaje patrimoniale, cu consecinţe deosebit de grave, în formă 

continuată; fals intelectual, în formă continuată; asociere pentru săvârşirea de infracţiuni;
114 milioane EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a 37 de inculpaţi. În vederea asigurării 

măsurii confiscării speciale, prin ordonanţa din 15.02.2008, a fost instituit sechestru asupra terenurilor provenite de săvârşirea 

infracţiunilor analizate, care au fost identificate în proprietatea unora dintre inculpaţi şi în proprietatea firmelor controlate de 

aceştia. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti.

2008/11/03 Dumitraşcu Puiu Alexandru Fost consilier judeţean al CJ Brăila PDL Brăila
Săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare de declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe 

nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

Condamnat la 2 ani închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 4 ani. Instanţa a interzis 

inculpatului, timp de 2 ani după executarea pedepsei principale, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile 

publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o 

funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru 

săvârşirea infracţiunii. 

2008/11/13 Balâc Gheorghe Fost candidat la Senat PNDC Galaţi Cumpărare de influenţă în formă continuată 650.000 RON

Condamnat la 3 ani închisoare şi interzicerea, pe perioada executării pedepsei închisorii, exercitării următoarelor drepturi: 

dreptul a de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul 

autorităţii de stat.

2008/11/18 Pop Virgil
Fost consilier judeţean în cadrul CJ Cluj, fost consilier local în cadrul Consiliului Local 

Turda, fost deputat
PNL Cluj

Trafic de influenţă comis în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată comisă în formă continuată şi spălare de bani 

în forma agravată.
80.000 EUR

Condamnat la 5 ani închisoare şi interzicerea atât pe perioada executării pedepsei cât şi timp de 2 ani după executare, 

exercitării următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi de a ocupa o 

funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

2008/12/03 Tăut Marius
Fost membru PNL, fost director executiv al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor (D.S.V.S.A.) Prahova
PDL Ploieşti Abuz în serviciu contra intereselor publice 73.135,76 RON

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Ploieşti.

2008/12/04 Voiculescu Dan Preşedinte PC, fost senator PC Spălare de bani în formă continuată

Condamnat la o pedeapsă de 10 ani închisoare și interzicerea atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 5 

ani după executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a 

ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a fi director/ împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al 

unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. De asemenea, s-a dispus şi confiscarea mai 

multor bunuri.

2008/12/04 Pantiş Sorin Fost deputat PNL

Complicitate la stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor 

economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de 

executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând 

autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care 

au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară, în formă 

continuată.

Condamnat la o pedeapsă de 7 ani închisoare și interzicerea atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 5 ani 

după executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a 

ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al 

unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate.

2008/12/18 Becali George Fost deputat

PNG-CD* (2004-2012), 

PRM (2009-2010) PNL 

(2012-2013)

2 infracţiuni de dare de mită şi infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată aflată în legătură cu infracţiunile de corupţie.

Condamnat la 3 ani închisoare în regim de detenţie. Instanţa a interzis inculpatului, pe perioada executării pedepsei, 

următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie 

implicând exerciţiul autorităţii de stat.

2008/12/23 Ioniţă Veronica Primar al comunei Gorgota, jud. Prahova şi membru al Comisiei locale de fond funciar
PDL* (până în 2012), 

PNL (din 2012)

Complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă 

continuată precum şi abuz în serviciu contra intereselor publice
20.000.000 EUR

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a 14 de inculpaţi. În cauză s-a dispus instituirea 

sechestrului asigurator asupra unor bunuri imobile şi mobile aparţinând inculpaţilor Stoian Mariana, Ioniţă Veronica, Radu 

Sofia, Sotir Simona Mariana, Vasile Tudora, Diaconescu Viorel, Dumitrache Vasile, Dumitrache Gheorghe Stoian Steliana, 

Nicolae Valentin. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Prahova. 

2008/12/23 Morega Dan Ilie

Membru în Adunarea Generală a Acţionarilor (A.G.A) la societăţile comerciale 

Complexul Energetic Rovinari, Complexul Energetic Turceni şi Societatea Naţională a 

Lignitului Oltenia, fost prefect, subprefect şi consilier judeţean Gorj, fost deputat

PNL Gorj Dare de mită 45.500 RON și 68.000 RON

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor. 

La data de 24.09.2007, având în vedere calitatea de ministru a lui Păcuraru Nicolae Paul Anton, a fost sesizat Preşedintele 

României pentru a cerere urmărirea penală faţă sus-numit.

Urmare Deciziei nr. 270 din 10.03.2008 a Curţii Constituţionale, la data de 14.04.2008, a fost sesizat Parlamentul României 

– Senatul, pentru a începe urmărirea penală împotriva lui Păcuraru Nicolae Paul Anton. La data de 26.08.2008, Parlamentul 

României – Senatul a cerut urmărirea penală a senatorului Păcuraru Nicolae Paul Anton, în dosarul nr.239/P/2007. 

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2008/12/23 Păcuraru
Nicolae Paul 

Anton

Ministru al Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (în perioada 3 aprilie 2007 - 23 

septembrie 2008), fost senator
PNL Luare de mită 45.500 RON și 68.000 RON

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor. 

La data de 24.09.2007, având în vedere calitatea de ministru a lui Păcuraru Nicolae Paul Anton, a fost sesizat Preşedintele 

României pentru a cerere urmărirea penală faţă sus-numit.

Urmare Deciziei nr. 270 din 10.03.2008 a Curţii Constituţionale, la data de 14.04.2008, a fost sesizat Parlamentul României 

– Senatul, pentru a începe urmărirea penală împotriva lui Păcuraru Nicolae Paul Anton. La data de 26.08.2008, Parlamentul 

României – Senatul a cerut urmărirea penală a senatorului Păcuraru Nicolae Paul Anton, în dosarul nr.239/P/2007. 

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2008/12/23 Pandele Florentin Costel
Primar al oraşului Voluntari, jud. Ilfov, fost vicepreședinte al organizației județene 

Ilfov a PNL

PNL (1990-2004), PSD* 

(2004-2010), UNPR (din 

2010)

Fals intelectual în formă continuată 180.000 EUR
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor. Dosarul a fost înaintat 

spre judecare la Tribunalul Bucureşti. 

2008/12/29 Voiculescu Camelia-Rodica Fiica lui Dan Voiculescu FAM

Folosirea unor informaţii privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de 

instrumente financiare la care aceste informaţii se referă şi, respectiv, efectuarea, împreună cu alte persoane, în mod concertat, de 

operaţiuni de manipulare a pieţei

237.659.049.222 ROL

Dosarul "Loteria II". Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor. 

Pentru a asigura recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor 

inculpaţilor: Bontaş Vasile (imobil), Copos George (imobile), Juncu Octavian (imobil), Roza Giulio-Giusepe (imobil), 

Maxim Ioan (imobile), Stolojanu Ioan (imobil).

Faţă de învinuiţii Voiculescu Dan, Mihai Lazăr şi Cristea Adrian s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală. 

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti. 

2008/12/29 Copos Gheorghe Fost senator, fost vicepremier PC

Spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la infracţiunea de participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii 

de fals intelectual, folosirea de informaţii privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori 

indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă; dezvăluirea de informaţii privilegiate şi recomandarea făcută 

altor persoane de a dobândi sau înstrăina instrumentele financiare la care se referă acele informaţii şi, respectiv, efectuarea, 

împreună cu alte persoane, în mod concertat, de operaţiuni de manipulare a pieţei

237.659.049.222 ROL

Dosarul "Loteria II". Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor. 

Pentru a asigura recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor 

inculpaţilor: Bontaş Vasile (imobil), Copos George (imobile), Juncu Octavian (imobil), Roza Giulio-Giusepe (imobil), 

Maxim Ioan (imobile), Stolojanu Ioan (imobil).

Faţă de învinuiţii Voiculescu Dan, Mihai Lazăr şi Cristea Adrian s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală. 

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti. 

2008/12/29 Pantiş Sorin Fost deputat PNL

Folosirea de informaţii privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de 

instrumente financiare la care aceste informaţii se referă; dezvăluirea de informaţii privilegiate şi recomandarea făcută altor 

persoane de a dobândi sau înstrăina instrumentele financiare la care se referă acele informaţii şi, respectiv, efectuarea, împreună cu 

alte persoane, în mod concertat, de operaţiuni de manipulare a pieţei

237.659.049.222 ROL

Dosarul "Loteria II". Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor. 

Pentru a asigura recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor 

inculpaţilor: Bontaş Vasile (imobil), Copos George (imobile), Juncu Octavian (imobil), Roza Giulio-Giusepe (imobil), 

Maxim Ioan (imobile), Stolojanu Ioan (imobil).

Faţă de învinuiţii Voiculescu Dan, Mihai Lazăr şi Cristea Adrian s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală. 

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti. 

2009/01/01

2009/01/05 Baciu Vasile Primar al comunei Horia, judeţul Neamţ

PDL*, membru actual al 

Alianţei Electorale 

Populară Progresistă 

Europeană Liberală

Săvârşirea infracţiunilor de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat 

obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în 

numele lor, fals intelectual în formă continuată şi uz de fals.

86.697,5 RON 2 ani închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 4 ani

2009/01/05 Dumitrescu Aristin Membru de partid, fost consilier judeţean şi municipal PNL
Râmnicu 

Vâlcea

Folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, fals intelectual şi 

uz de fals, ambele în forma participaţiei improprii şi în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă 

continuată.

37.878 RON Condamnat la 1 an închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 2 ani

2009/01/20 Năstase Adrian
Fost preşedinte executiv al PSD, fost prim ministru al Guvernului României, fost 

preşedinte al Camerei Deputaţilor
PSD

Săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei sau autorităţii funcţiei de preşedinte al unui partid, în scopul obţinerii pentru sine sau 

pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.
69.611.552.132 ROL

Condamnat la  2 ani închisoare în regim de detenţie. Instanţa a interzis inculpatului, atât pe perioada executării pedepsei, cât 

şi timp de 2 ani după executare, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, 

de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a 

desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii.

2009/02/09 Stănescu Iulian Fost consilier municipal Târgovişte PDL Târgovişte
Folosire şi prezentare de documente false având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor 

Europene, înşelăciune, uz de fals, instigare la fals intelectual şi fals în înscrisuri sub semnătură privată
87.000 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor. În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile 

aparţinând inculpatului Stănescu Iulian.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Târgovişte. 

2009/02/12 Gutău Mircia Fost primar
fost membru PDL*, actual 

UNPR

Râmnicu-

Vâlcea
Săvârşirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă continuată. 545.568,11 RON

Condamnat la 3 ani și 6 luni închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei, cât și pe o perioadă de 2 ani după 

executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o 

funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și de a fi primar
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2009/02/12 Mesea Nicolae Consilier juridic la Primăria municipiului Rm.Vâlcea PNL
Râmnicu-

Vâlcea

Abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în 

formă continuată
545.568,11 RON Încetarea procesului penal

2009/02/17 Anghelină Ioan Fost primar al comunei Şeica Mare, judeţul Sibiu în perioada 2004 – iunie 2008 PNL

Instigare la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat 

obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în 

numele lor; instigare la săvârşirea infracţiunii de schimbare, fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei fondurilor obţinute din 

bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau în numele lor; două infracţiuni de fals 

intelectual, din care una în formă continuată. 

88.661,76 RON Condamnat la 1 an închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 3 ani

2009/02/17 Bleoca Ioan Fost viceprimar al comunei Şeica Mare, judeţul Sibiu în perioada 2004 – iunie 2008 PNL

Folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor; schimbare fără 

respectarea prevederilor legale a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugete 

administrate de acestea; două infracţiuni de fals intelectual, din care una în formă continuată. 

88.661,76 RON Condamnat la 1 an închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 3 ani

2009/03/12 Titi Petrea Fost consilier judeţean al CJ Suceava PSD Suceava 2 infracţiuni de trafic de influenţă şi două infracţiuni de fals în declaraţii.

Condamnat la 2 ani şi 6 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 5 ani.

Instanța obligă inculpatul la plata sumei de 3.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. 

2009/03/16 Cîrcoană Ionel Membru al Consiliului Local al municipiului Sebeş NA Sebeş

Stabilire cu intenţie a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau 

instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de 

gestionare;

3.380.772,78 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor. Deoarece inculpatul Dobra Nicolae are, în prezent, calitatea de senator, dosarul a fost înaintat spre judecare la 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2009/03/16 Şerbănescu Nicolae Membru al Consiliului Local al municipiului Sebeş NA Sebeş

Stabilire cu intenţie a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau 

instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de 

gestionare;

3.380.772,78 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor. Deoarece inculpatul Dobra Nicolae are, în prezent, calitatea de senator, dosarul a fost înaintat spre judecare la 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2009/03/16 Ionescu Jean Membru al Consiliului Local al municipiului Sebeş PC Sebeş

Stabilire cu intenţie a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau 

instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de 

gestionare;

3.380.772,78 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor. Deoarece inculpatul Dobra Nicolae are, în prezent, calitatea de senator, dosarul a fost înaintat spre judecare la 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2009/03/16 Bădilă Ioan Membru al Consiliului Local al municipiului Sebeş PDL Sebeş

Stabilire cu intenţie a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau 

instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de 

gestionare;

3.380.772,78 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor. Deoarece inculpatul Dobra Nicolae are, în prezent, calitatea de senator, dosarul a fost înaintat spre judecare la 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2009/03/16 Bogdan Adrian Viceprimar al municipiului Sebeş PDL Sebeş

Stabilire cu intenţie a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau 

instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de 

gestionare;

3.380.772,78 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor. Deoarece inculpatul Dobra Nicolae are, în prezent, calitatea de senator, dosarul a fost înaintat spre judecare la 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2009/03/16 Buliga Vasile Membru al Consiliului Local al municipiului Sebeş PDL Sebeş

Stabilire cu intenţie a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau 

instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de 

gestionare;

3.380.772,78 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor. Deoarece inculpatul Dobra Nicolae are, în prezent, calitatea de senator, dosarul a fost înaintat spre judecare la 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2009/03/16 Şerbănescu Radu Călin Membru al Consiliului Local al municipiului Sebeş PDL Sebeş

Stabilire cu intenţie a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau 

instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de 

gestionare; fals intelectual, în forma participaţiei improprii

3.380.772,78 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor. Deoarece inculpatul Dobra Nicolae are, în prezent, calitatea de senator, dosarul a fost înaintat spre judecare la 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2009/03/16 Stoica Petru Membru al Consiliului Local al municipiului Sebeş PDL Sebeş

Stabilire cu intenţie a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau 

instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de 

gestionare;

3.380.772,78 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor. Deoarece inculpatul Dobra Nicolae are, în prezent, calitatea de senator, dosarul a fost înaintat spre judecare la 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2009/03/16 Dobra Nicolae Fost senator
PDL* (până în 2012), 

independent (din 2012)
Sebeş

Stabilire cu intenţie a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau 

instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de 

gestionare;

3.380.772,78 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor. Deoarece inculpatul Dobra Nicolae are, în prezent, calitatea de senator, dosarul a fost înaintat spre judecare la 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2009/03/16 Rodean Ioan Membru al Consiliului Local al municipiului Sebeş PNL Sebeş

Stabilire cu intenţie a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau 

instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de 

gestionare;

3.380.772,78 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor. Deoarece inculpatul Dobra Nicolae are, în prezent, calitatea de senator, dosarul a fost înaintat spre judecare la 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2009/03/16 Suciu Gheorghe Membru al Consiliului Local al municipiului Sebeş PNL Sebeş

Stabilire cu intenţie a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau 

instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de 

gestionare;

3.380.772,78 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor. Deoarece inculpatul Dobra Nicolae are, în prezent, calitatea de senator, dosarul a fost înaintat spre judecare la 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2009/03/16 Bobar Oliviu Nicolae Membru al Consiliului Local al municipiului Sebeş PSD Sebeş

Stabilire cu intenţie a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau 

instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de 

gestionare;

3.380.772,78 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor. Deoarece inculpatul Dobra Nicolae are, în prezent, calitatea de senator, dosarul a fost înaintat spre judecare la 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2009/03/16 Dăncilă Adrian Alexandru Fost primar al municipiului Sebeş, judeţul Alba PSD Sebeş

Stabilire cu intenţie a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau 

instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de 

gestionare;

3.380.772,78 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor. Deoarece inculpatul Dobra Nicolae are, în prezent, calitatea de senator, dosarul a fost înaintat spre judecare la 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2009/03/16 Dragosin Petru Romi Membru al Consiliului Local al municipiului Sebeş PSD Sebeş

Stabilire cu intenţie a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau 

instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de 

gestionare;

3.380.772,78 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor. Deoarece inculpatul Dobra Nicolae are, în prezent, calitatea de senator, dosarul a fost înaintat spre judecare la 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2009/03/16 Făgăraş Maria Membru al Consiliului Local al municipiului Sebeş PSD Sebeş

Stabilire cu intenţie a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau 

instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de 

gestionare;

3.380.772,78 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor. Deoarece inculpatul Dobra Nicolae are, în prezent, calitatea de senator, dosarul a fost înaintat spre judecare la 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2009/03/16 Ispir Constantin Membru al Consiliului Local al municipiului Sebeş PSD Sebeş

Stabilire cu intenţie a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau 

instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de 

gestionare;

3.380.772,78 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor. Deoarece inculpatul Dobra Nicolae are, în prezent, calitatea de senator, dosarul a fost înaintat spre judecare la 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2009/03/16 Nistor Paraschiva Membru al Consiliului Local al municipiului Sebeş PSD Sebeş

Stabilire cu intenţie a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau 

instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de 

gestionare;

3.380.772,78 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor. Deoarece inculpatul Dobra Nicolae are, în prezent, calitatea de senator, dosarul a fost înaintat spre judecare la 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2009/04/02 Tuşnea Ion Fost consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Reghin
Fost membru PNL*, 

actual PP-DD
Reghin

2 infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial şi 

complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj 

patrimonial

69.861,9 EUR Achitat

2009/04/02 Rus Dan Dorul Fost consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Reghin
Fost membru PRM, actual 

PDL*
Reghin

2 infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial şi 

complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj 

patrimonial

69.861,9 EUR Achitat

2009/04/02 Maksai Nistor Fost consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Reghin NA Reghin

2 infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial şi 

complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj 

patrimonial

69.861,9 EUR Achitat

2009/04/02 Nagy Andras Fost primar al Municipiului Reghin, judeţul Mureş, actual consilier local al CJ Reghin PCM, actual UDMR* Reghin
Abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial şi instigare la 

abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial
69.861,9 EUR Achitat

2009/04/02 Bucin Lucia Fost consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Reghin PNL Reghin

2 infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial şi 

complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj 

patrimonial

69.861,9 EUR Achitat

2009/04/02 Rînja Ionel Fost consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Reghin PNL Reghin

2 infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial şi 

complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj 

patrimonial

69.861,9 EUR Achitat

2009/04/02 Rus Petru Fost consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Reghin PNL Reghin

2 infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial şi 

complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj 

patrimonial

69.861,9 EUR Achitat

2009/04/02 Precup Maria Fost consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Reghin PSD Reghin

2 infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial şi 

complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj 

patrimonial

69.861,9 EUR Achitat

2009/04/02 Ungureanu Mircea Fost consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Reghin PSD Reghin

2 infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial şi 

complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj 

patrimonial

69.861,9 EUR Achitat

2009/04/02 Bâzgan Nicolae Fost consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Reghin PUNR Reghin

2 infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial şi 

complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj 

patrimonial

69.861,9 EUR Achitat

2009/04/02 Suciu Mircea-Vasile Fost consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Reghin PUNR Reghin

2 infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial şi 

complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj 

patrimonial

69.861,9 EUR Achitat

2009/04/02 Aszalos Gavril Fost consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Reghin UDMR Reghin

2 infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial şi 

complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj 

patrimonial

69.861,9 EUR Achitat

2009/04/02 Bodo Jozsef-Zoltan Fost consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Reghin UDMR Reghin

2 infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial şi 

complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj 

patrimonial

69.861,9 EUR Achitat

2009/04/02 Erös Csaba Fost consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Reghin UDMR Reghin

2 infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial şi 

complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj 

patrimonial

69.861,9 EUR Achitat

2009/04/02 Györfi Ştefan Fost consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Reghin UDMR Reghin

2 infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial şi 

complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj 

patrimonial

69.861,9 EUR Achitat

2009/04/02 Iszlai Arpad Fost consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Reghin UDMR Reghin

2 infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial şi 

complicitate la instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj 

patrimonial

69.861,9 EUR Achitat

2009/04/17 Drăgan Daniel
Fost preşedinte al Agenţiei Domeniilor Statului (ADS), fost consilier local al 

municipiul Barlad
PNL Vaslui Abuz în serviciu contra intereselor publice cu consecinţe deosebit de grave 88.284.000 EUR

Condamnat la 6 ani de închisoare. De asemenea, instanţa interzice inculpatului atât pe perioada executării pedepsei cu 

închisoarea cât şi timp de 6 ani după executare exercitarea următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice 

sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie 

sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea 

infracţiunii.

Se dispune anularea deciziilor ADS.

Obligă inculpatul la plata a 27.000 lei cheltuieli judiciare către stat. 

2009/05/25 Surupăceanu Mugurel Fost deputat PSD Fals intelectual, în formă continuată şi asociere pentru săvârşirea de infracţiuni

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Biroul teritorial Târgu Jiu din cadrul Serviciului Teritorial Craiova au dispus 

trimiterea în judecată a inculpaților. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, competenţa 

acestei instanţe fiind atrasă de faptul în anul 2008 Surupăceanu Mugurel a dobândit calitatea de deputat în Parlamentul 

României.

2009/06/19 Tânjală Mihai Membru de partid PSD
Stabilire cu intenţie a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând operatorilor economici la care 

statul este acţionar, comisă cu ocazia unei operaţiuni comerciale săvârşită de către o persoană cu atribuţii de administrare.
39.826.990.000 ROL

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciului Teritorial Bucureşti - Biroul Teritorial Slobozia au dispus 

trimiterea în judecată a inculpatului.

În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor imobile 

aparţinând inculpatului. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Giurgiu. 

2009/06/22 Jenel Şerban

Fost prefect al judeţului Călăraşi şi preşedinte al Comisiei Judeţene pentru 

Reconstituirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor – Instituţia 

Prefectului – judeţul Călăraşi

PC Neglijenţă în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave  2.679.557 RON Achitat

2009/06/22 Apostol Gelu Fost primar al comunei Cernica, judeţul Ilfov PDL Omisiune a sesizării organelor judiciare  2.679.557 RON Achitat

2009/06/22 Zaharia Vasile Fost viceprimar al comunei Cernica, judeţul Ilfov PDL Fals intelectual, în formă continuată şi asociere pentru săvârşirea de infracţiuni  2.679.557 RON

Condamnat la 3 ani închisoare în regim de detenţie. Instanţa a interzis inculpatului pe perioada executării pedepsei, 

următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie 

implicând exerciţiul autorităţii de stat.

2009/06/25 Libertatu Dan Cristian Membru de partid PNL Luare de mită

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Piteşti au dispus trimiterea în judecată a 

inculpatului. În cauză s-a dispus instituirea sechestrului penal asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaților până 

la concurenţa sumelor care reprezintă obiectul infracţiunilor de corupţie reţinute în sarcina acestora.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Argeş.

2009/06/29 Timofte Alexandru Radu Fost director al Serviciului Român de Informaţii (S.R.I.), fost Senator PSD
Instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine un avantaj 

patrimonial, în formă calificată, două infracţiuni de fals în declaraţii, din care una în forma participaţiei improprii
210.203,35 RON Instanța a mai dispus încetarea procesului penal pornit faţă de Timofte Alexandru Radu, ca efect al decesului inculpatului

2009/07/06 Duţoiu Adrian Fost primar al Comunei Horia, judeţul Tulcea PNL

Săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice şi schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a 

destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele 

lor.

57.393,78 RON Condamnat la 2 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de încercare de 4 ani.

2009/08/04 Ailincăi Vasile
Fost primar al municipiului Moineşti, jud. Bacău în perioada 2004 – 2008, fost 

consilier local
PSD Luare de mită 30.000 RON și 50.000 EUR

Condamnat la 5 ani închisoare. Instanţa a interzis inculpatului atât pe perioada executării pedepsei, cât şi timp de 3 ani după 

executare, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi cel de a ocupa o 

funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

2009/08/20 Saulea Dănuţ Fost deputat PRM Trafic de influenţă 18.000 EUR

Condamnat la 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 5 ani.

Instanţa a interzis inculpatului, timp de 3 ani după executarea pedepsei principale, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în 

autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a 

ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul 

pentru săvârşirea infracţiunii.

Dispune confiscarea sumei de 3000 USD primită de inculpat de la martorul denunţător.

Constată că suma de 15.000 USD primita cu acelaşi titlu de către inculpat de la martorul denunţător a fost, de asemenea, 

pusă la dispoziţie de către organele de urmărire penală.

Obligă inculpatul la 11.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. 

2009/09/22 Ioniţă Mircea Fost subprefect al jud. Prahova PSD Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial, în formă continuată Achitat

2009/10/21 Năstase Adrian
Fost preşedinte executiv al PSD, fost prim ministru al Guvernului României, fost 

preşedinte al Camerei Deputaţilor
PSD Dare de mită

Procurorii din cadrul structurii centrale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaților. 

La data de 4 martie 2009, Camera Deputaţilor a adoptat Hotărârea nr.8 conform căreia cere urmărirea penală a domnului 

Adrian Năstase, fost prim-ministru, pentru faptele care fac obiectul dosarului menţionat.

Dosarul se va trimite spre competenta soluţionare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2009/10/21 Priboi Ristea Consilier al fostului prim-ministru Năstase Adrian, fost deputat în perioada 2000-2004 PSD Complicitate la luare de mită şi complicitate la dare de mită.

Procurorii din cadrul structurii centrale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaților. 

La data de 4 martie 2009, Camera Deputaţilor a adoptat Hotărârea nr.8 conform căreia cere urmărirea penală a domnului 

Adrian Năstase, fost prim-ministru, pentru faptele care fac obiectul dosarului menţionat.

Dosarul se va trimite spre competenta soluţionare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2009/11/03 Dotcoş Sebastian Teodor Primar al comunei Marpod, jud. Sibiu PDL

2 infracţiuni de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe 

nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, 

ambele în forma instigării, două infracţiuni de schimbare fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei sumelor de bani obţinute 

din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, ambele în forma 

complicităţii, două infracţiuni de fals intelectual. 

13.204 RON

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor.

1În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi 

imobile aparţinând tuturor inculpaţilor.

Dosarul a fost înaintat spre judecare Judecătoriei Agnita. 

2009/11/03 Berghezan Ilie Primar al comunei Ludoş, judeţul Sibiu PSD

Complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe 

nedrept de sume de bani din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau în numele lor, 

fals intelectual. 

56.410,08 RON Achitat

2009/11/03 Pleşa Ilie Viceprimar al comunei Ludoş, judeţul Sibiu PSD

Folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

sume de bani din bugetul Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau în numele lor, schimbare fără 

respectarea prevederilor legale a sumelor de bani obţinute din bugetele Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de 

acestea ori în numele lor, fals intelectual.

56.410,08 RON Achitat

2009/11/06 Ciobanu Marius
Fost director coordonator adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă (I.T.M.) 

Constanţa, membru de partid
PDL Constanţa Trafic de influenţă 2.500 RON

Condamnarea inculpatului la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 6 

ani, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

Obligă inculpatul Ciobanu Marius să plătească statului suma de 2500 lei reprezentând cheltuieli judiciare. 

2009/11/06 Diaconu Gabriel Marian Fost viceprimar al municipiului Slatina PDL Slatina
Săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul 

un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată.
128.419,53 RON Condamnat la 4 ani închisoare în regim de detenţie 

2009/11/06 Prina Minel Florin
Primar la judeţului Olt, fost viceprimar al municipiului Slatina, fost administrator 

public la Consiliul Local Slatina
PSD Slatina

Săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul 

un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată.
128.419,53 RON Condamnat la 4 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 6 ani

2009/11/17 Marian Sergiu Fost subprefect al judeţului Vaslui PDL Vaslui

Săvârşirea următoarelor infracţiuni: fals material în înscrisuri oficiale în forma participaţiei improprii, uz de fals în formă 

continuată, în forma participaţiei improprii (trei acte materiale), tentativă la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă 

calificată, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în forma 

participaţiei improprii.

Condamnat la 2 ani închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 4 ani. Instanţa a interzis 

inculpatului, timp de 3 ani după executarea pedepsei principale, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile 

publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o 

funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru 

săvârşirea infracţiunii.

2009/12/07 Silea Vasile Fost primar al comunei Ucea, jud. Braşov
Fost membru PDL*, 

actual PP-DD

Folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi schimbare, fără 

respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele 

administrate de acestea ori în numele lor şi complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, 

inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din 

bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

8.688,61 RON şi 169.447,89 RON

Condamnarea inculpatului SILEA VASILE, primar al Comunei Ucea, judeţul Braşov, la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni 

închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de încercare de 5 ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de folosire sau 

prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din 

bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, complicitate la 

infracţiunea de folosire sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat 

obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în 

numele lor şi infracţiunea de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor de natura celor 

prezentate mai sus.

2009/12/07 Popasavu Ioan Fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Ucea NA

Folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi schimbare, fără 

respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele 

administrate de acestea ori în numele lor.

8.688,61 RON şi 169.447,89 RON

Condamnarea inculpatului POPASAVU IOAN, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Ucea, judeţul Braşov, la 

pedeapsa de un an închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 3 ani, pentru 

săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca 

rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de 

acestea ori în numele lor şi infracţiunea de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor de natura 

celor prezentate mai sus.

2009/12/07 Drăgan Constantin Fost viceprimar al comunei Ucea, jud. Braşov PSD

Folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi schimbare, fără 

respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele 

administrate de acestea ori în numele lor.

8.688,61 RON şi 169.447,89 RON

Condamnarea inculpatului DRĂGAN CONSTANTIN, viceprimar al comunei Ucea, judeţul Braşov, la pedeapsa de un an 

închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 3 ani, pentru săvârşirea infracţiunii 

de folosire sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept 

de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi 

infracţiunea de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor de natura celor prezentate mai sus.

2009/12/08 Drăgan Adrian-Mihail Membru de partid PNG-CD Brăila Trafic de influenţă

Condamnarea inculpatului DRĂGAN ADRIAN MIHAIL, administrator al unei societăți comerciale, la pedeapsa de 4 ani 

închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 6 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de 

influență.

Obligă inculpatul la plata sumei de 4000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. 

2009/12/21 Stana Vasile Călin Membru de partid Partidul Verde Complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave 9.830.065 EUR
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor. Dosarul a fost trimis spre 

judecare la Tribunalul Municipiului Bucureşti. 

2009/12/21 Ionescu Dan Fost deputat PSD Complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave 9.830.065 EUR
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor. Dosarul a fost trimis spre 

judecare la Tribunalul Municipiului Bucureşti. 

2009/12/28 Ilieşi Sabin
Fost consilier judeţean în cadrul Consiliului judeţean Bistriţa Năsăud, fost prim-

vicepreşedintele PDL Bistriţa-Năsăud, fost preşedinte PNL, filiala Bistriţa-Năsăud

Fost membru PNL, actual 

PSD* 
Bistriţa

Săvârşirea în concurs a 2 infracţiuni de trafic de influenţă, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi folosirea 

influenţei sau autorităţii funcţiei de preşedinte al unui partid, ori a funcţiei de conducere în cadrul unei persoane juridice fără scop 

patrimonial, în vederea obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată;

Condamnat la 3 ani şi 6 luni închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 2 ani după 

executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice,de a ocupa o 

funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa funcţia și a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura 

activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunilor.

2009/12/28 Dinu Apăvăloaei Fost consilier judeţean în cadrul CJ Iaşi PSD Iaşi Săvârşirea în concurs a complicitate la abuz în serviciu în formă continuată.

Condamnat la 2 ani și 6 luni închisoare și interzicerea atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 1 an, după 

executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o 

funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a 

folosit.

2010/01/01

2010/01/05 Bojenoiu Aurel Fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Mun. Craiova PNL Craiova Săvârşirea infracțiunii de conflict de interese. 8.000 RON
Condamnat la 1 an și 6 luni închisoare, cu interzicerea drepturilor de: a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective 

publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

2010/01/21 Toadere Petru Fost primar al comunei Călăţele, judeţul Cluj PSD Trafic de influenţă 10.000 EUR

Condamnat la 3 ani închisoare în regim de detenţie. 

Instanţa a interzis inculpatului pe perioada executării pedepsei următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice 

sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau 

de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea 

infracţiunii.

Obligă inculpatul să restituie denunţătorului suma de 5000 euro sau echivalentul în lei la data plăţii. 
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2010/03/03 Solomon Antonie Fost primar al municipiului Craiova

PSD (până în 2008), 

PDL* (din 2008), PP-DD 

(până în 2013)

Craiova Luare de mită în formă continuată şi fals intelectual săvârşit în legătură directă cu o infracţiune de corupţie. 90.000 EUR

Condamnat la 3 ani închisoare în regim de detenţie. Instanţa a interzis inculpatului, atât pe perioada executării pedepsei cât şi 

timp de 3 ani după executare, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, 

dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie 

de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii.

2010/03/10 Cozma Ioan Primarul oraşului Negreşti, judeţul Vaslui PDL

Folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă 

continuată, abuz în serviciu contra intereselor publice, abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcţionarul public a obţinut 

pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial şi fals intelectual. 

48.332.15 EUR 

Condamnat la 2 ani închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 4 ani. Instanţa a interzis inculpatului 

Cozma Ioan, timp de 2 ani după executarea pedepsei principale, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile 

publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

2010/04/06 Sechelariu Dumitru Fost primar PSD Bacău Cumpărare de influență 77.400 RON Dispune încetare procesului penal faţă de Sechelariu Dumitru ca urmare a decesului acestuia. 

2010/04/08 Duţă Leontin Primar al comunei Biled jud. Timiş PDL

Tentativă la infracţiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete în scopul obţinerii 

pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea, ori în numele lor şi 

fals în declaraţii. 

Condamnat la 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 3 ani şi 6 luni

2010/04/08 Vişovan Gheorghe Fost primar al comunei Rozavlea, actual consilier local al comunei Rozavlea PSD

Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor; omisiunea de a 

furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din 

bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor 

obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

1.416.640,28 RON

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor.

În vederea recuperării prejudiciului s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile şi imobile 

aparţinând inculpaţilor şi părţii responsabile civilmente S.C. „Întreprindere Montaj Instalaţii” S.A.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Baia Mare. 

2010/04/27 Mihăilescu Petru Şerban Fost ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului, în prezent senator
Fost membru PSD, actual 

membru UNPR*

Primire de foloase necuvenite şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor săvârşită în legătură cu infracţiunea de foloase 

necuvenite.
264.000.000 ROL

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpatului și a dispus instituirea 

sechestrului asigurător asupra bunurilor ce formează obiectul infracţiunii de primire de foloase necuvenite, în vederea 

confiscării speciale.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2010/04/29 Ioniţă Mircea Fost subprefect al Instituţiei Prefectului Judeţul Prahova PSD
Abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial şi 

instigare la infracţiunea de sustragere sau distrugere de înscrisuri.
1.554.000 EUR

Condamnat la 3 ani închisoare în regim de detenţie. Instanţa a interzis inculpatului, atât pe perioada executării pedepsei, cât şi 

timp de 2 ani după executare, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, 

dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie 

de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii.

2010/05/05 Năstase Daniela Soţia lui Adrian Năstase FAM

Complicitate la luare de mită, participaţie improprie la infracţiunea de folosire la autoritatea vamală de documente false în legătură 

cu fapta de corupţie, ambele  în formă continuată. aprox. 630 000 EUR

Condamnată la 3 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 

8 ani și interzicerea următoarelor drepturi timp de 4 ani după executarea pedepsei principale: de a fi aleasă în autoritățile de 

publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat.

2010/05/05 Năstase Adrian
Fost preşedinte executiv al PSD, fost prim ministru al Guvernului României, fost 

preşedinte al Camerei Deputaţilor
PSD Luare de mită în formă continuată, şantaj aprox. 630 000 EUR

Condamnat la 4 ani închisoare și interzicerea următoarelor drepturi pe perioada executării pedepsei principale și timp de 5 ani 

după executarea pedepsei: de a fi ales în autoritățile de publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând 

exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia 

de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii.

2010/05/06 Dascălu Viorel Primarul comunei Lopătari, jud. Buzău PDL
Folosire de documente false şi inexacte având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor 

Europene.

Condamnat la 4 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 7 ani.

Instanța a interzis inculpatului, timp de 2 ani după executarea pedepsei principale, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în 

autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a 

ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul 

pentru săvârșirea infracțiunii.

2010/05/18 Dicu Florin Fostul vicepreşedinte al organizaţiei PDL Budeşti PDL Evaziune fiscală în formă continuată 2.548.279,34 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bucureşti au dispus trimiterea în judecată, în stare 

de arest preventiv, a inculpaţilor.

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui imobil aparţinând 

inculpatei Dijmărescu Elena. În ceea ce îl priveşte pe Dicu Florn, nu au fost identificate bunuri în proprietatea sa.

La data de 20 aprilie 2010, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea celor doi inculpaţi pe o perioadă de 24 de ore iar la 

data de 21 aprilie 2010, Judecătoria Sector 3 Bucureşti a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor pe o perioadă de 29 de 

zile.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Sector 3 Bucureşti. 

2010/05/21 Voicu Cătălin Fost deputat, Fost senator PSD
Trafic de influenţă în formă continuată (două fapte) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în legătură cu fapte de corupţie, în 

formă continuată.
260.000 EUR şi 119.000 RON

Condamnat la 7 ani închisoare pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni. 

Instanța a interzis inculpatului, pe perioada executării pedepsei, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice 

sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa o 

funcție sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârșirea infracțiunii.

2010/06/01 Meir Or Fiul lui Nati Meir FAM Complicitate la trafic de influenţă şi complicitate la cumpărare de influenţă, ambele în formă continuată. 115.000 EUR
Condamnat la 2 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 

4 ani.

2010/06/01 Meir Nati Fost deputat

Independent*, PRM (până 

în 2005), PDL (2007), 

independent (din 2007)

2 infracţiuni de trafic de influenţă, din care una în formă continuată. 115.000 EUR
Condamnat la 4 ani închisoare și interzicerea pe perioada executării pedepsei a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice 

sau în funcții elective, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat.

2010/06/08 Raşit Beinur Viceprimar al comunei Adamclisi, judeţul Constanţa PSD

Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, utilizarea 

subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, ambele în formă 

continuată. 

24.975,11 RON
Condamnat la la pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare cu suspendare condiţionată pe un termen de încercare de 3 ani şi 10 

luni.

2010/06/16 Zamfir Costel Fost primar al comunei Bradu, judeţul Argeş (în perioada 2000 – 2008) NA

Abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial 

sau nepatrimonial, în formă calificată şi în formă continuată, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul 

public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă calificată şi în formă continuată, 

fals intelectual şi uz de fals, ambele în formă continuată.

190.000 RON

Condamnă pe inculpatul ZAMFIR COSTEL, primar al comunei Bradu, judeţul Argeş (în perioada 2000 – 2008), la 

pedeapsa de 5 ani închisoare şi interzicerea următoarelor drepturi pe perioada executării pedepsei principale și pe o durată de 

4 ani după executarea pedepsei: de a fi ales în autoritățile de publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție 

implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de 

natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii, pentru săvârșirea infracțiunilor de: fals intelectual și uz de fals 

în legătură directă cu infracțiunea asimilată unor infracțiuni de corupție, în formă continuată și două infracțiuni de abuz în 

serviciu contra intereselor publice în formă calificată și continuată.

2010/06/16 Pandele Sorin Andi Fost deputat PDL

Luare de mită, abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj 

patrimonial sau nepatrimonial, în formă calificată şi în formă continuată, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă 

funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă calificată şi în formă 

continuată, fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată.

190.000 RON

Condamnă pe inculpatul PANDELE SORIN ANDI, director al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) 

Argeş (în perioada 2005 – 2008), fost deputat în Parlamentul României, la pedeapsa de 5 ani închisoare şi interzicerea 

următoarelor drepturi pe perioada executării pedepsei principale și pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei: de a fi ales 

în autoritățile de publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a 

ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit pentru 

săvârșirea infracțiunii, pentru săvârșirea infracțiunilor de: luare de mită, două infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor 

publice în formă calificată și continuată și fals material în înscrisuri oficiale în legătură directă cu o infracțiune asimilată unor 

infracțiuni de corupție.

2010/06/25 Bunei Silviu Iosif Fiul lui Bunei Antonie şi consilierul personal al acestuia FAM Complicitate la luare de mită. 47.000 EUR

Condamnat la 4 ani închisoare și interzicerea atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 2 ani după 

executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau funcţii elective publice, de a ocupa o 

funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o 

activitate, de natura celei de care s-a folosit.

2010/06/25 Bunei Antonie Primar al comunei Zăvoi, judeţul Caraş Severin PSD Luare de mită, trafic de influenţă. 47.000 EUR

Condamnat la 6 ani închisoare și interzicerea atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 3 ani după 

executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau funcţii elective publice, de a ocupa o 

funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o 

activitate, de natura celei de care s-a folosit.

2010/07/06 Lupu Gheorghe Fost primar al oraşului Zărneşti, jud. Braşov PDL
Luare de mită, abuz în serviciu contra intereselor publice cu consecinţa obţinerii de către funcţionarul public pentru sine sau altul a 

unui avantaj patrimonial, uz de fals, toate în formă continuată.
52.963 EUR Condamnat la 1 an închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 3 ani.

2010/07/06 Şerb Gheorghe Fost primar al comunei Laslea, judeţul Sibiu PDL

Complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca 

rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea şi 

fals intelectual.

Achitat

2010/07/06 Jeleriu Gheorghe Viceprimar la Primăria comunei Laslea PNL

Complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca 

rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea şi 

fals intelectual.

Achitat

2010/07/06 Alexandru Gheorghe Fost viceprimar al comunei Plugari, judeţul Iaşi NA

Instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru 

altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, instigare la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la 

infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe 

nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

Condamnat la 2 ani închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 4 ani. Instanţa a interzis 

inculpatului, timp de 3 ani după executarea pedepsei principale, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile 

publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa 

o funcţie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii.

2010/07/06 Sandu Costel Fost primar al comunei Plugari, judeţul Iaşi PNL

Abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial 

sau nepatrimonial fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, complicitate la infracţiunea de folosire sau 

prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din 

bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată.

Condamnat la 2 ani închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 4 ani.

Instanţa a interzis inculpatului, timp de 3 ani după executarea pedepsei principale, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în 

autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul 

de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea 

infracţiunii.

2010/07/06 Buculei Doina Fost primar al comunei Plugari, judeţul Iaşi PSD
Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi  înşelăciune
Judecătoria Iaşi a dispus disjungerea cauzei pentru inculpata BUCULEI DOINA.

2010/07/06 Dedu Dumitru Primar al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa PSD

Tentativă la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care a avut ca rezultat 

obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în 

numele lor.

Condamnat la 1 an şi 6 luni luni închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei având un termen de încercare 

pe o durată de 3 ani şi 6 luni.

Instanța a mai interzis inculpatului drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a 

ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 1 an. 

2010/07/06 Furtună Gheorghe Fost primar al comunei Deleni, judeţul Iaşi PSD

Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi  înşelăciune în 

formă continuată.

120.528,6 RON Condamnat la 6 luni închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 2 ani şi 6 luni

2010/07/06 Sterea Costică Fost primar al comunei Tansa, jud. Iaşi, actual consilier în CL Tansa PSD
Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi  înşelăciune.
59.693,6 RON

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor.

În vederea recuperării acestei sume, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile 

aparţinând celor doi inculpaţi. 

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Iaşi. 

2010/07/13 Petre Ion Fost primar al oraşului Panciu, jud. Vrancea PSD Cumpărare de influenţă S-a dispus încetarea procesului penal.

2010/07/13 Zbîrciog Vasile Primar al comunei Străoane, jud. Vrancea PSD Cumpărare de influenţă Condamnat la 1 an închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani

2010/07/22 Deaconu Nicolae Soţul Lelioarei Deaconu, avocat FAM
Complicitate la abuz în serviciul contra intereselor publice în formă continuată şi calificată săvârşite în scopul obţinerii pentru sine 

a unui avantaj patrimonial, uz de fals, fals în declaraţii şi evaziune fiscală.

Condamnat la 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 6 ani și interzicerea 

pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte 

funcţii publice și de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

2010/07/22 Deaconu Lelioara Fost subprefect al judeţului Gorj NA
Abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată şi continuată, săvârşită în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul 

a unui avantaj patrimonial, instigare la fals intelectual, în formă continuată.

Condamnată la 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 6 ani și 

interzicerea pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în 

orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa funcţia, de a exercita 

profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit.

2010/08/20 Cornoiu Ilie Consilier în cadrul Consiliului Judeţean Cluj PRM
Luare de mită în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, sustragere sau distrugere de înscrisuri, în 

formă continuată.
aprox. 30.000 EUR

Inculpatului Cornoiu Ilie i s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură 

penală. La data de 19 august 2010, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea acestuia pe o perioadă de 24 de ore, iar la data 

de 20 august 2010, Tribunalul Cluj a hotărât arestarea preventivă a inculpatului Cornoiu Ilie pentru 29 de zile.

2010/10/05 Boldură Voicu Vasile Fost viceprimar al comunei Vălişoara, judeţul Hunedoara PSD

Fals intelectual în formă continuată şi participaţie improprie la folosirea sau prezentarea de documente false, incomplete sau 

inexacte care au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele 

administrate de acestea sau în numele lor.

Achitat

2010/10/05 Maier
Dorina Tatiana 

Rozalia
Fost membru de partid Partidul Socialist

Fals intelectual în formă continuată şi participaţie improprie la folosirea sau prezentarea de documente false, incomplete sau 

inexacte care au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele 

administrate de acestea sau în numele lor.

Condamnată la 1 an închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 3 ani, pentru complicitate la 

infracţiunea de fals intelectual şi pentru participaţie improprie la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori 

declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al 

Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

2010/10/05 Baciu Constantin Fost primar al comunei Podgoria, judeţul Buzău PDL
Complicitate la infracţiunea de folosire şi prezentare de documente false şi inexacte având ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene, complicitate la infracţiunea de înşelăciune. 
516.402,38 RON Achitat

2010/10/05 Milea Neculai Fost viceprimar al comunei Podgoria, judeţul Buzău PNL
Complicitate la infracţiunea de folosire şi prezentare de documente false şi inexacte având ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene, complicitate la infracţiunea de înşelăciune. 
516.402,38 RON Achitat

2010/10/20 Dobrişan Dorin Membru de partid PSD

Luare de mită în formă continuată, abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcţionarul public a obţinut 

pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, 

infracţiunea de spălare a banilor, complicitate la infracţiunea de delapidare, toate în formă continuată.

Tribunalul Călărași a disjuns cauza.

2010/10/25 Diaconescu Cristian-Dan Fondator PP-DD PP-DD 2 infracţiuni de şantaj 200.000 EUR

La data de 23 iunie 2010, Judecătoria Sectorului 1 a admis cererea procurilor de arestare preventivă pentru 29 de zile a 

inculpaţilor Diaconescu Cristian Dan şi Pârv Dorel – Petru. La data de 25 iunie 2010, Tribunalul Bucureşti a înlocuit măsura 

arestării preventive a inculpatului Diaconescu Cristian Dan cu cea de obligare de a nu părăsi ţara. Ulterior, măsura respectivă 

a fost prelungită succesiv de procurori, fiind valabilă până la data de 21 noiembrie 2010

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria sectorului 1 Bucureşti. 

2010/11/03 Babiuc
Ioana Cristina 

Anca
Fiica lui Victor Babiuc FAM Complicitate la luare de mită. 892.758 USD Achitată

2010/11/03 Babiuc Victor Fost deputat PDL  Săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată. 892.758 USD

Condamnat la 2 ani închisoare în regim de detenţie. 

Instanţa a interzis inculpatului, atât pe perioada executării pedepsei cât şi timp de 5 ani după executare, următoarele drepturi: 

dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul 

autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul 

pentru săvârşirea infracţiunii.

2010/11/03 Becali George Fost deputat

PNG-CD* (2004-2012), 

PRM (2009-2010) PNL 

(2012-2013)

Complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată. 892.758 USD

Condamnat la 2 ani închisoare în regim de detenţie. 

Instanţa anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, pronunţată de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie la data de 11 februarie 2013, contopeşte pedepsele pronunţate prin acea decizie cu pedeapsa pronunţată 

prin prezenta decizie, astfel că inculpatul Becali George va executa pedeapsa de 3 ani închisoare în regim de detenţie.

Instanţa a interzis inculpatului Becali George, atât pe perioada executării pedepsei, cât şi timp de 5 ani după executare, 

următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie 

implicând exerciţiul autorităţii de stat.

2010/11/03 Dincuţă Daniel Fost primar al comunei Corbeni, judeţul Argeş PSD

Complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca 

rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori 

în numele lor, complicitate la infracţiunea de schimbare, fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei fondurilor obţinute din 

bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, ambele în formă continuată.

Condamnat la 2 ani și 10 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani și 

interzicerea pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în 

orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția și a exercita 

profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracţiunilor. Pe parcursul termenului 

de supraveghere, dispune ca inculpații să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, respectiv la Primăria Corbeni 

sau la Primăria Curtea de Argeș, pe o perioadă de 100 de zile.

Dispune obligarea în solidar a inculpaților la plata sumelor de 160.064,15 lei și 64.608,28 lei reprezentând debite principale, 

la care se adaugă majorări de întârziere, dobânzi și penalități, calculate potrivit Codului de procedură fiscală, de la data 

efectuării plăților de către A.P.I.A și până la stingerea totală a acestor debite.

2010/11/03 Ungureanu Daniel Fost consilier local în cadrul Primăriei Corbeni, judeţul Argeş PSD

Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,  schimbarea, fără 

respectarea prevederilor legale a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele 

administrate de acestea ori în numele lor, fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată.

48.639 EUR

Condamnat la 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani și interzicerea 

pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte 

funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția și a exercita profesia sau 

meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunilor. 

Pe parcursul termenului de supraveghere, dispune ca inculpații să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, 

respectiv la Primăria Corbeni sau la Primăria Curtea de Argeș, pe o perioadă de 100 de zile.

Dispune obligarea în solidar a inculpaților la plata sumelor de 160.064,15 lei și 64.608,28 lei reprezentând debite principale, 

la care se adaugă majorări de întârziere, dobânzi și penalități, calculate potrivit Codului de procedură fiscală, de la data 

efectuării plăților de către A.P.I.A și până la stingerea totală a acestor debite.

2010/11/12 Boghin Anghel Ştefan
Membru de partid, fost director coordonator al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 

(D.G.F.P.) Alba
PSD Cumpărare de influenţă 40.000 RON

Inculpaţilor li s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală. La data 

de 11 noiembrie 2010, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea inculpaţilor Scutea Doina, Bogin Anghel Ştefan, Duca 

Alexandru şi Radu Bogdan pe o perioadă de 24 de ore, iar la data de 12 noiembrie 2010, Curtea de Apel Alba - Iulia a 

dispus arestarea preventivă a tuturor celor cinci inculpaţi pe o perioadă de 29 de zile.

2010/12/08 Burcea Marieta Membru de partid PSD

Complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca 

rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori 

în numele lor, complicitate la infracţiunea de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi conflict de interese.

Condamnată la 1 an şi 4 luni închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 3 ani şi 4 luni.

2010/12/10 Ferenc Pecsi Fost deputat UDMR Satu Mare
Folosire şi prezentare de documente şi declaraţii false care au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general 

al Comunităţii Europene, în formă continuată.
112.331 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Satu Mare.

2010/12/12 Ursachi Tonel Fostul preşedinte al filialei ieşene a Partidului Ecologist (PE) PE (Partidul Ecologist) Iaşi
Dare de mită, complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, aderare şi constituire de grup infracţional organizat şi 

spălare de bani toate în formă continuată.
6.088.278 EUR

La data de 11 decembrie 2010, Tribunalul Bucureşti a dispus măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea 

Bucureşti faţă de inculpatul Butean Victor şi măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara faţă de inculpatul Ursachi 

Tonel.

În urma recursului declarat de procurori, la aceeaşi dată, Curtea de Apel Bucureşti a dispus măsura arestării preventive pentru 

29 de zile a celor doi inculpaţi.

2010/12/15 Chiuariu Tudor-Alexandru Fost deputat, actual senator, fost ministru al Justiţiei PNL Abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebit de grave. 8.619.787 EUR

Condamnat la 3 ani și 6 luni închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe durata unui termen de 

încercare de 6 ani. De asemenea, interzice inculpatului, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei, a următoarelor 

drepturi: de a fi ales în autoritățile publice sau în funții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de 

stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit 

pentru săvârșirea infracțiunii.

2010/12/15 Nagy Zsolt Fost ministru al comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei UDMR Abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebit de grave. 8.619.787 EUR
Condamnat la 4 ani închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe durata unui termen de încercare 

de 8 ani.

2010/12/16 Băiculescu Vasile Fost primar al comunei Brăhăşeşti, judeţul Galaţi PDL Luare de mită în formă continuată 16.500 RON

La datele de 6, respectiv 14 octombrie 2010, inculpaţii Băiculescu Vasile şi Peneoaşu Marcel au fost arestaţi preventiv pe 

termen de 29 de zile de Tribunalul Galaţi. Iamandi – Răianu Marius a fost arestat de aceeaşi instanţă şi pe aceeaşi perioadă la 

data de 12 noiembrie 2010, iar la 19 noiembrie 2010, Curtea de Apel Galaţi a luat faţă de acesta măsura preventivă a 

obligării de a nu părăsi ţara pe o durată de 30 de zile.

Procurorii anticorupţie au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor imobile şi mobile aparţinând tuturor inculpaţilor în 

vederea despăgubirii denunţătorului cu contravaloarea lucrărilor suplimentare şi pentru confiscarea celorlalte sume de bani.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Galaţi. 

2010/12/16 Iamandi-Răianu Marius Membru PSD Bârlad şi fost consilier local în CLM Bârlad PSD Dare de mită în formă continuată. 16.500 RON

La datele de 6, respectiv 14 octombrie 2010, inculpaţii Băiculescu Vasile şi Peneoaşu Marcel au fost arestaţi preventiv pe 

termen de 29 de zile de Tribunalul Galaţi. Iamandi – Răianu Marius a fost arestat de aceeaşi instanţă şi pe aceeaşi perioadă la 

data de 12 noiembrie 2010, iar la 19 noiembrie 2010, Curtea de Apel Galaţi a luat faţă de acesta măsura preventivă a 

obligării de a nu părăsi ţara pe o durată de 30 de zile.

Procurorii anticorupţie au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor imobile şi mobile aparţinând tuturor inculpaţilor în 

vederea despăgubirii denunţătorului cu contravaloarea lucrărilor suplimentare şi pentru confiscarea celorlalte sume de bani.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Galaţi. 

2010/12/20 Iordache Graţiela-Denisa
Fost secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice (MFP), fost deputat în perioada 

2004-2008

PC (până în 2006), PDL* 

(2006-prezent)
Complicitate la evaziune fiscală aprox 44.000.000 EUR Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucureşti.

2010/12/20 Duţă Vasile Fost Senator PSD Evaziune fiscală aprox 44.000.000 EUR Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucureşti.
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2010/12/22 Dicu Florin Fostul vicepreşedinte al organizaţiei PDL Budeşti PDL

2 infracţiuni de evaziune fiscală, în formă continuată şi tentativă la infracţiunea de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a 

impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau 

restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

17.914.399 RON

Condamnat la 3 ani şi 9 luni închisoare în regim de detenţie. 

Instanţa a interzis inculpatului, atât pe perioada executării pedepsei, cât şi timp de 2 ani după executare, următoarele drepturi: 

dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de 

stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a 

folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii. 

2010/12/28 Marko Attila-Gabor
Actual deputat, fost subsecretar de stat la Oficiul Regional pentru Relaţii Interetnice 

din cadrul Ministerului Informaţiilor Publice
UDMR Abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebit de grave. 1.300.000 EUR

În vederea recuperării pagubei, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile 

aparţinând celor trei inculpaţi. 

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Sfântu Gheorghe. 

2011/01/01

2011/01/05 Toşa Ioan Fost primar al comunei Vînători, jud. Mureş PNL

Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,  tentativă la 

infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe 

nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi fals 

material în înscrisuri oficiale. 

82.633,10 RON

În vederea recuperării prejudiciului creat, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi 

imobile aparţinând inculpatului Toşa Ioan. 

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Sighişoara. 

2011/01/10 Trancă Teodor Consilier judeţean în cadrul CJ Vrancea PP-DD Trafic de influenţă, în formă continuată. 5.215,70 RON

În vederea confiscării, procurorii au instituit sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile aparţinând inculpaţilor Trancă 

Teodor şi Ciogescu Ovidiu Eugen. 

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Piteşti. 

2011/02/07 Moisil Leontin Cornel
Fost primar al comunei Şanţ, jud. Bistriţa Năsăud, actual membru al Consiliului Local 

al Comunei Şanţ
PSD

Folosirea sau prezentarea de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,  schimbarea, fără 

respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele 

administrate de acestea ori în numele lor şi fals în declaraţii. 

160.013,74 EUR

Condamnă inculpatul, la o pedeapsă de 4 ani închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o 

perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii 

publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

2011/02/10 Matei Viorel Lilian Fiul fostului senator PSD Matei Viorel FAM Aderare la un grup infracţional organizat şi luare de mită, în formă continuată.
În zilele de 9 şi 10 februarie 2011, magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au admis propunerile formulate de procurorii DNA şi 

au dispus arestarea preventivă faţă de 91 inculpaţi.

2011/02/18 Hada Gligor Tatăl lui Hada Ovidiu-Marius FAM
Complicitate la infracţiunea de conflict de interese, în formă continuată şi complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra 

intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial, în formă continuată.
698.748,57 RON

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Alba Iulia. 

2011/02/18 Hada Ovidiu-Marius Fost primar al municipiului Hunedoara PNL
10 infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial, 

16 infracţiuni de complicitate la infracţiunile de conflict de interese.
698.748,57 RON

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Alba Iulia. 

2011/02/18 Dan Nicolae-Robert Fost viceprimar al municipiului Hunedoara
PNL*, actual membru 

UNPR

22 de infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj 

patrimonial, 41 infracţiuni de complicitate la infracţiunile de conflict de interese.
698.748,57 RON

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Alba Iulia. 

2011/03/02 Poteraş
Cristian 

Constantin

Fost primar al Sectorului 6 Bucureşti şi preşedinte al Subcomisiei locale de fond 

funciar de pe lângă Consiliul Local al Sectorului 6 Bucureşti
PDL

Abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau 

pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată (6 acte materiale).

În vederea recuperării prejudiciului creat, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi 

imobile aparţinând inculpaţilor. 

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Sector 6 Bucureşti. 

2011/03/03 Zaharii Petrică Fost viceprimar al comunei Corlăţeni, jud. Botoşani Alianţa pentru România

Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat 

obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei 

și fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată.

Condamnat la 1 an închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani.

2011/03/11 Racz Karoly Fost primar al municipiului Târgu Secuiesc. PCM Luare de mită în formă continuată (zece acte materiale) 51.000 RON
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Braşov efectuează acte de urmărire penală faţă de 

inculpat.

2011/03/23 Popescu Petre Fost primar al comunei Boişoara, judeţul Vâlcea. PNL Luare de mită şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată. 168.428,58 RON Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti efectuează cercetări penale față de inculpat.

2011/03/28 Istrati Igor Fondatorul Partidului Democrat-Liberal în Republica Moldova PDL Trafic de influenţă. 100.000 EUR Condamnat la 4 ani închisoare în regim de detenţie

2011/04/05 Dincă Dumitru Fost primar al comunei Păuleşti, judeţul Prahova în perioada 2004 – 2008 PSD

Folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, care au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul 

general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau în numele lor şi infracţiunea de înşelăciune care a 

avut consecinţe deosebit de grave.

1.816.288,23 RON

În vederea recuperării acestei pagube procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi 

imobile aparţinând inculpaţilor. 

Dosarul a fost înaintat spre judecare Tribunalului Prahova. 

2011/04/05 Şerban Ioan Fost primar al comunei Păuleşti, judeţul Prahova în perioada 2000 – 2004 PSD

Folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, care au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul 

general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau în numele lor şi infracţiunea de înşelăciune care a 

avut consecinţe deosebit de grave.

1.816.288,23 RON

În vederea recuperării acestei pagube procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi 

imobile aparţinând inculpaţilor. 

Dosarul a fost înaintat spre judecare Tribunalului Prahova. 

2011/04/05 Rusu Mitu Fost primar al comunei Codăeşti, judeţul Vaslui PSD

Complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, 

dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de 

aceasta ori în numele ei, în formă continuată şi 2 infracțiuni de fals intelectual. 

Condamnat la 2 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani și interzicerea 

pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte 

funcţii publice și de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

2011/04/08 Preda Vasile Primar al comunei Vărăşti, judeţul Giurgiu PNL Mărturie mincinoasă 1.836.608,59 RON
Condamnat la 8 luni închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, pe durata unui termen de încercare de 2 

ani și 8 luni.

2011/04/08 Păsat Dan Fost deputat
PNL (până în 2010), 

PDL* (din 2010)

Şantaj și efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția pe care o persoană o îndeplinește o 

persoană în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.
1.836.608,59 RON

Condamnat la 3 ani închisoare și interzicerea pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale, a următoarelor 

drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice.

2011/04/26 Pârvulescu Anda-Luiza Nora lui Pârvulescu Constantin FAM Tăinuire a bunurilor provenite din săvârşirea unei infracţiuni de corupţie. Condamnată la 2 ani închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 4 ani.

2011/04/26 Pârvulescu Constantin Fost primar al comunei Fărcăşeşti, judeţul Gorj PSD

2 infracţiuni de luare de mită, ambele în formă continuată, infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă s-a 

obţinut pentru sine sau altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub 

semnătură privată.

Condamnat la 7 ani închisoare. Instanţa a interzis inculpatului atât pe perioada executării pedepsei cât şi timp de 3 ani după 

executarea pedepsei principale, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, 

de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a 

desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii.

2011/05/03 Goga Nicolae Fost viceprimar al comunei Apold, judeţul Mureş PNL

Conflict de interese în formă continuată (3 acte materiale) şi două infracţiuni de complicitate la folosire sau prezentare de 

documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general 

consolidat al comunităţii europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, ambele în formă continuată.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Tîrgu Mureş. 

2011/05/03 Goga Maria Soţia lui Goga Nicolae FAM

Folosire sau prezentare de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general consolidat al comunităţii europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, ambele în 

formă continuată

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Tîrgu Mureş. 

2011/05/03 Bologa Emil Consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Vînători, jud. Mureş PDL

Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă 

continuată, cu consecinţe deosebit de grave, instigare la fals intelectual în formă continuată.

58.899 EUR

În vederea recuperării acestei pagube, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui imobil aparţinând 

inculpatului. 

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Sighişoara. 

2011/05/03 Popa Iulian Primar al comunei Secăria, judeţul Prahova PDL

Instigare la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat 

obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în 

numele lor, în formă continuată

Condamnat la 4 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

2011/05/03 Radu Claudia Vicepreşedinte al organizaţiei PDL sector 3 PDL

Abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial, 

fals intelectual în legătură cu fapte de corupţie în formă continuată ,complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în 

legătură cu fapte de corupţie. 

 2.736.933,28 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2011/05/03 Iacob Ridzi Monica Maria
Fost ministru al Ministerului Tineretului şi Sportului, în prezent deputat în Parlamentul 

României

PDL* (până în 2012), 

independent din 2012

Abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial, 

fals intelectual în legătură cu fapte de corupţie în formă continuată, participaţie improprie la infracţiunea de acces fără drept la un 

sistem informatic, săvârşită prin încălcarea măsurilor de securitate, participaţie improprie la infracţiunea de a modifica, şterge sau 

deteriora date informatice, fără drept.

 2.736.933,28 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2011/05/11 Sămărgiţan Gheorghe Fost consilier local în cadrul CL Mureş PDL Luare de mită în formă continuată. 1.100 RON și 30 EUR

Condamnarea inculpatului la pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 

3 ani şi 10 luni.

Confiscă de la inculpat sumele de 1.100 lei şi 30 de euro primite de la denunţători. 

Obligă inculpatul la plata sumei de 2.930 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. 

2011/05/18 Nicuţ Gheorghe Fost primar al municipiului Curtea de Argeş PDL

Folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe 

deosebit de grave.

La data de 26 ianuarie 2011, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea inculpatului Nicolescu Constantin pe un termen de 24 

de ore. La data de 27 ianuarie 2011, Tribunalul Argeş a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a 

aceluiaşi inculpat pe un termen de 29 de zile. În data de 2 februarie 2011, Curtea de Apel Piteşti a dispus înlocuirea măsurii 

arestării preventive cu cea a obligării de a nu părăsi ţara.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Argeş. 

2011/05/18 Andrei Călin Ioan Primar al municipiului Câmpulung, judeţul Argeş PNL

Folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe 

deosebit de grave.

La data de 26 ianuarie 2011, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea inculpatului Nicolescu Constantin pe un termen de 24 

de ore. La data de 27 ianuarie 2011, Tribunalul Argeş a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a 

aceluiaşi inculpat pe un termen de 29 de zile. În data de 2 februarie 2011, Curtea de Apel Piteşti a dispus înlocuirea măsurii 

arestării preventive cu cea a obligării de a nu părăsi ţara.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Argeş. 

2011/05/18 Nicolescu Constantin Preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş PSD

Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe 

deosebit de grave, în formă continuată, fals intelectual în legătură directă cu infracţiunea împotriva intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene anterior menţionată, săvârşite în scopul de a ascunde comiterea sau în realizarea scopului urmărit printr-o 

asemenea infracţiune, în formă continuată, luare de mită, în formă continuată, instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra 

intereselor publice în scopul obţinerii pentru altul a unui avantaj patrimonial.

La data de 26 ianuarie 2011, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea inculpatului Nicolescu Constantin pe un termen de 24 

de ore. La data de 27 ianuarie 2011, Tribunalul Argeş a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a 

aceluiaşi inculpat pe un termen de 29 de zile. În data de 2 februarie 2011, Curtea de Apel Piteşti a dispus înlocuirea măsurii 

arestării preventive cu cea a obligării de a nu părăsi ţara.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Argeş. 

2011/05/18 Popa Ion Primar al comunei Stâlpeni, judeţul Argeş PSD Abuz în serviciu contra intereselor publice în scopul obţinerii pentru altul a unui avantaj patrimonial.

La data de 26 ianuarie 2011, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea inculpatului Nicolescu Constantin pe un termen de 24 

de ore. La data de 27 ianuarie 2011, Tribunalul Argeş a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a 

aceluiaşi inculpat pe un termen de 29 de zile. În data de 2 februarie 2011, Curtea de Apel Piteşti a dispus înlocuirea măsurii 

arestării preventive cu cea a obligării de a nu părăsi ţara.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Argeş. 

2011/05/18 Ştefan Ion Primar al comunei Budeasa, judeţul Argeş PSD

Folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe 

deosebit de grave.

La data de 26 ianuarie 2011, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea inculpatului Nicolescu Constantin pe un termen de 24 

de ore. La data de 27 ianuarie 2011, Tribunalul Argeş a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a 

aceluiaşi inculpat pe un termen de 29 de zile. În data de 2 februarie 2011, Curtea de Apel Piteşti a dispus înlocuirea măsurii 

arestării preventive cu cea a obligării de a nu părăsi ţara.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Argeş. 

2011/05/24 Anghelescu Gheorghe-Relu Membru de partid PDL Luare de mită 100.000 RON Condamnat la 2 ani şi 6 luni închisoare în regim de detenţie

2011/05/24 Costache Ionel-Cristian Primar al comunei Tărtăşeşti, jud. Dâmboviţa PDL Luare de mită 100.000 RON  Condamnat la 4 ani închisoare în regim de detenţie pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită.

2011/05/24 Mironescu Laurenţiu Membru de partid, fost Secretar General al Ministerului Administraţiei şi Internelor. PDL
Iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, trafic de 

influenţă.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează cercetări penale faţă de 30 de inculpaţi pentru infracţiuni de 

corupţie în legătură cu activităţile de import - export de mărfuri provenite din afara graniţelor Uniunii Europene desfăşurate 

prin birourile vamale de pe raza Direcţie Regionale de Accize şi Operaţiuni Vamale (D.R.A.O.V.) Constanţa. Actualizare (25 

mai 2011): La data de 25 mai 2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis cererea procurorilor anticorupţie şi a dispus 

arestarea preventivă a tuturor celor 28 de inculpaţi reţinuţi pe un ternen de 29 de zile.

2011/05/24 Banias Mircea-Marius Senator
PDL* (până în 2012), 

PNL (actual)
Aderare la un grup infracţional organizat, trafic de influenţă, instigare la delapidare.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează cercetări penale faţă de 30 de inculpaţi pentru infracţiuni de 

corupţie în legătură cu activităţile de import - export de mărfuri provenite din afara graniţelor Uniunii Europene desfăşurate 

prin birourile vamale de pe raza Direcţie Regionale de Accize şi Operaţiuni Vamale (D.R.A.O.V.) Constanţa. Actualizare (25 

mai 2011): La data de 25 mai 2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis cererea procurorilor anticorupţie şi a dispus 

arestarea preventivă a tuturor celor 28 de inculpaţi reţinuţi pe un ternen de 29 de zile.

2011/05/27 Boriga Gabriel-Florin Primar al municipiului Târgovişte PDL Abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată

Condamnat la 3 ani şi închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani și 

interzicerea, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau 

în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa o funcţie sau de a exercita 

o profesie ori de a desfăşura o activitate, de care s-a folosit pentru săvârşirea infracțiunii.

2011/06/06 Potârcă Tănase Fratele lui Potârcă Constantin-Ninel FAM Evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată 18 milioane RON

Condamnă pe inculpatul POTÎRCĂ TĂNASE, la o pedeapsă de 5 ani închisoare și interzicerea, pe perioada executării 

pedepsei, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând 

exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa o funcție, de a exercita o profesie, ori de a desfășura o activitate de natura aceleia de 

care s-a folosit, pentru săvârşirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

2011/06/06 Potârcă Constantin-Ninel Fost candidat la alegerile prezidenţiale române din anul 2009 independent Evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată 18 milioane RON

Condamnă pe inculpatul POTÎRCĂ CONSTANTIN NINEL, administrator al unei societăți comerciale, la o pedeapsă de 6 

ani închisoare și interzicerea, pe perioada executării pedepsei, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii 

elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa o funcție, de a exercita o profesie, 

ori de a desfășura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit, pentru săvârşirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă 

continuată.

2011/06/06 Stoleru Alexandru Membru de partid PDL Piatra Neamţ Trafic de influenţă în formă continuată 35.860 EUR şi 17.577 RON

Condamnat la 5 ani închisoare. Instanţa a interzis inculpatului, pe perioada executării pedepsei, următoarele drepturi: dreptul 

de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii 

de stat.

2011/06/15 Cizmaş Miomir-Dobrivoi Primarul comunei Foeni, judeţul Timiş PDL Complicitate la infracţiunea de dare de mită Achitat

2011/06/28 Marian Sergiu Fost subprefect al judeţului Vaslui PDL Vaslui
Luare de mita, instigare la fals intelectual, abuz în serviciu contra intereselor publice si abuz în serviciu contra intereselor 

persoanelor.
228.904 RON

Condamnat la 2 ani închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 4 ani. Instanţa a interzis 

inculpatului, timp de 3 ani după executarea pedepsei principale, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile 

publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o 

funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru 

săvârşirea infracţiunii.

2011/06/28 Hada Ovidiu-Marius Fost primar al municipiului Hunedoara PNL
3 infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un 

avantaj patrimonial sau nepatrimonial, 5 infracţiuni de complicitate la infracţiunile de conflict de interese.
40.764 EUR

Condamnat la 5 ani închisoare cu executare. Instanţa a interzis inculpatului atât pe perioada executării pedepsei cât şi timp de 

10 ani după executare, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul 

de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

2011/06/28 Dan Nicolae-Robert Fost viceprimar al municipiului Hunedoara
PNL*, actual membru 

UNPR

Abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial 

sau nepatrimonial şi complicitate la infracţiunea de conflict de interese.
40.764 EUR

Condamnat la 3 ani închisoare în regim de detenţie. Instanţa a interzis inculpatului, atât pe perioada executării pedepsei cât şi 

timp de 10 ani după executare, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi 

dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

2011/07/04 Simihăian Valer Membru de partid PNL

Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene 

sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (27 de acte 

materiale).

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Bistriţa. 

2011/07/04 Georgescu Liviu Fost primar al comunei Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa PSD

Instigare la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat 

obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în 

numele lor, în formă continuată.

aprox. 23.000 EUR Condamnat la un an închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 3 ani.

2011/07/08 Soare Radu Fost vicepresedinte al PSD Alba, membru de partid PC
PSD (până în 2006), PC* 

(în prezent)
Înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Alba Iulia. 

2011/08/04 Sava Emilian Fiul lui Gigel Sava FAM
Folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi înşelăciune.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecatoria Hârsova.

2011/08/04 Sava Gigel Fost primar al comunei Horia, judetul Constanta PSD

Folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, 2 infracţiuni de 

înşelăciune, 3 infracţiuni de fals intelectual, toate în forma participaţiei improprii, uz de fals, în formă continuată.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecatoria Hârsova.

2011/08/04 Năftănăilă Ion Primarul comunei Albeştii de Muscel, judeţul Argeş PDL

Folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe 

deosebit de grave, conflict de interese, schimbare fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul 

general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată.

În vederea recuperarii prejudiciului, în cauza s-a dispus luarea masurilor asiguratorii, prin instituirea sechestrului penal pâna la 

concurenta sumei de 202.851, 70 lei, pe bunurile imobile apartinând inculpatului Naftanaila Ion.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Pitesti. 

2011/09/05 Hojda Samson Fost consilier local în cadrul CL Periam NA

Săvârşirea infracțiunilor concurente de: folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are 

ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţii Europene sau din bugetele administrate de acestea, 

ori în numele lor, tentativă la săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau 

incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţii Europene sau din bugetele 

administrate de acestea, ori în numele lor și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

Condamnat la 1 an închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani și interzicerea, 

pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale, a drepturilor de: a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii 

elective publice și de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

2011/09/05 Rusan Vintilă Fost consilier local în cadrul CL Periam NA

Săvârşirea infracțiunilor concurente de: folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are 

ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţii Europene sau din bugetele administrate de acestea, 

ori în numele lor, tentativă la săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau 

incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţii Europene sau din bugetele 

administrate de acestea, ori în numele lor și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

Condamnat la 1 an închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani și interzicerea, 

pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale, a drepturilor de: a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii 

elective publice și de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

2011/09/05 Boancăş Rodica
Fost primar al comunei Periam, judeţul Timiş, actual consilier local în cadrul CL 

Periam
PDL

Săvârşirea infracțiunilor concurente de instigare la săvârșirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii 

false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţii Europene sau 

din bugetele administrate de acestea, ori în numele lor și fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată.

Condamnă pe inculpata BOANCĂŞ RODICA, la data faptelor primar al comunei Periam, la o pedeapsă de 2 ani închisoare 

cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani după 

executarea pedepsei principale, a drepturilor de: a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice și de a ocupa o 

funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

2011/09/10 Drăgancea
Răducu Sergiu 

Gelu

Membru de partid, director executiv la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură APIA – Centrul judeţean Dolj
PNL Craiova Luare de mită în formă continuată 20.000 EUR

Condamnat la 4 ani închisoare în regim de detenţie. Instanţa a interzis inculpatului atât pe perioada executării pedepsei, cât şi 

timp de 2 ani după executare, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de 

a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a 

desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii. 

2011/09/15 Corescu
Cornelia 

Gheorghina

Membru de partid PDL Timiş, inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă 

Timiş
PDL Timiş Trafic de influenţă şi două infracţiuni de instigare la fals intelectual în scopul ascunderii comiterii infracţiunii de trafic de influenţă.

Condamnată la 3 ani şi 6 luni închisoare în regim de detenţie. Instanţa a interzis inculpatei, pe perioada executării pedepsei, 

următoare drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând 

exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura 

aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii.

2011/09/15 Medeşan Vasile Fostul secretar executiv al PDL Timiş PDL Timiş Trafic de influenţă

 2 ani închisoare în regim de detenţie pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

Instanţa a interzis inculpatului, pe perioada executării pedepsei, următoare drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice 

sau în funcţii elective publice şi cel de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

2011/10/05 Manole Vasile Primar al comunei Frăsinet, judeţul Călăraşi PNŢCD Luare de mită 118.100 RON
Condamnat la 5 ani închisoare şi interzicerea pe o perioadă de 2 ani a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în 

funții elective și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat.

2011/10/16 Bian Silviu
Preşedinte al Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, fost vicepreşedinte 

PDL Alba 
PDL Alba Iulia Luare de mită în formă continuată 22.000 EUR, 101.000 RON

Condamnat la 6 ani închisoare și interzicerea atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 4 ani după 

executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o 

funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a 

folosit, pentru săvârşirea infracțiunii.

2011/11/01 Bica Radu Vasile Fost vicepreşedinte al Consiliului judeţean Cluj PDL Cluj Luare de mită

Condamnarea inculpatului la pedeapsa de 5 ani închisoare.

Instanţa a interzis inculpatului, atât pe perioada executării pedepsei, cât şi timp de 5 ani după executare, următoarele drepturi: 

dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul 

autorităţii de stat.

Dispune confiscarea de la inculpatul Bica Radu Vasile a sumei de 43.000 lei. Obligă pe inculpatul Bica Radu Vasile la 500 lei 

cheltuieli judiciare către stat. 

2011/11/08 Ancuţa Mihaela Soţia lui Ancuţa Gheorghe, primarul localităţii Sireţel, jud. Iaşi FAM Complicitate la infracţiunea de luare de mită aprox. 42.280 EUR

În vederea recuperări pagubei, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor imobile aparţinând 

inculpaţilor Ancuţa Gheorghe, Ancuţa Mihaela şi Constantinescu Gheorghe.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Iaşi. 

2011/11/08 Ancuţa Gheorghe Primar al localităţii Sireţel, judeţul Iaşi PNL
Luare de mită şi abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut 

pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial
aprox. 42.280 EUR

În vederea recuperări pagubei, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor imobile aparţinând 

inculpaţilor Ancuţa Gheorghe, Ancuţa Mihaela şi Constantinescu Gheorghe.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Iaşi. 

2011/11/09 Sârb Gheorghe
Fost deputat, fost secretar în cadrul Ministerului Sănătăţii, fost prefect al judeţului 

Bihor

PSD (până în 2006), 

PDL* (2006-prezent)
Luare de mită în formă continuată şi divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice.

Condamnat la 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 

ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice 

sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa funcţia, de a 

exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunilor.

2011/11/15 Dobrin Gheorghe Fost primar şi viceprimar al comunei Voineasa PSD Complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. 4.819.400 RON Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Vâlcea. 

2011/11/17 Grigore Nicolae Fost primar al comunei Măneşti, judeţul Prahova
PNG-CD* (până în 2012), 

PNL (2012-prezent)

Abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj 

patrimonial.
aprox. 300.000 EUR Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Ploieşti. 
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2011/11/19 Jurj Nicolae Fost candidat la primăria municipiului Carei, jud, Satu Mare PDL Luare de mită, în formă continuată şi trafic de influenţă. 5.000 RON

Condamnat la 2 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 6 ani. Instanţa a interzis 

inculpatului, timp de 2 ani după executare, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii 

elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o 

profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii. 

2011/11/25 Bunea Stancu Gheorghe Preşedinte al Organizaţiei Judeţene Brăila a PSD, fostul preşedinte al CJ Brăila PSD
Folosirea influenţei şi autorităţii ce derivă din funcţia de conducere într-un partid, în scopul de a obţine pentru altul bani sau 

foloase necuvenite
1.000.000 EUR

La data de 11 mai 2011, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au început urmărirea penală faţă de inculpați.

Învinuiţilor li s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile în cursul lunii mai 2011, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de 

procedură penală, punându-li-se la dispoziţie câte o copie a rezoluţiei de începere a urmăririi penale întocmite de procurori. 

Dosarul se află în fază de finalizare.

2011/12/06 Urmă Mihai Viceprimar al comunei Andrieşeni, judeţul Iaşi PNL

Fals intelectual, în formă continuată, complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, 

inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din 

bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

151926,42 RON Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Iaşi.

2011/12/06 Căruntu Ioan Primar al comunei Andrieşeni, judeţul Iaşi PSD

Fals intelectual, în formă continuată, complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, 

inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din 

bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

151926,42 RON Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Iaşi.

2011/12/06 Carcea Dumitru Viceprimar al comunei Sineşti, judeţul Iaşi PSD

Infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe 

nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în 

forma participaţiei improprii.

198370,83 RON Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Iaşi.

2011/12/06 Cârnaţ Toma Ioan
Fost primar al comunei Mihalţ, judeţul Alba, actual consilier local în cadrul primăriei 

Mihalţ
PSD

Infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe 

nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau în numele lor şi fals 

material în înscrisuri oficiale.

Condamnat la 6 luni închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 2 ani şi 6 luni.

2011/12/06 Spiţă Dănuţ Fost primar al comunei Ţibana, judeţul Iaşi PSD

Fals intelectual şi complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, 

care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de 

acestea ori în numele lor.

100.525,21 RON
Condamnat la o pedeapsă de 1 an și 9 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare 

de 3 ani și 9 luni.

2011/12/13 Borduz Ioan Primar al comunei Fîrliug, judeţul Caraş Severin PDL

Schimbarea fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau 

din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, deturnare de fonduri, 

în formă continuată, complicitate la săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnatură privată, ca infracţiune în legătură 

directă cu infracţiunile de corupţie, săvârşită în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infracţiunile împotriva intereselor 

financiare ale Comunităţilor Europene.

Achitat

2011/12/16 Stanciu Vitalie Fost primar al oraşului Balş, judeţul Olt PSD
Abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial 

sau nepatrimonial, în formă continuată, 2 infracţiuni de fals intelectual, din care una în formă continuată.

Condamnat la 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani și interzicerea, 

pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții 

elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat.

2011/12/19 Coacheş Sorin Membru de partid PDL Complicitate la luare de mită

Condamnat la 3 ani închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 2 ani după 

executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa o 

funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa funcţia, de care s-a folosit pentru săvârşirea infracțiunii de 

complicitate la luare de mită.

2011/12/19 Zevri Senol Membru de partid PDL Luare de mită

Condamnat la 3 ani închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 2 ani după 

executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o 

funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura 

activitatea, de care s-a folosit pentru săvârşirea infracțiunii de luare de mită.

2011/12/20 Vişan Dumitru Preşedintele filialei UNPR Ialomiţa UNPR Aderare la un grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală şi favorizarea infractorului Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti. 

2011/12/21 Szasz Ovidiu Finul lui Mladin Adrian, primarul comunei Jilava FAM Complicitate la luare de mită şi fals intelectual, în forma participaţiei improprii şi asociere pentru săvârşirea de infracţiuni

La data de 20 decembrie 2011, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea pentru 24 de ore a celor şase inculpaţi. La data de 

21 decembrie 2011, cei şase urmează a fi prezentaţi Curţii de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 29 

de zile.

În cauză se efectuează acte de urmărite penală şi faţă de alte persoane. 

2011/12/21 Muşat Apostol Fostul primar al comunei Snagov PDL Trafic de influenţă, în formă continuată şi fals intelectual, în forma participaţiei improprii, asociere pentru săvârşirea de infracţiuni

La data de 20 decembrie 2011, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea pentru 24 de ore a celor şase inculpaţi. La data de 

21 decembrie 2011, cei şase urmează a fi prezentaţi Curţii de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 29 

de zile.

În cauză se efectuează acte de urmărite penală şi faţă de alte persoane. 

2011/12/21 Mladin Adrian Primar al comunei Jilava, judeţul Ilfov PNL Luare de mită, trafic de influenţă şi fals intelectual, în forma participaţiei improprii, asociere pentru săvârşirea de infracţiuni

La data de 20 decembrie 2011, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea pentru 24 de ore a celor şase inculpaţi. La data de 

21 decembrie 2011, cei şase urmează a fi prezentaţi Curţii de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 29 

de zile.

În cauză se efectuează acte de urmărite penală şi faţă de alte persoane. 

2011/12/21 Roman Gheorghe Vicepreşedintele Consiliului judeţean Ilfov PSD Trafic de influenţă şi asociere pentru săvârşirea de infracţiuni

La data de 20 decembrie 2011, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea pentru 24 de ore a celor şase inculpaţi. La data de 

21 decembrie 2011, cei şase urmează a fi prezentaţi Curţii de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 29 

de zile.

În cauză se efectuează acte de urmărite penală şi faţă de alte persoane. 

2011/12/22 Ghiveciu Marian Deputat PSD
Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui avantaj patrimonial - în formă 

calificată.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2011/12/29 Apostu Monica Undiana Soţia fostului primar al municipiului Cluj Napoca, Sorin Apostu FAM Cluj Napoca
Complicitate la săvârşirea infracţiunii de luare de mită, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă 

continuată
127.052 EUR

Condamnată la 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 7 ani și 

interzicerea pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în 

funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa o funcţie sau de a exercita o 

profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunilor.

2011/12/29 Apostu Sorin Fost primar al municipiului Cluj Napoca PDL Cluj Napoca Luare de mită, complicitate la infracţiunea de spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată. 127.052 EUR

Condamnat la 4 ani şi 6 luni închisoare și interzicerea atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 2 ani după 

executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o 

funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o 

activitate, de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunilor. 

2012/01/01

2012/01/25 Nistor Ioniţă Fost membru de partid, fost consilier general la Primăria Capitalei PSD 4 infracţiuni de trafic de influenţă.
Condamnat la 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice și de 

a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat

2012/01/26 Godîncă Dumitru Fost consilier în cadrul Consiliului Local Satu Mare PDL Satu Mare Dare de mită şi tentativă la infracţiunea de contrabandă calificată. 10.000 EUR

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea efectuează cercetări penale faţă de 

inculpaţi, cărora li s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală. La 

data de 26 ianuarie 2012, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea acestora pe o perioadă de 24 de ore.

2012/02/06 Arhip Liviu Fost primar al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui PNL

Folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, 2 infracţiuni de 

fals intelectual şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

Instanța a dispus încetarea procesului penal ca urmare a decesului acestuia. 

2012/02/06 Deac Mihai-Radu Consilier în Consiliul Local al Comunei Vînători, judeţul Mureş PSD

Folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat 

obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei 

și instigare la fals intelectual, ambele în formă continuată.

Condamnat la 2 ani cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani și interzicerea, atât pe 

perioada executării pedepsei, cât și pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: dreptul de a 

alege și de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de 

stat.

2012/02/09 Poenar Ioan Fost candidat la funcţia de deputat PRM Evaziune fiscală şi spălare de bani 20.622.309 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Hunedoara. 

2012/03/06 Anton Dumitru Fost consilier în cadrul Consiliului local al comunei Grădiştea, judeţul Călăraşi PC

Infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe 

nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi  

infracţiunea de înşelăciune. 

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. 

2012/03/06 Boboc Alecsandru Primar al comunei Grădiştea, judeţul Călăraşi PC

Infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe 

nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi  

infracţiunea de înşelăciune. 

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. 

2012/03/06 Rădulescu Viorel-Romeo Fost consilier în cadrul CJ Giurgiu PDL
Folosire de documente false, inexacte şi incomplete care a avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al 

Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.
Cauză disjunsă pentru inculpat de Curtea de Apel Bucureşti

2012/03/06 Slabu Otonel Fost primar al comunei Popricani, judeţul Iaşi PDL
Săvârșirea infracțiunilor de complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care 

au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, complicitate la înșelăciune, fals intelectual.

Condamnat la 5 ani închisoare. Totodată, instanța a mai dispus pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei principale, 

interzicerea următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o 

funcție implicând exercițiul autorității de stat.

2012/03/13 Voicu Florinel Primarul comunei Văcăreşti, judeţul Dâmboviţa PSD Luare de mită 65.000 RON

Condamnat la 3 ani închisoare în regim de detenţie. Instanţa a interzis inculpatului Voicu Florinel, atât pe perioada executării 

pedepsei cât şi timp de 2 ani după executare, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii 

elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

Dispune confiscarea sumei de 40.000 lei de la inculpatul Voicu Florinel, în folosul statului. Obligă pe inculpat la plata sumei 

de 3000 lei cu titlul de cheltuieli judiciare către stat. 

2012/03/20 Thuma
Hubert-Petru-

Ştefan
Vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal – Filiala Ilfov PNL

Folosire a influenţei sau a autorităţii de către o persoană cu funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine sau 

pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite

Condamnat la o pedeapsă de 6 luni închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe durata unui termen de 

încercare de 2 ani și 6 luni.

2012/03/24 Andreica Ioan Fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor și respectiv în Ministerul Dezvoltării PDL
Asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, trafic de influență, dare de mită, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în 

formă continuată, instigare la spălare de bani în formă continuată.
200.000 EUR La data de 25 martie 2012, Tribunalul Bucureşti a dispus cercetarea în stare de libertate a tuturor inculpaţilor.

2012/03/24 Rusu Liviu Mihai Președintele Consiliului Județean Bistrița Năsăud (CJ Bistrița) PDL
Luare de mită și folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe 

nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.
100.000 EUR La data de 25 martie 2012, Tribunalul Bucureşti a dispus cercetarea în stare de libertate a tuturor inculpaţilor.

2012/03/26 Nicolae Vasilescu Deputat PSD Trafic de inflenţă

Condamnat la 2 ani închisoare şi s-a dispus interzicerea pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale a 

următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție 

implicând exercițiul autorității de stat. 

2012/03/28 Dan Nicolae-Robert Fost viceprimar al municipiului Hunedoara
PNL*, actual membru 

UNPR

Abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau 

nepatrimonial şi conflict de interese, ambele în formă continuată (câte 254 acte materiale)
108.351,42 RON Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Alba Iulia.  

2012/03/28 Dobrişan Dorin Membru de partid PSD Luare de mită în formă continuată (26 de acte materiale) Tribunalul Călărași a disjuns cauza.

2012/04/03 Dimitriu Sorin-Petre
Preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti şi vicepreşedinte 

al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, fost deputat
PNŢCD

Constituire a unui grup infracţional organizat, opt infracţiuni de şantaj în formă continuată, trei infracţiuni de abuz în serviciu 

contra intereselor persoanelor.
300.000 RON

 La data de 3 aprilie 2012, Tribunalul Bucureşti a dispus cercetarea în stare de libertate a celor trei inculpaţi. Faţă de această 

decizie, procurorii au declarat recurs.

2012/04/04 Borbely Laszlo Vicepreşedinte UDMR, deputat, ministru al Mediului şi Pădurilor UDMR Trafic de influenţă şi infracţiunea de fals în declaraţiile de avere, în formă continuată.
Direcţia Naţională Anticorupţie a sesizat Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

pentru a solicita Camerei Deputaţilor declanşarea procedurilor pentru obţinerea cererii necesare urmării penale.

2012/04/05 Berendi Gheorghe Consilier local în Consiliul Local Batarci jud. Satu Mare UDMR 2 infracțiuni de dare de mită și complicitate la contrabandă calificată.

Condamnat la 3 ani închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani 

și interzicerea, pe o perioadă de 1 an, a drepturilor de: a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a 

ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

Dispune confiscarea cantităţii de 100.490 pachete de ţigări, ridicate în cursul urmăririi penale.

2012/04/06 Chişărău Iacob Fost consilier județean în cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin PDL Complicitate la cumpărare de influență, complicitate la trafic de influență și asociere pentru săvârșirea de infracțiuni
Inculpatul Chişărău Iacob a fost condamnat într-un dosar separat, la data de 13 februarie 2013, la pedeapsa de 3 ani 

închisoare în regim de detenţie

2012/04/13 Irineu Popescu Fost preşedinte PNŢCD Dâmboviţa PNŢCD
Asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave,  evaziune fiscală în formă continuată, 

spălarea banilor. 
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Argeș. 

2012/04/27 Ghiţă Valentin Primarul comunei Socol, județul Caraș Severin PDL
Luare de mită în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și asociere pentru săvârșirea de 

infracțiuni
25.000 EUR

La 27 aprilie 2012 Tribunalul Timiș a dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile față de inculpații Anculia Romică Pavel, 

Ghiță Valentin și Iancu Simion Simi.

2012/04/27 Iancu Simion-Simi primarul orașului Oțelu Roșu PDL
Luare de mită în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și asociere pentru săvârșirea de 

infracțiuni
15.000 RON

La 27 aprilie 2012 Tribunalul Timiș a dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile față de inculpații Anculia Romică Pavel, 

Ghiță Valentin și Iancu Simion Simi.

2012/05/16 Valeriu Tudor Candidat al PDL la primăria localităţii argeşene Ştefăneşti PDL Dare de mită 2.000 RON Condamnat la 1 an şi 10 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 2 ani şi 10 luni

2012/06/26 Brădişteanu Sorin-Alexandru Fost Senator PSD Vâlcea  Favorizare a infractorului în legătură directă cu fapte de corupţie

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au început urmărirea penală faţă de următoarele persoanele în sarcina 

cărora s-a reţinut infracţiunea de favorizare a infractorului în legătură directă cu fapte de corupţie.

În rezoluţia de începere a urmăririi penale întocmită de procurori se arată că exista date şi indicii temeinice că cele patru 

persoane învinuite, prin atitudinea lor, au îngreunat şi au încercat să zădărnicească executarea pedepsei aplicată de Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie fostului prim ministru Adrian Năstase.

La data de 26 iunie 2012, celor patru învinuiţi li s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 

Cod de procedură penală. 

2012/06/28 Fenechiu Lucian Fratele lui Relu Fenechiu FAM Complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată şi continuată(42 acte materiale).

Condamnat la 5 ani închisoare şi interzicerea timp de 3 ani, după executarea pedepsei principale, a următoarelor drepturi : de 

a fi ales în autoritățile de publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și 

de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit, pentru 

săvârșirea infracțiunii.

2012/06/28 Fenechiu Relu Fostul ministru al Transporturilor, fost deputat, fost consilier judeţean în cadrul CJ Iaşi PNL
Complicitate la abuz în serviciu în formă calificată şi continuată (39 acte materiale) şi complicitate la abuz în serviciu contra 

intereselor publice dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial, în formă continuată (7 acte materiale).

Condamnat la 5 ani închisoare şi interzicerea timp de 3 ani, după executarea pedepsei principale, a următoarelor drepturi : de 

a fi ales în autoritățile de publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și 

de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit, pentru 

săvârșirea infracțiunii.

2012/06/28 Andronache Petru Fost consilier judeţean în cadrul CJ Bacău PSD Abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată şi continuată(42 acte materiale).

Condamnat la 7 ani închisoare şi interzicerea timp de 5 ani, după executarea pedepsei principale, a următoarelor drepturi : de 

a fi ales în autoritățile de publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și 

de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit, pentru 

săvârșirea infracțiunii.

2012/07/05 Cârnaţ Toma Ioan
Fost primar al comunei Mihalţ, judeţul Alba, actual consilier local în cadrul CL al 

comunei Mihalţ

fost membru PNŢCD, 

actual membru PSD*

Folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau în numele lor, în formă 

continuată.

 776.483,65 RON 

Condamnat la 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 6 ani. Instanţa a interzis 

inculpatului timp de 2 ani după executarea pedepsei principale, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice 

sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi pe cel de a fi membru şi 

reprezentant legal în asociaţii fără scop lucrativ.

2012/07/05 Marin Grigore Primar al comunei Produleşti, judeţul Dâmboviţa PSD

Luare de mită, fals material în înscrisuri oficiale în legătură directă cu infracţiunea de luare de mită, uzul de fals în legătură directă 

cu infracţiunea de luare de mită şi abuz în serviciu împotriva intereselor publice, cu consecinţe deosebit de grave, în legătură 

directă cu infracţiunea de luare de mită, în formă continuată.

140.000 RON

Condamnat la o pedeapsă de 4 ani și o lună închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei, cât și pe o 

perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții 

publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

2012/07/05 Ştefănoiu Luca Fost deputat PSD

Tentativă la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat 

obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau în 

numele lor, tentativă la infracţiunea de înşelăciune în forma tentativei, infracţiunea de uz de fals.

2.805.000 RON

Condamnat la 1 an si 6 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani și 

interzicerea pe o perioadă de 1 an si 6 luni după executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autorităţile 

publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa funcţia și 

de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracțiunilor.

2012/07/11 Chirilă Steliean Fost primar al oraşului Broşteni, judeţul Suceava PDL
Abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a dobândit pentru altul un avantaj patrimonial ori 

nepatrimonial.
10.435.100 EUR Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Suceava. 

2012/07/11 Sabaiduc Mihai Primar al comunei Dumeşti, jud. Iaşi în perioada 2004-prezent PNL

Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau 

pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată, abuz în serviciu contra intereselor publice dacă 

funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată, fals 

intelectual, în formă continuată şi complicitate la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale.

408.180 EUR Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti. 

2012/07/11 Gheorghiu Constantin Primar al comunei Dumeşti, jud. Iaşi în perioada 1990-1996 PSD

Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau 

pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată, abuz în serviciu contra intereselor publice dacă 

funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată, fals 

intelectual, în formă continuată şi complicitate la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale.

408.180 EUR
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti. 

2012/07/19 Jugănaru Mihail-Răducu Soţul Annei-Rose-Marie Jugănaru FAM

Complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea 

pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților europene sau din bugetele administrate de acestea, cu consecințe 

deosebit de grave, în formă continuată.

În zilele de 16 și 17 iulie 2012, celor învinuițilo li s-au adus la cunoștință acuzațiile.

2012/07/19 Jugănaru Anne-Rose-Marie Asistent parlamentar al lui Adrian Severin, membră de partid PSD

Complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea 

pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților europene sau din bugetele administrate de acestea, cu consecințe 

deosebit de grave, în formă continuată.

În zilele de 16 și 17 iulie 2012, celor învinuițilo li s-au adus la cunoștință acuzațiile.

2012/07/23 Feneşan Oliviu Consilier judeţean în cadrul CJ Alba PC Înşelăciune 11.730.000 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Alba. 

2012/07/23 Bardaş Mihai-Horea Consilier local în cadrul CL Alba-Iulia PDL Înşelăciune 11.730.000 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Alba. 

2012/07/23 Voicu Paul Viceprimar al mun. Alba-Iulia PDL Complicitate la înşelăciune 11.730.000 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Alba. 

2012/07/24 Stoica Ion Primar (la data săvârșirii infracțiunii) al orașului Buftea
Fost membru PRM*, 

actual PP-DD
Luare de mită și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Ilfov. 

2012/08/14 Teslovan Petrişor Primar al comunei Lunca Bradului, județul Mureș PNL

Abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau 

pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată (6 acte materiale), fals intelectual, în formă continuată 

(6 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (15 acte materiale), participație improprie la 

infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (13 acte materiale).

851.927,86 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Reghin. 

2012/08/16 Atanasiu Teodor Fost deputat, președinte al organizației județene PNL Alba, actual senator PNL

Infracțiunea de folosire a influenței în scopul obținerii unor foloase de natură electorală partidului politic din care face parte, 

infracțiunea de promisiune, oferire sau dare de bani, bunuri sau alte foloase în scopul de a determina alegătorul să voteze în cadrul 

referendumului și asociere pentru săvârșirea de infracțiuni.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au început urmărirea penală față de învinuiți.

2012/08/28 Laţa Vasile Fost primar al municipiului Săcele, județul Brașov PNL
Abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau 

pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată.
233.330,51 RON

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Brașov. 

2012/09/05 Chindriş
Ovidiu Aurel 

Gavril
Viceprimar al Municipiului Târnăveni, jud. Mureș în perioada 2004-2008 PSD

Stabilire, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând autorității publice sau 

instituțiilor publice în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de 

gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară.

1.071.687,5 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Tîrnăveni. 

2012/09/05 Micşa Ioan
Consilier în Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, jud. Mureș, în perioada 2000-

2004
PSD

Stabilire, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând autorității publice sau 

instituțiilor publice în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de 

gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară.

1.071.687,5 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Tîrnăveni. 

2012/09/05 Stanciu Danil
Consilier în Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, jud. Mureș, în perioada 2000-

2004
PUNR

Stabilire, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând autorității publice sau 

instituțiilor publice în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de 

gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară.

1.071.687,5 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Tîrnăveni. 

2012/09/05 Coţofanu Constantin Fost primar al comunei Şipote, judeţul Iaşi PSD

Folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, înşelăciune, fals 

intelectual, săvârşit în realizarea scopului urmărit prin comiterea unei infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor 

Europene.

25.167 EUR din bugetul UE şi 35.782 

RON din bugetul naţional

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Hârlău. 

2012/09/05 Malii Dorin Mircea Fost viceprimar al comunei Şipote
PUR* (începând din 

2000)

Complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca 

rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori 

în numele lor, complicitate la infracţiunea de înşelăciune, fals intelectual, săvârşit în realizarea scopului urmărit prin comiterea unei 

infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene. 

25.167 EUR din bugetul UE şi 35.782 

RON din bugetul naţional

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Hârlău. 

2012/09/20 Laţi Viorel Consilier local la Primăria comunei Munteni, jud. Galați NA Săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. Condamnat la 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 6 ani.

2012/10/04 Olosz Gergely Deputat UDMR Trafic de influenţă, în formă continuată. 516.000 EUR, 400.000 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

2012/10/31 Seciu Octavian-Luchian Fost preşedinte interimar al organizaţiei judeţene PP-DD Bistriţa Năsăud PP-DD

Infracţiunea prevăzută de art. art. 13 din Legea nr. 78/2000 şi anume fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-

un partid de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase 

necuvenite.

75.000 EUR

 La data de 31 octombrie 2012, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea inculpatului Seciu Octavian Luchian pe o perioadă 

de 24 de ore, urmând a fi prezentat Judecătoriei Cluj - Napoca cu propunere de arestare preventivă pe un termen de 29 de 

zile.

La data de 1 noiembrie 2012, Judecătoria Cluj Napoca a dispus faţă de inculpatul SECIU OCTAVIAN LUCHIAN luarea 

măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara un termen de 30 de zile.

2012/11/05 Luţu Valeru-Laurenţiu Fost candidat la funcţia de primar al comunei Devesel, judeţul Mehedinţi PRM

Instigare la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat 

obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în 

numele lor, fals intelectual săvârșit în scopul de a ascunde comiterea sau în realizarea scopului urmărit prin infracțiunea prevăzută 

de art. 181 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000, în formă continuată, complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de 

documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care au ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al 

Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată, complicitate la 

înșelăciune, în formă continuată. 

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Craiova. 
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2012/11/05 Mogonea Dumitru Primar al comunei Devesel, județul Mehedinți în perioada săvârșirii faptelor PSD

Instigare la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat 

obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în 

numele lor, fals intelectual săvârșit în scopul de a ascunde comiterea sau în realizarea scopului urmărit prin infracțiunea prevăzută 

de art.181 alin.1 și 3 din Legea nr.78/2000, în formă continuată, complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de 

documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care au ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al 

Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată, complicitate la 

infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată, conflict de interese.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Craiova. 

2012/11/15 Matei Nicolae Primarul oraşului Năvodari, judeţul Constanţa, preşedintele PSD Năvodari PSD Năvodari Dare de mită
 La data de 15 noiembrie 2012, Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile a inculpatului Matei 

Nicolae. 

2012/11/22 Stan Ion Deputat în Parlamentul României PSD Trafic de influenţă 130.000 RON
La data de 22 noiembrie 2012, persoanelor învinuite li s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile, iar procurorii au luat faţă de 

învinuitul Stan Ion măsura obligării de a nu părăsi ţara pe o perioadă de 30 de zile. 

2012/12/05 Jors Ioan Primar al comunei Bahnea jud. Mureș PDL Conflict de interese 55.937, 89 RON 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani.

2012/12/06 Dobrişan Dorin Membru de partid PSD

Efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o 

persoană, ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale şi 

conflict de interese.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Piteşti.

2012/12/17 Buşagă Ion Primarul comunei Berislăveşti, jud. Vâlcea PNL Înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată 19.932.089,089 RON Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Vâlcea. 

2012/12/19 Florescu Gavril Fost consilier local în cadrul CL Târgu Neamţ PSD Târgu Neamţ

Folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, în formă agravată 

și instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri.

1.424.729,67 RON Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Piatra Neamț. 

2012/12/21 Toader Gabriel-Răsvan Fost candidat la Senat, membru de partid PDL Bucureşti Abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată și continuată.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel București. 

2012/12/21 Todiraş Ioan Fost deputat, viceprimar al Primăriei Sectorului 1 București (la data comiterii faptelor) PSD Bucureşti Abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată și continuată.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel București. 

2012/12/23 Gheordunescu Emil Consilier local în cadrul CL Agigea PRM Agigea Complicitate la luare de mită și șantaj 45.000 EUR La data de 23 decembrie 2012, Tribunalul Constanța a dispus să arestarea preventivă pentru 29 de zile a inculpaților.

2013/01/01

2013/01/03 Balica Horia Primar al comunei Izvorul Bârzii, judeţul Mehedinţi PNL Abuz în serviciu contra intereselor publice. 493.652 RON Față de inculpat s-a dispus disjungerea judecării cauze. 

2013/01/03 Drăghici Dumitru Primar al comunei Brezniţa Ocol, judeţul Mehedinţi PSD
2 infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, fals intelectual în formă continuată, trei infracţiuni de uz de fals, 

participaţie improprie la infracţiunea de fals intelectual şi conflict de interese.
493.652 RON Față de inculpat s-a dispus disjungerea judecării cauze. 

2013/01/07 Barbălată Romică
Fratele lui Barbălată Gabriel, consilier local în cadrul Consiliului local al comunei 

Gorban, județul Iași
FAM

Folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, spălare de bani.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Iași. 

2013/01/07 Barbălată Gabriel Consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Gorban, județul Iași NA

Fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, spălare de bani, complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare 

de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general 

al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, fals intelectual și conflict de interese.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Iași. 

2013/01/07 Leonte Ioan Primar al comunei Gorban, județul Iași PNL

Complicitate la două infracțiuni de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca 

rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori 

în numele lor, din care una în formă continuată, fals intelectual, în formă continuată.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Iași. 

2013/01/07 Lupei Constantin Consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Gorban, județul Iași PNL

Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor complicitate la 

infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe 

nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, 2 

infracțiuni de conflict de interese, complicitate la infracțiunea de fals intelectual.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Iași. 

2013/01/07 Boghici Nicolai Fost candidat la funcţia de deputat PRM

Tentativă la infracțiunea de stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat 

obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări 

datorate bugetului general consolidat și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni de stabilirea cu rea-credință de către 

contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de 

rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

12.476.730 RON Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Galați. 

2013/01/07 Lupu Neculai Primar al comunei Fruntișeni, județul Vaslui
PRM* (la alegeri), PNL 

(actual)

Abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial 

sau nepatrimonial, în formă continuată, conflict de interese.
Condamnat la 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 5 ani

2013/01/07 Gherghişan Sterian Primar al comunei Văcăreni, județul Tulcea PSD

Folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incorecte care are ca rezultat obținerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, fals intelectual, în 

formă continuată.

99.742,91 RON

Condamnat la 2 de ani cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 4 ani. 

Instanța a mai interzis inculpatului, pe o durată de 2 ani, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în 

funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și l-a obligat la plata sumei de 3000 lei, cu 

titlu de cheltuieli judiciare.

2013/01/07 Bartha Domokos Viceprimar al comunei Band, județul Mureș UDMR
Folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea în numele lor.
103.100 RON

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Tîrgu Mureș. 

2013/01/07 Radu Marian Preşedintele UNPR Dâmboviţa UNPR

Complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care are ca 

rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori 

în numele lor, în formă continuată, complicitate la infracțiunea de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă 

continuată.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Dâmbovița. 

2013/01/31 Stănescu Ion Primar al comunei Suteşti, judeţul Vâlcea PSD

Tentativă la infracţiunea de folosire sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat 

obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în 

numele lor.

2.169.747 RON Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Râmnicu Vâlcea. 

2013/02/07 Nicolescu Constantin Președinte al Consiliului Județean Argeș PSD

Folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe 

deosebit de grave, în formă continuată; abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcționarul public a 

obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată; luare de mită; fals în înscrisuri 

sub semnătură privată în legătură directă cu infracțiunea de luare de mită; fals intelectual în formă continuată.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel București, instanță desemnată de ICCJ să judece prezenta cauză, în 

primă instanță. 

2013/02/07 Oprescu Corneliu Primar (la data săvârșirii faptelor) al comunei Căteasca, județul Argeș PSD

Folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de 

fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual, care îi fuseseră reținute în sarcină, întrucât a reieșit că acestor 

fapte le lipsește unul dintre elementele constitutive ale infracțiunii sub aspectul laturii subiective, respectiv intenția directă.

Cauză disjunsă

2013/03/04 Săndulescu Aurel Consilier local şi preşedinte al organizaţiei PSD din comuna olteană Cungrea PSD Evaziune fiscală şi aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat. 5.062.216 EUR Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Vâlcea. 

2013/03/15 Farcaşanu Mihai Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Neamț PP-DD

Infracțiunea prevăzută în art. 13 din Legea nr. 78/2000, respectiv fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un 

partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa 

în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată.

35.000 EUR Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Piatra Neamț. 

2013/04/04 Trăşculescu Alin-Silviu
Deputat în Parlamentul României și președinte al Organizației Județene Vrancea a 

PDL
PDL

Trafic de influenţă, instigare la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la infracţiunea de spălare a banilor, 

asociere pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, delapidare şi uz de fals.
Instanța de judecată a dispus disjungerea cauzei. 

2013/04/17 Mariş Traian Director al Direcţiei Silvice Cluj, membru de partid PNL Luare de mită în formă continuată

Condamnat la 3 ani şi 10 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani şi 10 

luni și interzicerea, pe o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile 

publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa o funcţie sau 

de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracțiunii de 

luare de mită.

2013/04/23 Barbălată Romică
Fratele lui Barbălată Gabriel, consilier local în cadrul Consiliului local al comunei 

Gorban, județul Iași
FAM

Aderare la un grup infracțional organizat, două infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, 

utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă 

continuată, uz de fals.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Iași. 

2013/04/23 Barbălată Gabriel Consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Gorban, județul Iași NA

Inițiere, constituire și coordonare a unei grup infracțional organizat, utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au 

fost acordate, 2 infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, ambele în formă continuată, 2 infracțiuni de fals în 

înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Iași. 

2013/04/25 Frâncu Emilian-Valentin Primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, actual senator PNL Luare de mită 90.000 RON

Condamnat la 4 ani închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 3 ani după 

executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa o 

funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită.

2013/05/07 Radu Marian Preşedintele UNPR Dâmboviţa UNPR

Complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca 

rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau 

în numele lor, în forma tentativei, complicitate la infracţiunea de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în forma tentativei, 

complicitate la infracţiunea de uz de fals. 

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Braşov. 

2013/05/18 Bodonea
Mihaela 

Florentina
Președinte al filialei județene Bihor a Partidului Verde (PV) PV Folosire a influenței în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani sau alte foloase necuvenite. 6.500 EUR

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial ORADEA au dispus punerea în mișcare a acțiunii 

penale și reținerea pentru 24 de ore a inculpatei.

2013/05/27 Câmpeanu Flavius-Cristian Fiul ministrului Muncii, Mariana Câmpeanu FAM
Complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul 

public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.
1.076.509 EUR

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria sectorului 1 Bucureşti. 

2013/05/27 Crăpătureanu Ovidiu
Membru de partid, fost director general la Regia Autonomă – Registrul Auto Român 

(R.A.R.).
PNL

Râmnicu 

Vâlcea

Abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau 

pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.
1.076.509 EUR

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria sectorului 1 Bucureşti. 

2013/05/28 Banu George Consilier local în cadrul CL al comunei Crângurile, jud. Dâmboviţa PDL Trafic de influenţă. 6.000 EUR
La data de 29 mai 2013, Curtea de Apel Piteşti a dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile a inculpaţilor Banu George, 

Eftimie Vișan și Doican Gheorghe.

2013/06/07 Stărpu Ioan Consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Puiești, județul Vaslui NA

Complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete dacă are ca 

rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori 

în numele lor, complicitate la infracțiunea de înșelăciune și fals intelectual. 

504.105,60 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Bârlad. 

2013/06/07 Duca Ion Consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Puiești, județul Vaslui PDL

Complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete dacă are ca 

rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori 

în numele lor, complicitate la infracțiunea de înșelăciune și fals intelectual. 

504.105,60 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Bârlad. 

2013/06/07 Vieru Vasile Primar al comunei Puiești, județul Vaslui PSD

Folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete dacă are ca rezultat obținerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, înșelăciune și fals 

intelectual.

504.105,60 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Bârlad. 

2013/06/07 Petre Gheorghe Fost primar al comunei Iedera, județul Dâmbovița PSD
Abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave, având drept rezultat obținerea pentru altul a unui 

avantaj patrimonial.
 1.146.829,18 RON Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Moreni, județul Dâmbovița. 

2013/06/07 Ingrisch Iosif Fost candidat la presedintia CJ Timiş UNPR Timişoara

Folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe 

deosebit de grave, înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată săvârșită în realizarea 

scopului urmărit prin infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene în formă continuată (22 acte 

materiale) și participație improprie la infracțiunea de fals înscrisuri sub semnătură privată, săvârșită în realizarea scopului urmărit 

prin infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene în formă continuată (9 acte materiale).

 1.023.634,30 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Timiș. 

2013/06/17 Dragomir Dumitru Fost deputat PRM

Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor formă calificată, infracțiunea de folosire a influenței ori autorității persoanei care 

îndeplinește o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii pentru sine sau 

pentru altul de bani, bunuri sau foloase necuvenite și infracțiunea de sustragere de sub sechestru.

15.800.000 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Sectorului 2 București. 

2013/06/18 Cherecheş Cătălin Primar al municipiului Baia Mare, fost deputat
Fost membru PSD, PNL, 

actual membru UNPR*
Baia Mare

Luare de mită în formă continuată, trafic de influenţă în formă continuată, efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, 

incompatibile cu funcţia pe care o îndeplineşte. 
15.800.000 RON

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Cluj au început urmărirea penală faţă de 

CHERECHEŞ CĂTĂLIN.

Citarea cu mandat de aducere a învinuitului Cătălin Cherecheş s-a făcut conform prevederilor art. 183 alin. 2 Cod de 

procedură penală, în interesul bunei derulări a anchetei penale.

Învinuitului i s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală. 

2013/06/18 Petrescu Raul Alexandru Viceprimar al municipiului Ploiești PP-DD Ploieşti Complicitate la infracţiunea de cumpărare de influenţă
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Prahova. 

2013/06/20 Bîzdîgă Maricica Soţia lui Bîzdîgă Mihai FAM

Folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care a avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă 

continuată, înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

2.136.478,84 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Iaşi. 

2013/06/20 Bojoga Mihai Viceprimarul com. Golăieşti, judeţul Iaşi NA

Complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care a avut ca 

rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori 

în numele lor, în formă continuată, 2 infracţiuni de fals intelectual, complicitate la infracţiunea de înşelăciune, în formă continuată, 

conflict de interese.

2.136.478,84 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Iaşi. 

2013/06/20 Bîzdîgă Mihai Primar al comunei Golăieşti, judeţul Iaşi PDL

Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept 

de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă 

continuată, înşelăciune, în formă continuată, cinci infracţiuni de fals intelectual,  complicitate la infracţiunea de folosire sau 

prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din 

bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată, 

complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, complicitate la infracţiunea de 

conflict de interese.

2.136.478,84 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Iaşi. 

2013/06/25 Babucea Nicolae Membru de partid PNL Luare de mită, în formă continuată. 1.100 RON, 930 USD

Condamnă inculpatul la 2 închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani.

Instanța a mai interzis inculpatului pe o durată de 1an și 6 luni, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice 

sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa o funcție sau 

de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii.

2013/07/04 Proca Gigi Fănel Primar al comunei Berevoești, județul Argeș în perioada 2004 – 2012 PNL

Complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori de declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca 

rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori 

în numele lor, complicitate la infracțiunea de înșelăciune, trei infracțiuni de fals intelectual.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Câmpulung. 

2013/07/16 Boşcodeală
Constantin 

Octavian
Primar al municipiului Buzău PSD Buzău

3 infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau 

pentru altul un avantaj patrimonial.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Brașov, instanță desemnată pentru judecarea cauzei, la cererea procurorilor, 

de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

2013/07/19 Moţ Ion Florin Primar al comunei Zărand, jud. Arad Fost membru PDL şi PC* Luare de mită şi spălare de bani. 40.000 EUR

Condamnat la 2 ani închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere pe o perioadă de 7 ani, pentru săvârșirea 

infracțiunilor concurente de: luare de mită și spălare a banilor. Obligă inculpatul să restituie în favoarea denunţătorului a 

sumelor de 5.000 lei şi a sumei de 250 euro sau echivalentul în lei al acestei sume, la cursul oficial al zilei la care se 

efectuează plata.

2013/08/05 Ţepeluş Ghiorghe Viceprimar al comunei Corbu, jud. Harghita, la data faptelor NA

Folosire sau prezentare de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obținerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general consolidat al comunității europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă 

continuată, înșelăciune, efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea 

pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției 

sau însărcinării sale, instigare la infracțiunea de fals intelectual, fals intelectual.

612.423,03 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Toplița. 

2013/08/05 Drugă Nicuşor Primar al Comunei Corbu, județul Harghita PDL*, fost membru PSD

Complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete care au ca 

rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general consolidat al comunității europene sau din bugetele administrate de 

acestea ori în numele lor, complicitate la infracțiunea de înșelăciune, fals intelectual.

612.423,03 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Toplița. 

2013/08/05 Cozan Emil Fost candidat la funcţia de primar al comunei Corbu, judeţul Harghita PSD

Folosire sau prezentare de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obținerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general consolidat al comunității europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, 

înșelăciune. 

612.423,03 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Toplița. 

2013/08/12 Manea Cristian
Candidat la alegerile locale din 10 iunie 2012 la funcţia de preşedinte al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa

PER (Partidul Ecologist 

Român)
Constituire a unui grup infracţional organizat şi trafic de influenţă în formă continuată.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Bucureşti au început urmărirea penală faţă de un 

număr de 96 persoane (profesori, absolvenţi de licee şi părinţi ai acestora), în legătură cu presupuse infracţiuni de corupţie 

săvârşite la examenul de bacalaureat la nivelul judeţului Ialomiţa, în cursul lunilor iunie-iulie 2012.

2013/08/12 Dumitru Otilia
Membru de partid, fost inspector şcolar general în cadrul Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Ialomiţa
PSD Ialomiţa Constituire a unui grup infracţional organizat şi complicitate la infracţiunea de trafic de influenţă în formă continuată.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Bucureşti au început urmărirea penală faţă de un 

număr de 96 persoane (profesori, absolvenţi de licee şi părinţi ai acestora), în legătură cu presupuse infracţiuni de corupţie 

săvârşite la examenul de bacalaureat la nivelul judeţului Ialomiţa, în cursul lunilor iunie-iulie 2012.

2013/08/13 Pană Aurel Fost secretar executiv al Partidului Cconservator (PC) Diaspora PC Luare de mită şi trafic de influenţă Cauză disjunsă

2013/08/13 Voinea Mugur George Membru de partid PC Trafic de influenţă şi complicitate la luare de mită.

Condamnat la 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 8 ani și interzicerea 

pe o perioadă de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în 

funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa o funcţie, de a exercita o 

profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea, infracțiunilor concurente de: 

trafic de influență și complicitate la luare de mită.

2013/08/19 Silaghi Ovidiu Ioan Deputat, fost Ministru al Transporturilor PNL Trafic de influență în formă continuată 200.000 EUR

Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kovesi a solicitat Procurorului General al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să sesizeze Camera Deputaţilor pentru formularea cererii de 

începere a urmăririi penale împotriva deputatului SILAGHI OVIDIU IOAN.

2013/08/27 Costin Gheorghe
Viceprimar al municipiului Beiuș (2008-2012), în prezent deputat în Parlamentul 

României
PNL Înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în declarații, fals intelectual și fals în înscrisuri sub semnătură privată. 4.173.345,88 RON

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de deputat deținută în 

prezent de Costin Gheorghe. 

2013/08/27 Domocoş Adrian Nicolae Primar al municipiului Beiuș (2008-prezent) PNL Înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și fals în înscrisuri sub semnătură privată. 4.173.345,88 RON

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de deputat deținută în 

prezent de Costin Gheorghe. 

2013/08/27 Iuhas Viorel
Viceprimar al municipiului Beiuș (2000-2008), președintele Organizației locale a PSD 

Beiuș
PSD

Complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos patrimonial, complicitate 

la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
4.173.345,88 RON

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de deputat deținută în 

prezent de Costin Gheorghe. 

2013/08/27 Obobasianu Nicu Silviu Primar al municipiului Beiuș (2000-2008) PSD
Abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos patrimonial, înșelăciune cu consecințe 

deosebit de grave și uz de fals, în formă continuată.
4.173.345,88 RON

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de deputat deținută în 

prezent de Costin Gheorghe. 

2013/09/04 Dobriţoiu Corneliu Fost cadru al Ministerului Apărării Naţionale (MApN), actual senator PNL
Participație improprie la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul 

un avantaj patrimonial sau nepatrimonial și participație improprie la fals intelectual, toate cu consecințe deosebit de grave.
1,2 milioane RON

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție. 

2013/09/11 Severin Adrian Fost europarlamentar, fost Ministru de externe, fost membru de partid PSD Luare de mită şi trafic de influenţă
Dosarul finalizat a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție. 

2013/09/12 Rusu Paul
Fost candidat la funcţia de deputat, preşedinte interimar al Organizaţiei Judeţene a 

Partidului Conservator Suceava începând cu luna decembrie 2011 până în mai 2013
PC Suceava Cumpărare de influenţă Condamnat la 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani.

2013/09/12 Oltean Ioan
Președinte al organizației județene Bistrița – Năsăud a PDL, vicepreședinte și fost 

secretar general al aceluiași partid
PDL

Folosirea influenței sau autorității funcției de vicepreședinte/secretar general al unui partid, în scopul obținerii pentru sine sau 

pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată și infracțiunea de favorizarea infractorului.

Învinuitului Oltean Ioan i s-au adus la cunoștință acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură 

penală. 

2013/09/13 Gîdea Vasile
Fost membru în cadrul Consiliului județean Călăraşi, secretar general al organizației 

județene a PDL
PDL Călăraşi

Complicitate la trafic de influență, în formă continuată (două acte materiale) și complicitate la dare de mită, în formă continuată 

(două acte materiale).

Condamnat la 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani, pentru 

săvârşirea infracțiunilor concurente de: complicitate la trafic de influenţă și complicitate la dare de mită, ambele în formă 

continuată.

2013/09/13 Giurgea Teodor Fost consilier judeţean în cadrul CJ Mureş PDL

Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau 

pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată, abuz în serviciu contra intereselor publice, cu 

consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau 

nepatrimonial, în formă continuată, uz de fals, în formă continuată, complicitate la infracțiunea de bancrută frauduloasă, în formă 

continuată.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Mureș. 

2013/09/13 Orban Laszlo Levente Fost consilier judeţean în cadrul CJ Mureş UDMR

Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau 

pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată, abuz în serviciu contra intereselor publice, cu 

consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau 

nepatrimonial, în formă continuată, uz de fals, în formă continuată, complicitate la infracțiunea de bancrută frauduloasă, în formă 

continuată.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Mureș. 

2013/09/16 Kosa Petru Primar al com. Mihăileni, jud. Harghita NA Abuz în serviciu contra intereselor publice 4.883.855,96 RON Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Tîrgu Mureș. 

2013/09/16 Borboly Csaba Președinte al Consiliului Județean Harghita UDMR

2 infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, ambele în formă continuată, luare de mită în formă continuată, instigare 

la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, două infracțiuni de instigare la uz de fals, două infracțiuni de fals 

intelectual și denunțare calomnioasă.

4.883.855,96 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Tîrgu Mureș. 
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2013/09/16 Palffy Domokos Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Harghita UDMR

2 infracțiuni de conflict de interese în formă continuată (11 acte materiale), respectiv (30 acte materiale), infracțiunea de efectuarea 

de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, 

în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată (40 acte materiale) și 

instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (14 acte materiale), instigare improprie la fals în înscrisuri 

sub semnătură privată și folosire în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității în scopul obținerii 

pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

4.883.855,96 RON
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Tîrgu Mureș. 

2013/09/16 Sofalvi Laszlo Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Harghita la data săvârşirii faptelor UDMR
Abuz în serviciu contra intereselor publice în formă continuată și calificată (4 acte materiale), instigare la abuz în serviciu contra 

intereselor publice și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
4.883.855,96 RON

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Tîrgu Mureș. 

2013/09/26 Marian Sergiu Fost subprefect al judeţului Vaslui PDL Vaslui
Abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru altul un avantaj patrimonial, cu consecințe 

deosebit de grave, în formă continuată.

Dosarul finalizat a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Vaslui. 

2013/10/01 Voiculescu Camelia-Rodica Fiica lui Dan Voiculescu FAM Complicitate la infracţiune de şantaj
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel București. 

2013/10/01 Voiculescu Dan Preşedinte PC, fost senator PC Complicitate la infracțiunea de șantaj.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel București. 

2013/10/07 Preduţ Marius-Marinel Reprezentant PC

Falsificare, prin orice mijloace, a documentelor de la birourile electorale și introducerea în urnă a unui număr suplimentar de 

buletine de vot decât cele votate de alegători (prevăzută de art. 55, pct. 1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea 

referendumului), infracțiuni comise sub forma autoratului, complicității sau a instigării.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de deputat deținută în 

prezent de Nicolae-Liviu Dragnea.

2013/10/07 Coandă Nicolae Membru de partid PDL

Falsificare, prin orice mijloace, a documentelor de la birourile electorale și introducerea în urnă a unui număr suplimentar de 

buletine de vot decât cele votate de alegători (prevăzută de art. 55, pct. 1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea 

referendumului), infracțiuni comise sub forma autoratului, complicității sau a instigării.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de deputat deținută în 

prezent de Nicolae-Liviu Dragnea.

2013/10/07 Manole-Mic Florentin Reprezentant PDL

Falsificare, prin orice mijloace, a documentelor de la birourile electorale și introducerea în urnă a unui număr suplimentar de 

buletine de vot decât cele votate de alegători (prevăzută de art. 55, pct. 1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea 

referendumului), infracțiuni comise sub forma autoratului, complicității sau a instigării.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de deputat deținută în 

prezent de Nicolae-Liviu Dragnea.

2013/10/07 Preduţ Simona-Cristina Reprezentant PNL

Falsificare, prin orice mijloace, a documentelor de la birourile electorale și introducerea în urnă a unui număr suplimentar de 

buletine de vot decât cele votate de alegători (prevăzută de art. 55, pct. 1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea 

referendumului), infracțiuni comise sub forma autoratului, complicității sau a instigării.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de deputat deținută în 

prezent de Nicolae-Liviu Dragnea.

2013/10/07 Răboj Daniel Primarul comunei Bragadiru, jud. Teleorman PNL Dare de mită
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de deputat deținută în 

prezent de Nicolae-Liviu Dragnea.

2013/10/07 Zamfir Marin-Marius Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Ciuperceni, judeţul Teleorman PNL

Falsificare, prin orice mijloace, a documentelor de la birourile electorale și introducerea în urnă a unui număr suplimentar de 

buletine de vot decât cele votate de alegători (prevăzută de art. 55, pct. 1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea 

referendumului), infracțiuni comise sub forma autoratului, complicității sau a instigării.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de deputat deținută în 

prezent de Nicolae-Liviu Dragnea.

2013/10/07 Diţă Costinel-Leontin Consilier local în cadrul Consiliului Local Piatra Olt PSD

Falsificare, prin orice mijloace, a documentelor de la birourile electorale și introducerea în urnă a unui număr suplimentar de 

buletine de vot decât cele votate de alegători (prevăzută de art. 55, pct. 1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea 

referendumului), infracțiuni comise sub forma autoratului, complicității sau a instigării.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de deputat deținută în 

prezent de Nicolae-Liviu Dragnea.

2013/10/07 Dragnea Nicolae Liviu Deputat, vicepremier, fost secretar general al PSD PSD
Folosire a influenței sau autorității de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru 

sine sau pentru altul de foloase necuvenite.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de deputat deținută în 

prezent de Nicolae-Liviu Dragnea.

2013/10/07 Florescu Marin Reprezentant PSD

Falsificare, prin orice mijloace, a documentelor de la birourile electorale și introducerea în urnă a unui număr suplimentar de 

buletine de vot decât cele votate de alegători (prevăzută de art. 55, pct. 1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea 

referendumului), infracțiuni comise sub forma autoratului, complicității sau a instigării.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de deputat deținută în 

prezent de Nicolae-Liviu Dragnea.

2013/10/07 Rariţă Ion Reprezentant UDMR

Falsificare, prin orice mijloace, a documentelor de la birourile electorale și introducerea în urnă a unui număr suplimentar de 

buletine de vot decât cele votate de alegători (prevăzută de art. 55, pct. 1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea 

referendumului), infracțiuni comise sub forma autoratului, complicității sau a instigării.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de deputat deținută în 

prezent de Nicolae-Liviu Dragnea.

2013/10/07 Filip Constantin Fost preşedinte al Organizaţiei judeţene Teleorman a partidului UNPR UNPR

Falsificare, prin orice mijloace, a documentelor de la birourile electorale și introducerea în urnă a unui număr suplimentar de 

buletine de vot decât cele votate de alegători (prevăzută de art. 55, pct. 1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea 

referendumului), infracțiuni comise sub forma autoratului, complicității sau a instigării.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de deputat deținută în 

prezent de Nicolae-Liviu Dragnea.

2013/10/07 Triţă Constanţa Reprezentant UNPR

Falsificare, prin orice mijloace, a documentelor de la birourile electorale și introducerea în urnă a unui număr suplimentar de 

buletine de vot decât cele votate de alegători (prevăzută de art. 55, pct. 1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea 

referendumului), infracțiuni comise sub forma autoratului, complicității sau a instigării.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de deputat deținută în 

prezent de Nicolae-Liviu Dragnea.

2013/10/11 Mihalachi Vasile Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui PSD
Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj 

patrimonial sau nepatrimonial.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Vaslui. 

2013/10/15 Păcuraru Maricel Membru de partid
Blocul Naţional Democrat 

(BND)

Învinuiților li s-au adus la cunoștință acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală. 

2013/10/21 Boldea Mihail Fost deputat PDL

Şantaj (14 fapte), spălare a banilor, asociere pentru săvârșirea de infracțiuni de corupție, participație improprie la abuz în serviciu 

contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial 

sau nepatrimonial, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, ambele în formă continuată (câte 6 acte materiale), sustragere sau 

distrugere de înscrisuri, fals în declarații în formă continuată.

 21.786.710 EUR
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Galați. 

2013/10/25 Manolache Marius Finul lui Victor Ponta ce ocupă funcţia de deputat în Parlamentul României PSD Învinuiților li s-au adus la cunoștință acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală. 

2013/10/28 Bădălău Niculae Senator PSD Trafic de influenţă 2.778.000 RON
Învinuitului Bădălău Nicolae i s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de 

procedură penală. 

2013/10/31 Băzăvan Gheorghe Primarul comunei Malovăț, județul Mehedinți PDL Luare de mită 20.000 EUR
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova efectuează acte de urmărire penală față de 

inculpat.

2013/10/31 Mitrea Tudor Miron
Fost ministru în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei 

(M.L.P.T.L.), în perioada 2000-2004, deputat
PSD Luare de mită, instigare la fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals 5.200.000.000 ROL Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție. 

2013/11/06 Nica Vasile Primar al comunei Valea Danului, județul Argeș PSD
Infracțiunea de instigare la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care 

are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Curtea de Argeș. 

2013/11/19 Roma Gheorghe Primar al comunei Slatina Timiș, jud. Caraș – Severin PNL
Luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, (șapte acte materiale), asociere pentru săvârșirea de 

infracțiuni.
21.500 RON

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Arad, instanță desemnată de Curtea de Apel Timișoara să judece prezenta 

cauză. 

2013/11/26 Ştefan Constantin Consilier în cadrul Consiliului Local Ion Neculce la data comiterii faptelor NA
Fals intelectual și complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, 

care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și fals intelectual.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Pașcani. 

2013/11/26 Muşat Neculai Viceprimar al comunei Ion Neculce (la data comiterii faptelor), județul Iași PNL
Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de 

fonduri europene, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură private, în formă continuată, uz de fals.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Pașcani. 

2013/11/26 Rusu Vasile Primar al comunei Ion Neculce, judeţul Iaşi PSD
Folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de 

fonduri europene, în formă continuată și uz de fals.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Pașcani. 

2013/12/12 Koss Gabriela Subprefect al județului Mureș NA
Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau 

nepatrimonial, în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și instigare la fals intelectual.

Dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoria Reghin. 

2013/12/12 Gliga Daniel Grigore Viceprimar al municipiului Reghin PNL
Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau 

nepatrimonial, în formă continuată.

Dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoria Reghin. 

2013/12/17 Niculae Florin Primar al comunei Vidra, județul Ilfov PDL Luare de mită în formă continuată.

Condamnat la 4 ani închisoare și interzicerea atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 3 ani după 

executarea pedepsei principale a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa o 

funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată.

Dispune confiscarea de la inculpatul NICULAE FLORIN a sumelor de: 250.000 lei şi 100.000 euro. 

2013/12/17 Iovan
Cristinel-Nicuşor-

Leonard
Vicepreședintele Consiliului Județean Dolj PSD

Abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un interes patrimonial 

sau nepatrimonial, în formă continuată.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au început urmărirea penală față de suspecți.

2013/12/17 Prioteasa Ion Președintele Consiliului Județean Dolj PSD
Luare de mită și abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un 

interes patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au început urmărirea penală față de suspecți.

2013/12/17 Gelil Eserghep Fost deputat
PRM, actual membru 

UDTTM*
Favorizarea infractorului Condamnat la 1 an închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani

2013/12/17 Selamet Iucsel Fost subprefect al jud. Constanța UDTTM Dare de mită
Condamnat la 1 an şi 2 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 2 

luni.

2013/12/19 Coman Gheorghe Deputat, președinte al organizației județene Buzău a PC
PP-DD (până în 2013), 

PC* (din 2013)

Folosire a influenței de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau 

pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Condamnat la 1 an închisoare și interzicerea drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de 

a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat.

2013/12/20 Mocanu Victor Senator PSD
Abuz în serviciu contra intereselor publice cu avantaj patrimonial pentru altul în formă calificată și în formă continuată (17 acte 

materiale)
Dosarul a fost înaintat spre judecare Înaltei Curți de Casație și Justiție. 

2014/01/01

2014/01/07 Petrescu Mihail Tatăl Deliei Petrescu FAM
Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri europene, înşelăciune.
69.167 RON

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Târgu Jiu. 

2014/01/07 Băloi Ion Fost viceprimar al comunei Padeş PDL
Complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea 

pe nedrept de fonduri europene, complicitate la înşelăciune, fals intelectual. 
69.167 RON

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Târgu Jiu. 

2014/01/07 Petrescu Delia Membru de partid PDL
Instigare la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe 

nedrept de fonduri europene instigare la înşelăciune, instigare la fals intelectual.
69.167 RON

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Târgu Jiu. 

2014/01/07 Stoicănel Haralambie Fost primar al comunei Padeș PDL
Complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea 

pe nedrept de fonduri europene, complicitate la înşelăciune, fals intelectual. 
69.167 RON

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Târgu Jiu. 

2014/01/07 Popa Iulian Primar al comunei Secăria, judeţul Prahova PDL

Instigare la infracţiunea continuată de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca 

rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave, instigare la infracţiunea continuată de 

înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Prahova. 

2014/01/07 Ţicheriu Ion Viceprimar al comunei Brebu jud.Caraş – Severin NA Trafic de influență și asociere pentru săvârșirea de infracțiuni 20.000 RON

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Arad, instanță desemnată de Curtea de Apel Timișoara să judece prezenta 

cauză. 

2014/01/07 Vetreş Ioan Primar al comunei Armeniș,jud. Caraș-Severin PDL
Trafic de influență, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (două acte materiale), asociere pentru săvârșirea de 

infracțiuni
20.698 RON

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Arad, instanță desemnată de Curtea de Apel Timișoara să judece prezenta 

cauză. 

2014/01/07 Roşca Viorel Mitea Primar al comunei Brebu jud.Caraş – Severin PNL Trafic de influență și asociere pentru săvârșirea de infracțiuni 20.000 RON

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Arad, instanță desemnată de Curtea de Apel Timișoara să judece prezenta 

cauză. 

2014/01/07 Stoia Ion Primar al comunei Forotic, jud.Caraş – Severin PNL
Luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (16 acte materiale), asociere pentru săvârșirea de 

infracțiuni.
20.000 RON

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Arad, instanță desemnată de Curtea de Apel Timișoara să judece prezenta 

cauză. 

2014/01/07 Moşoarcă Ion Primar al comunei Grădinari, jud. Caraş – Severin PSD
Luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (șapte acte materiale) și asociere pentru săvârșirea de 

infracțiuni.
15.000 RON

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Arad, instanță desemnată de Curtea de Apel Timișoara să judece prezenta 

cauză. 

2014/01/07 Simion Nadina Membru al Consiliului Judeţean Neamţ PP-DD
Aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat; complicitate la evaziune fiscală;

 evaziune fiscală.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacău. 

2014/01/07 Ichim Andone Primar (la data faptelor) al localităţii Măcin, judeţul Tulcea PSD

Folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri europene, sub forma participaţiei improprii, fals intelectual, folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, 

inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave, 

înşelăciune, fals intelectual în formă continuată.

499.741,55 RON
Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Tulcea. 

2014/01/09 Pintea Viorel
Fost membru de partid, fost director la AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE 

PENTRU AGRICULTURĂ (APIA) Satu Mare
PDL 3 infracțiuni de luare de mită. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Satu Mare. 

2014/01/15 Bălan Viorel Primar al comunei Nicolae Bălcescu, jud. Constanța
PDL (până în 2012), 

PNL* (din 2012)

Stabilire, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând autorității publice în cadrul 

unei activități de vânzare a acestora, săvârșită de cei care au atribuții de conducere.
Celor patru învinuiți li s-au prezentat acuzațiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală. 

2014/01/15 Ciocănete Nicolae Viceprimar al comunei Nicolae Bălcescu, jud. Constanța
PDL (până în 2012), 

PNL* (din 2012)

Stabilire, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând autorității publice în cadrul 

unei activități de vânzare a acestora, săvârșită de cei care au atribuții de conducere.
Celor patru învinuiți li s-au prezentat acuzațiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală. 

2014/01/15 Constantinescu Nicuşor Daniel Fost preşedinte al CJ Constanţa PSD Constanţa
6 infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul avantaje 

patrimoniale sau nepatrimoniale, cu consecințe deosebit de grave.
23.105.903,62 RON

Față de învinuitul Constantinescu Nicușor Daniel procurorii au dispus măsura obligării de a nu părăsi țara pentru o perioadă 

de 30 de zile. 

2014/01/29 Tudor Daniel-George Membru de partid, preşedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor PNL
Abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un interes patrimonial sau 

nepatrimonial.

Învinuitului Tudor Daniel – George i s-au prezentat acuzaţiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură 

penală. 

2014/02/04 Matei Gavril Consilier județean în cadrul CJ Brașov PNL Braşov
2 infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial, în forma 

complicităţii, ambele în formă continuată (18 acte materiale, respectiv 14 acte materiale), dare de mită, conflict de interese.
253.916,04 RON

La data de 4 februarie 2014, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea, pe o perioadă de 24 de ore, a inculpaţilor Martin 

Virginia şi Matei Gavril, urmând a fi prezentaţi judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov cu 

propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

2014/02/06 Bocăneanu Emanoil Cătălin Prefect al județului Galați PSD Galaţi

Trafic de influenţă (3 acte materiale), şantaj, delapidare, participaţie improprie la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor 

persoanelor dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial ( un act 

material ), participaţie improprie la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut 

pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial ( două acte materiale ), instigare la infracţiunea de abuz în 

serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau 

nepatrimonial ( 6 acte materiale ), instigare la infracţiunea de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt 

destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, fals în declaraţii, instigare la fals 

intelectual.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Galați. 

2014/02/07 Rădulescu Viorel-Romeo Fost consilier în cadrul CJ Giurgiu PDL
Folosire de documente false, inexacte şi incomplete care a avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al 

Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.
Dosarul a fost trimis spre soluționare Judecătoriei Sector 5 Bucureşti. 

2014/02/07 Dumitru-Chiriţă Roxana Virginia Fiica lui Chiriţă Viorel, primarul comunei I.C.Brătianu, jud. Tulcea FAM
Fals în declaraţii; folosire de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general 

al Comunităţilor Europene; înşelăciune.
Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Constanţa. 

2014/02/07 Chiriţă Viorel Primar al comunei I.C.Brătianu, jud.Tulcea PSD Săvârșirea infracţiunii de conflict de interese. Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Constanţa. 

2014/02/25 Daniel Chiţoiu Deputat, fost vicepremier PNL
Abuz în serviciu şi constituirea unui grup infracţional organizat, în perioada în care avea calitatea de ministru al Finanţelor Publice, 

favorizare a infractorului şi influenţare a declaraţiilor.

În conformitate cu prevederile art. 109 alin. 2 din Constituţia României, art. 12 şi 19 din Legea nr. 115/1999 şi ale Deciziei 

nr. 270/10.03.2008 a Curţii Constituţionale, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie a transmis procurorului general 

al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie referatul în vederea sesizării Camerei Deputaţilor pentru 

formularea cererii de efectuarea urmăririi penale faţă de CHIŢOIU DANIEL.

2014/02/26 Dumitrescu Georgiana
Mama lui David Cristian, ministrul delegat pentru Românii de Pretutindeni la data 

faptelor
FAM Uz de fals şi fals material în înscrisuri oficiale. 60.000 EUR

La data de 26 februarie 2014, suspectei i s-a adus la cunoştinţă calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 

Cod de procedură penală.

2014/02/26 David Cristian Fost ministru delegat pentru Românii de Pretutindeni PNL Abuz în serviciu sub forma participaţiei improprii, uz de fals şi fals în declaraţii. 60.000 EUR

În conformitate cu dispoziţiile art. 109 din Constituţia României, art.12 şi art.19 din Legea 115/1999, procurorul şef al 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie a transmis procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

referatul în vederea sesizării Preşedintelui României pentru formularea cererii de efectuarea urmăririi penale faţă de DAVID 

CRISTIAN

2014/03/03 Rădulescu Cătălin-Marian Deputat PSD Efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, dare de mită în formă continuată.
La data de 3 martie 2014, procurorii i-au adus la cunoştinţă lui Rădulescu Cătălin Marian calitatea sa procesuală de inculpat 

și luarea măsurii controlului judiciar, în conformitate cu art. 309 şi 212 din Codul de Procedură Penală.

2014/03/04 Berevoianu Corneliu Primar al comunei Nucșoara, județul Argeș; PDL Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu
Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Dochinoiu Niculaie Primar al comunei Vedea, județul Argeș; PDL Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu
Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Ivan Vasile Bebe Primar al comunei Băbana, județul Argeș; PNL Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu
Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Bădulescu Ion Primar al comunei Morărești, județul Argeș PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 

acte materiale);

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Bălăşoiu Aurel Primar al comunei Rociu, județul Argeș; PSD Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu
Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Boţârcă Gheorghiţă Primar al orașului Topoloveni, județul Argeș PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (3 

acte materiale);

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Cernătescu Gheorghe
Primar al comunei Cuca, județul Argeș și președinte al organizației teritoriale Cuca al 

unei formațiuni politice 
PSD

Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 

acte materiale);

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Ciobanu Marcel Primar al comunei Uda, județul Argeș; PSD Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu
Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Cioran Lucian Primar al comunei Mozăceni, județul Argeș PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (3 

acte materiale); 

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Cristescu Alexandru-Adrian Primar al comunei Mălureni, județul Argeș PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 

acte materiale);

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Diaconu Nicolae Primar al municipiului Curtea de Argeș, județul Argeș PSD
Curtea de 

Argeş

Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată 

(10 acte materiale)

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Dincuţă Daniel Primar al comunei Corbeni, județul Argeș PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (3 

acte materiale);

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Drăghici Mircea Gheorghe Deputat PSD
Complicitate la folosirea influenței sau autorității funcției de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru 

altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată (14 acte materiale).

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Dumitrescu Mihail Primar al comunei Merișani, județul Argeș; PSD Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu
Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Ene Florea Primar al comunei Moșoaia, județul Argeș și membru al unei formațiuni politice PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 

acte materiale)

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Georgescu Ion Primar al orașului Mioveni, județul Argeș PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (9 

acte materiale)

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Iatagan Constantin Primar al comunei Șuici, județul Argeș PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 

acte materiale);

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Ibric Marian Primar al comunei Leordeni, județul Argeș și membru al unei formațiuni politice PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 

acte materiale)

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Langer Nicolae Primar al comunei Sălătrucu, județul Argeș PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 

acte materiale);

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Lupu Sorin Primar al comunei Priboeni, județul Argeș; PSD Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu
Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Marin Ion Primar al comunei Stoenești, județul Argeș și membru al formațiunii politice PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 

acte materiale);

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Matei Gheorghe Primar al comunei Mihăești, județul Argeș PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (3 

acte materiale)

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Nica Vasile Primar al comunei Valea Danului, județul Argeș PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 

acte materiale);

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Nicolae Radu Primar al comunei Negrași, județul Argeș; PSD Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu
Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Nicolescu Constantin Preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş PSD
Folosirea influenței sau autorității funcției de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, 

bunuri sau alte foloase necuvenite, dintre care una în formă continuată (14 acte materiale).

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Pădureanu Ion Primar al comunei Godeni, județul Argeș; PSD Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu
Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Pătraşcu Gheorghe Primar al comunei Lunca Corbului, județul Argeș și membru al unei formațiuni politice PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 

acte materiale);

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Păuna Mircea Primar al comunei Mușătești, județul Argeș; PSD Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu
Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Pepenel Nicolae-Cornel Fost primar al comunei Bughea de Sus, județul Argeș PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 

acte materiale);

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Popa Ion Primar al comunei Stâlpeni, judeţul Argeş PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (3 

acte materiale)

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Poştoacă Damian-Ion Primar al comunei Mioarele, județul Argeș PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 

acte materiale)

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Pupăză-Roşu Sevastian Primar al comunei Stolnici, județul Argeș PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (3 

acte materiale); 

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Rizea Florian Primar al comunei Țițești, județul Argeș PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 

acte materiale)

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Secăreanu Dumitru Primar al comunei Dâmbovicioara, județul Argeș PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (3 

acte materiale);

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 
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2014/03/04 Şerban Niculae Primar al comunei Mărăcineni, județul Argeș PSD Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu
Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Simion Emil Primar al comunei Brăduleț, județul Argeș PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (3 

acte materiale);

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Smădu Nicolae Primar al comunei Domnești, județul Argeș; PSD Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu
Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Ştefan Ion Primar al comunei Budeasa, judeţul Argeş şi membru al unei formaţiuni politice PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 

acte materiale)

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Stoican Gheorghe Primar al comunei Arefu, județul Argeș; PSD Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu
Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Tarbă Sever Viceprimar al comunei Dragoslavele, județul Argeș PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 

acte materiale); 

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Ţucă Gheorghe Primar al comunei Cocu, județul Argeș; PSD Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu
Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Tudose Elisaveta
Primar al comunei Coșești, județul Argeș și președintă a organizației teritoriale Coșești 

a unei formațiuni politice și consilier județean la data săvârșirii faptei 
PSD

Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 

acte materiale);

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Ungurenuş Mihai Primar al comunei Corbi, județul Argeș; PSD Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu
Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Vişan Ionel Dragoş Primar al comunei Cotmeana, județul Argeș PSD
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 

acte materiale);

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/04 Voicu Dumitru
Primar al comunei Micești, județul Argeș și președinte al organizației teritoriale Micești 

a unei formațiuni politice 
PSD

Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (4 

acte materiale);

Persoanelor menționate li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură 

penală. 

2014/03/07 Micu Ion Viceprimar al comunei Racova, jud. Bacău PDL

Fals intelectual; complicitate la tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, 

care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de 

acestea ori în numele lor.

Condamnat la 1 (un) an şi 6 (şase) luni de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe durata unui 

termen de încercare de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni și interzicerea pe o perioadă de 2 (doi) ani după executarea pedepsei 

principale a drepturilor de: a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică 

exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a 

folosit pentru săvârşirea infracţiunilor.

2014/03/11 Buta Gheorghe Sorin Fost deputat PDL
Efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o 

persoană.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Conexe Infracțiunilor de 

Corupție au dispus începerea urmăririi penale față de BUTA GHEORGHE SORIN

2014/03/13 Scorobete Radu Președinte al PNL Lipova PNL Cumpărare de influență. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești efectuează urmăriri penale față de suspecți.

2014/03/18 Nica Vasile Primar al comunei Valea Danului, județul Argeș PSD
Abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 acte 

materiale); fals în înscrisuri sub semnătură privată.
86.471,16 RON Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Argeș. 

2014/03/19 Vlasov Mihail Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, fost deputat PNL Trafic de influenţă 1.000.000 EUR
Inculpatului i s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, 

urmând a fi prezentat Curții de Apel București pentru emiterea mandatului de arestare preventivă pe 29 de zile.

2014/03/19 Constantinescu Nicuşor Daniel Fost preşedinte al CJ Constanţa PSD Constanţa 3 infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice; 21 de infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. 30.000.000 EUR

Inculpatului i s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, 

urmând a fi prezentat, la data de 20 martie 2014, la Tribunalul Bucureşti, în vederea emiterii mandatului de arestare 

preventivă pe o durată de 30 de zile.

2014/03/19 Gâmbuţeanu Adrian-Gheorghe

Fost membru de partid al organizaţiei PSD Ovidiu, jud. Constanţa, fost director 

general al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa (RAJDP 

Constanţa)

PSD Constanţa Complicitate la 3 infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice.

Inculpatului Gâmbuţeanu Adrian George i s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 

Cod de procedură penală, urmând a fi prezentat, la data de 20 martie 2014, la Tribunalul Bucureşti, în vederea emiterii 

mandatului de arestare preventivă pe o durată de 30 de zile.

2014/03/27 Secăşan Iosif Senator PNL Complicitate la infracțiunea de dare de mită şi complicitate la infracțiunea de luare de mită.
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de suspecți. Celor trei 

persoane li s-a adus la cunoştinţă calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală. 

2014/03/31 Grosu Mircea-Sevastian
Viceprimar al municipiului Drobeta Turnu Severin, la data faptelor, în prezent 

Consilier local în cadrul CL Mehedinţi
ACL

Drobeta Turnu 

Severin
Săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă calificată și continuată (2 acte materiale). Dosarul a fost trimis spre judecare Curtea de Apel Craiova. 

2014/04/03 Stavarache Romeo Primarul municipiului Bacău PNL Bacău Tentativă la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (3 acte materiale) Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacău. 

2014/04/08 Mazăre Radu Ştefan Primarul municipiului Constanţa PSD Constanţa Luare de mită şi 2 infracţiuni de fals în declaraţii 175.000 EUR
Inculpaților li s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, 

urmând a fi prezentați Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru emiterea mandatului de arestare preventivă pe 29 de zile.

2014/04/11 Nemeş Ovidiu-Gheorghe La data faptelor viceprimar municipiului Sighetu Marmaţiei, în prezent primar PNL
Sighetu 

Marmaţiei
Abuz în serviciu 703.348,78 RON

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Maramureş. 

2014/04/11 Cosma Vlad-Alexandru Deputat PSD Trafic de influență Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2014/04/11 Cosma Mircea Președintele Consiliului Județean Prahova PSD Săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi abuz în serviciu Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

2014/04/17
Dumitru 

Rădulescu
Cătălin-Alexandru Fiul lui Dumitru Cătălin FAM Săvârşirea infracţiunilor concurente de complicitate la luare de mită şi complicitate la spălare de bani.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel Oradea, cu propunerea de a se menține arestarea preventivă a inculpaților 

Mureșan Michael, Dumitru Cătălin și Dumitru Rădulescu Cătălin – Alexandru.

2014/04/17 Bran Daniel-Marin Fost consilier al ministrului Agriculturii Daniel Constantin (PC), membru de partid PC Trafic de influenţă şi spălare de bani. 500.000 EUR
Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel Oradea, cu propunerea de a se menține arestarea preventivă a inculpaților 

Mureșan Michael, Dumitru Cătălin și Dumitru Rădulescu Cătălin – Alexandru.

2014/04/17 Dumitru Cătălin
La data faptelor vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor 

(ANRP), membru de partid
PC Săvârşirea infracţiunilor concurente de luare de mită şi spălare de bani

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel Oradea, cu propunerea de a se menține arestarea preventivă a inculpaților 

Mureșan Michael, Dumitru Cătălin și Dumitru Rădulescu Cătălin – Alexandru.

2014/04/17 Mazăre Alexandru Senator PSD Complicitate la luare de mită, fals în declarații. 80.000 EUR
La data de 17 aprilie 2014, suspectului MAZĂRE ALEXANDRU, i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în 

conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

2014/04/23 Popescu Florin Aurelian Deputat, preşedinte PDL Dâmboviţa
PDL (până în 2013), 

PMP* (actual)

Folosirea influenței sau autorității de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru 

sine sau pentru altul de foloase necuvenite

Inculpatului Popescu Florin Aurelian i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală de inculpat și acuzațiile, conformitate cu 

art. 309 din Codul de procedură penală. 

2014/04/24 Kiss
Alexandru-Iosif-

Francisc
Preşedinte UDMR Bihor, vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor UDMR

Luare de mită, abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, spălare a banilor 

(trei fapte).

Condamnat la trei ani închisoare cu executare. Instanţa a mai decis interzicerea unor drepturi atât pe perioada executării cât şi 

timp de patru ani după executare (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa 

o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o 

activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii).

2014/04/25 Chiţoiu Laura
Soția fostului vicepremier Daniel Chițoiu (PNL), director al Direcției Avizări din 

cadrul Autorității pentru Supraveghere Financiară (A.S.F) la data faptelor
FAM

Constituirea unui grup infracţional organizat şi abuz în serviciu contra intereselor publice contra intereselor publice, care a avut ca 

urmare obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti. 

2014/04/25 Odobescu Dan Avocat, cumnatul lui Adrian Năstase FAM
Constituirea unui grup infracţional organizat şi complicitate la folosirea influenţei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de 

conducere în cadrul unei persane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite 

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti. 

2014/04/25 Ruşanu Dan Radu Deputat PNL

Constituirea unui grup infracţional organizat, influenţarea declaraţiilor (11 infracţiuni), aflate în concurs real, favorizarea 

făptuitorului, în formă continuată (39 acte materiale), folosirea influenţei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de 

conducere în cadrul unei persane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti. 

2014/04/25 Constantinescu Nicuşor Daniel Fost preşedinte al CJ Constanţa PSD Constanţa Abuz în serviciu în formă continuată 67.211,32 RON
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunerea de a se menţine măsura controlului judiciar dispusă 

faţă de inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel.

2014/05/06 Cadar Olezia Şoţia lui Cadar Eronim Ştefan FAM Cluj-Napoca

Dare de mită în formă continuată (4 acte materiale); spălare de bani; fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participației 

improprii ca instigator (2 acte materiale); punere în circulație pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat; punere în 

circulație pe drumurile publice a unui autovehicul cu numere de înmatriculare false.

Inculpaților li s-au adus la cunoştinţă calitățile procesuale în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, 

urmând a fi prezentați Tribunalului Cluj, în vederea emiterii mandatului de arestare preventivă, pe o durată de 30 zile.

2014/05/06 Cadar Eronim Ştefan Fost membru de partid PNL Cluj-Napoca

Dare de mită în formă continuată (5 acte materiale); spălare de bani; fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participației 

improprii ca instigator (2 acte materiale); punere în circulație pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, în formă 

continuată (2 acte materiale); punere în circulație pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr de înmatriculare fals, în formă 

continuată (2 acte materiale).

Inculpaților li s-au adus la cunoştinţă calitățile procesuale în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, 

urmând a fi prezentați Tribunalului Cluj, în vederea emiterii mandatului de arestare preventivă, pe o durată de 30 zile.

2014/05/06 Popa Ion Primar al comunei Stâlpeni, judeţul Argeş PSD Fals intelectual
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Argeș. 

2014/05/09 Furcoi Vasile
Fost candidat din partea PNG la funcţia de primar al localităţii Oşeşti, judeţul Vaslui la 

alegerile din 2004
PNG

Fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte 

sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene complicitate la înşelăciune.
173.552,31 EUR

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj. 

2014/05/09 Lefter Grigore Primar al localităţii Oşeşti, judeţul Vaslui PSD
Fals intelectual, folosire sau prezentare, cu rea credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca 

rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, instigare la fals material in înscrisuri oficiale.
173.552,31 EUR

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj. 

2014/05/14 Vlasov Vanda
Soţia senatorului PNL, Cristian David, şi fiica lui Mihail Vlasov, fost prim 

vicepreședinte al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional
FAM Instigare la fals intelectual (două fapte), 

Inculpatei i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală de suspect şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de 

procedură penală.

2014/05/15 Vlasov Mihail Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, fost deputat PNL Şantaj
La data de 15 mai 2014, lui Mihail Vlasov i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală de suspect și acuzațiile din prezentul 

dosar, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

2014/05/22 Olaru Vasile Primar al comunei Girov, judeţul Neamţ PDL Abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit; fals intelectual.

În cauză a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile, proprietatea inculpaţilor Paleu 

Petru şi Olaru Vasile. 

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamț. 

2014/05/29 State Daniel Cumnatul lui Fuia Stelian FAM Abuz în serviciu, cu obţinerea de foloase necuvenite Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti. 

2014/05/29 Fuia Stelian Fost ministru al Agriculturii PDL Abuz în serviciu, cu obţinerea de foloase necuvenite Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti. 

2014/05/30 Ostaficiuc Constantin La data faptelor, președinte al Consiliului Județean Timiș PDL Timişoara Instigare la abuz în serviciu
La data de 30 mai 2014, suspecților li s-a adus la cunoștință calitatea de procesuală, în conformitate cu prevederile art. 307 

Cod de procedură penală. 

2014/05/30 Popoviciu
Alin Augustin 

Florin
Deputat în Parlamentul României PDL Instigare la abuz în serviciu

La data de 30 mai 2014, suspecților li s-a adus la cunoștință calitatea de procesuală, în conformitate cu prevederile art. 307 

Cod de procedură penală. 

2014/05/30 Sămărtinean Cornel Mircea Deputat în Parlamentul României PDL Abuz în serviciu în formă continuată (două acte materiale); conflict de interese.
La data de 30 mai 2014, suspecților li s-a adus la cunoștință calitatea de procesuală, în conformitate cu prevederile art. 307 

Cod de procedură penală. 

2014/05/30 Lazăr Sorin-Constantin Senator în Parlamentul României, fost primar al comunei Strunga, jud. Iaşi PSD

Abuz in serviciu, daca funcționarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in formă continuată (2 acte 

materiale); abuz in serviciu, daca funcționarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in formă continuată 

(12 acte materiale); abuz in serviciu, daca funcționarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in formă 

continuată.

31.639 RON
La data de 30 mai 2014, suspectului LAZĂR SORIN CONSTANTIN i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și 

acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

2014/06/02 Boşcodeală
Constantin 

Octavian
Primar al municipiului Buzău PSD Buzău Abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave 12.720.000 RON

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Dâmboviţa, ca urmare a admiterii cererii formulată de procurori în sensul 

desemnării altei instanţe egală în grad cu Tribunalul Buzău – instanţă competentă să judece cauza în fond.

2014/06/04 Piticari Ioan Consilierul judeţean din Suceava PNL Suceava
Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă 

continuată (componenta fondurilor europene), înşelăciune, în formă continuată(componenta fondurilor de la bugetul de stat).

Inculpatului Piticari Ioan i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile în conformitate cu prevederile art. 309 Cod 

de procedură penală. 

Inculpatul Piticari Ioan urmează a fi prezentat cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile la Curtea de Apel 

Suceava. 

În acest dosar penal se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane. 

2014/06/04 Pop Rareş Vasile Vicepreşedinte PNL Cluj-Napoca PNL Cluj-Napoca

Abuz în serviciu comis în formă continuată cu obținere de foloase necuvenite; desfăşurarea de activităţi ca acte de comerț, 

incompatibile cu funcţia deţinută în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase; permiterea accesului unor persoane 

neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, în 

formă continuată; șantaj; luare de mită.

1.500 RON
La data de 4 iunie 2014, lui Pop Rareș Vasile, Dohotar Ioan Radu și Crișan Claudiu Vasile li s-au adus la cunoștință calitatea 

de suspect și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

2014/06/04 Cibotaru Constantin Primar al comunei Balş, jud. Iaşi PSD Luare de mită şi trafic de influenţă 20.000 EUR Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Iaşi. 

2014/06/06 Preda Răducu-Valentin
Secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (la data faptelor ), 

vicepreşedinte al filialei municipale Constanţa a PSD.
PSD

Divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională; trafic de influenţă; complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau 

indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Bucureşti cu propunere de a se menține măsura preventivă a controlului 

judiciar faţă de inculpatul MANOLACHI DAN EMIL și de a se menţine măsurile asiguratorii.

2014/06/11 Şerban Gabriel Constantin Fost primar al municipiului Câmpulung Moldovenesc PNL

Complicitate la comiterea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau 

incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele 

administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată; abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a 

obţinut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, în formă continuată.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava, au dispus punerea în mișcare a acțiunii 

penale și luarea măsurii controlului judiciar față de inculpați.

2014/06/11 Mogoş Eugen Membru de partid PSD Suceava
Abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, în formă 

continuată;

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava, au dispus punerea în mișcare a acțiunii 

penale și luarea măsurii controlului judiciar față de inculpați.

2014/06/19 Băsescu Mircea Fratele Preşedintelui României, Traian Băsescu FAM Trafic de influenţă 250.000 EUR
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Constanța, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii 

dispuse în cauză. 

2014/06/23 Petran Ioan Consilier judeţean în cadrul Consiliului judeţean Cluj PNL Cluj-Napoca Luare de mită
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj. 

2014/06/23 Uioreanu Horea Dorin
Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, fost vicepreşedinte al Biroului Permanent 

Teritorial al PNL Cluj
PNL Cluj-Napoca

3 infracţiuni de luare de mită din care 2 în formă continuată (10 acte materiale, respectiv 7 acte materiale); fals în înscrisuri sub 

semnătură privată în forma participaţiei improprii ca instigator, în formă continuată (2 acte materiale); complicitate la spălare de 

bani.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj. 

2014/06/23 Pogăcean Vasile
Fost consilier local din partea PSD în comuna Iclod, jud. Cluj, fost candidat la funcţia 

de primar al comunei Iclod, jud. Cluj, din partea PNL, la alegerile din 2008
PSD/PNL* Cluj-Napoca Dare de mită în formă continuată (10 acte materiale)

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj. 

2014/06/24 Holban Titi Deputat în Parlamentul României PNL Trafic de influenţă 10.000 EUR

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a transmis procurorului general al României cererea și referatul întocmit de 

procurorii anticorupţie, în vederea sesizării ministrului Justiției, pentru a cere președintelui Camerei Deputaţilor încuviințarea 

arestării preventive a deputatului.

2014/06/24 Armaş Iosif Fost deputat PSD dare de mită în formă continuată (3 acte materiale) Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti. 

2014/06/26 Babuş Radu Deputat în Parlamentul României PSD Constanţa
Stabilire, cu intenţie, a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală, a bunurilor aparţinând autorităţii publice în cadrul 

unei acţiuni de vânzare a acestora, prevăzută de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000

Persoanelor li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală de suspect și acuzațiile, conformitate cu art. 307 din Codul de 

procedură penală. 

2014/06/26 Mazăre Radu Ştefan Primarul municipiului Constanţa PSD Constanţa

Abuz în serviciu contra intereselor publice, cu obţinerea de avantaje patrimoniale, cu consecinţe deosebit de grave, în formă 

continuată; fals intelectual, în formă continuată; asociere pentru săvârşirea de infracţiuni; stabilire, cu intenţie, a unei valori 

diminuate, faţă de valoarea comercială reală, a bunurilor aparţinând autorităţii publice în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, 

prevăzută de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000

162.687,82 RON

Persoanelor li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală de suspect și acuzațiile, conformitate cu art. 307 din Codul de 

procedură penală. 

2014/07/03 Voiculescu Dan Preşedinte PC, fost senator PC Şantaj prin constrângere în scopul dobândirii, în mod injust, a unui folos patrimonial (7 acte materiale). 900.000 EUR

În cauză, sunt îndeplinite exigenţele procedural-penale privind luarea măsurii controlului judiciar, aceasta fiind necesară în 

scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpatului VOICULESCU DAN de la 

urmărirea penală şi al prevenirii săvârşirii de către acesta a unor noi infracţiuni de şantaj.

Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală de inculpat și acuzațiile, conformitate cu art. 309 din Codul de 

procedură penală. 

2014/07/07 Iuroaş Mihnea Marius Fost subprefect al judeţului Cluj PNL Cluj-Napoca

Săvârşirea infracţiunii de folosire în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea 

accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, 

săvârșită în formă continuată;

Condamnat la 2 ani de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, cu 

respectarea următoarelor obligații:

- să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență;

- să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nici o categorie de arme.

2014/07/07 Uioreanu Horea Dorin
Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, fost vicepreşedinte al Biroului Permanent 

Teritorial al PNL Cluj
PNL Cluj-Napoca

Săvârşirea infracţiunii de folosire în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea 

accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, 

săvârșită în formă continuată;

Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de 

militari, au dispus trimiterea în judecată a inculpatului.

2014/07/07 Cojocaru Cristian Fost membru de partid PNL Bacău Trafic de influenţă. Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bacău. 

2014/07/07 Simion Nadina Membru al Consiliului Judeţean Neamţ PP-DD Cumpărare de influență. Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bacău. 

2014/07/08 Dumitriu Gheorghe Consilier local în cadrul CL Valea Lupului, judeţul Iaşi PC Trafic de influenţă 90.000 EUR Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Iași. 

2014/07/08 Grecu Nicolaie-Dan

Consilier local în cadrul comunei Sălătrucel, județul Vâlcea, secretar al Asociației 

Crescătorilor de Bovine, Ovine, Porcine și Albine Sălătrucel, județul Vâlcea și membru 

în Comitetul de Conducere al acesteia(la data săvârșirii faptelor)
NA

Complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea - credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, 

dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată(3 acte materiale); complicitate la 

infracțiunea de conflict de interes; complicitate la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată(3 acte materiale).

1.314.470,93 RON
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Vâlcea, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/07/08 Drăghici Dumitru

Primar al comunei Sălătrucel, județul Vâlcea, președinte al Asociației Crescătorilor de 

Bovine, Ovine, Porcine și Albine Sălătrucel, județul Vâlcea și membru în Comitetul de 

Conducere al acesteia (la data săvârșirii faptelor)

PNL

Complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea - credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, 

dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (3 acte materiale); complicitate la 

infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată(3 acte materiale); conflict de interese; fals intelectual; uz de fals.

1.314.470,93 RON
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Vâlcea, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/07/08 Miu Vasile

Viceprimar al comunei Sălătrucel, județul Vâlcea, vicepreședinte al Asociației 

Crescătorilor de Bovine, Ovine, Porcine și Albine Sălătrucel, județul Vâlcea și membru 

în Comitetul de Conducere al acesteia(la data săvârșirii faptelor)

PNL

Folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat 

obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată(3 acte materiale); înșelăciune, în formă continuată(3 acte 

materiale); complicitate la infracțiunea de conflict de interese.

1.314.470,93 RON
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Vâlcea, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/07/08 Popa Ion Primar al comunei Stâlpeni, judeţul Argeş PSD Fals intelectual Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Argeș. 

2014/07/15 Toader Gabriel-Răsvan Fost candidat la Senat, membru de partid PDL Bucureşti Luare de mită 14.461,36 RON
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea au dispus reținerea pentru 24 de ore a 

suspectului.

2014/07/17 Olteanu Iulian
Viceprimar al comunei Mereni, jud. Constanta, atât la data săvârșirii faptelor, cât și în 

prezent
PSD

Folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are drept rezultat obținerea 

pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei; 

înșelăciune. 

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Constanța, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în 

cauză. 

2014/07/18 Guţă Mircea Marinel Primar al Municipiului Calafat PSD Calafat Luare de mită; abuz în serviciu, în formă continuată. 403.041,93 EUR
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri mobile și imobile, aparținând inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Dolj, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/07/23 Isăilă Marius-Ovidiu Senator PDL
3 infracţiuni de trafic de influenţă, două în formă continuată şi una în formă simplă; o infracțiune de instigare la fals în înscrisuri 

sub semnătură privată.
200.000 EUR

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu propunere de a se menține măsurile preventive și 

asigurătorii dispuse în cauză, precum și impunerea plăţii cauţiunii în cuantum de 500.000 lei, deoarece pe parcursul urmăririi 

penale inculpatul ISĂILĂ MARIUS OVIDIU nu a respectat această obligaţie.

2014/07/23 Voicu Cătălin Fost deputat, Fost senator PSD Complicitate la abuz în serviciu 260.000 EUR şi 119.000 RON

Condamnat la 7 ani închisoare pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni. 

Instanța a interzis inculpatului, pe perioada executării pedepsei, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice 

sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa o 

funcție sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârșirea infracțiunii.

2014/07/25 Chişărău Iacob Fost consilier județean în cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin PDL
Folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane 

neautorizate la aceste informații.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București. 

2014/07/25 Goian Liviu Vicepreşedinte PNL Bacău PNL Bacău 3 infracțiuni de complicitate la luare de mită
Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bacău cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii 

dispuse în cauză. 

2014/07/25 Stavarache Romeo Primarul municipiului Bacău PNL Bacău 5 infracțiuni de luare de mită
Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bacău cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii 

dispuse în cauză. 

2014/07/28 Duicu Ioan-Adrian Președintele Consiliului județean Mehedinți PSD

Trafic de influență; cumpărarea de influență; trei infracțiuni de folosire a influenței și autorității, de către o persoană care deține o 

funcție de conducere într-un partid politic, în scopul obținerii pentru sine de foloase necuvenite; două infracțiuni de dare de mită; 

permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații nedestinate publicității, în scopul obținerii de foloase necuvenite; 

trafic de influență; primire de foloase necuvenite: două infracțiuni de efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, 

incompatibile cu funcția.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bacău cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii 

dispuse în cauză. 

2014/07/28 Popescu Constantin Preşedintele PSD Orşova PSD Orşova
3 infracțiuni de folosire a influenței și autorității, de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid politic, în 

scopul obținerii pentru sine de foloase necuvenite.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bacău cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii 

dispuse în cauză. 

2014/07/28 Borugă Doina Membru de partid USL Permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii nedestinate publicităţii, în scopul obţinerii de foloase necuvenite
Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bacău cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii 

dispuse în cauză. 

2014/08/08 Bunea Stancu Gheorghe Preşedinte al Organizaţiei Judeţene Brăila a PSD, fostul preşedinte al CJ Brăila PSD Brăila Abuz în serviciu în formă continuată; conflict de interese
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați au dispus punerea în mișcare a acțiunii 

penale și reținerea pentru 24 de ore, a inculpatului.

2014/08/12 Cordoş Alexandru Senator PSD Favorizare a infractorului
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție 

au dispus efectuarea urmăririi penale față de inculpat.

2014/08/13 Şova Dan-Coman Fost senator, purtător de cuvânt al PSD PSD 3 infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție 

au dispus efectuarea urmăririi penale față de suspect.

2014/08/14 Bodor Magdolna Cumnata Paraschivei Bodor FAM Complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite (61 acte materiale).
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Harghita. 

2014/08/14 Bodor Paraschiva Fost primar al comunei Lunca de Sus, jud. Harghita UDMR
Abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, în formă continuată (61 acte 

materiale)

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Harghita. 

2014/08/20 Ciurel Laurenţiu-Dan Fost vicepreşedinte PSD Gorj PSD 3 infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, din care una în formă continuată
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție 

au dispus efectuarea urmăririi penale față de inculpat.
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2014/08/28 Potcovaru Gabriel Ion Membru de partid PSD Braşov
Cercetat sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni luare de mită și două infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii 

Europene, sub forma complicității.

Celor patru inculpați li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură 

penală, urmând a fi prezentați Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

2014/08/29 Matei Nicolae Primarul oraşului Năvodari, judeţul Constanţa, preşedintele PSD Năvodari PSD Năvodari
3 infracţiuni de abuz în serviciu, cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în formă continuată, o infracţiune 

de la abuz în serviciu sub forma tentativei, dare de mită
 111.475.741 RON

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa au dispus punerea în mișcare a acțiunii 

penale și reținerea pentru 24 de ore (începând de la data de 29.08.2014, ora 14:00, până la data de 30.08.2014, ora 14:00), a 

inculpatului.

2014/09/04 Hrebenciuc Viorel Deputat, membru în Comitetul Executiv Naţional al PSD PSD
Folosire a influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, de 

către o persoană ce deţine o funcţie de conducere într-un partid prev. de art.13 din Legea nr.78/2000

La data de 4 septembrie 2014, persoanei sus menţionate i s-au adus la cunoștință calitatea de suspect și acuzațiile, în 

conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

2014/09/08 Gheorghe Ştefan Primar al municipiului Piatra Neamţ, preşedinte al filialei PDL Piatra Neamţ PDL Piatra-Neamţ
Instigare la infracţiunea de folosire a influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte 

foloase necuvenite, de către o persoană ce deţine o funcţie de conducere într-un partid

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție 

au dispus efectuarea urmăririi penale față de inculpați.

2014/09/11 Schutz Maria Membru de partid
Fost membru PSD, acual 

membru PP-DD*
Craiova

Instigare la infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă 

fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de 

aceasta ori în numele ei; instigare la infracţiunea de abuz în serviciu în formă continuată

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Dolj, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/12 Olărean Aurel Primar al municipiului Rădăuţi PDL Rădăuţi Abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, șantaj, complicitate la șantaj. 

Inculpatului Olărean Aurel i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile formulate, în conformitate cu prevederile 

art. 309 Cod de procedură penală, acesta urmând a fi prezentat, în cursul zilei de 12 septembrie 2014, la Curtea de Apel 

București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

2014/09/15 Ciolpan Vasile Consilier în cadrul Consiliul Local Mediaș, la data faptei PDL Mediaş Abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave;  3.696.034 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/15 Knall Helmuth Iulius Consilier în cadrul Consiliul Local Mediaș, la data faptelor PDL Mediaş 2 infracțiuni concurente de abuz în serviciu, din care una cu consecințe deosebit de grave  3.696.034 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/15 Marian Victor Cristian Consilier în cadrul Consiliul Local Mediaș, la data faptei PDL Mediaş Abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit;  3.696.034 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/15 Neag Florin Consilier în cadrul Consiliul Local Mediaș, la data faptelor PDL Mediaş 2 infracțiuni concurente de abuz în serviciu, din care una cu consecințe deosebit de grave  3.696.034 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/15 Neamţu Teodor Primar al municipiului Mediaș, la data faptelor PDL Mediaş 2 infracțiuni concurente de complicitate la abuz în serviciu, din care una cu consecințe deosebit de grave  3.696.034 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/15 Nicorici
Constantin 

Gheorghe
Consilier în cadrul Consiliul Local Mediaș, la data faptelor PDL Mediaş 2 infracțiuni concurente de abuz în serviciu, din care una cu consecințe deosebit de grave  3.696.034 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/15 Patrui Eleonora Consilier în cadrul Consiliul Local Mediaș, la data faptei PDL Mediaş Abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave;  3.696.034 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/15 Popa Ioan Consilier în cadrul Consiliul Local Mediaș, la data faptelor PDL Mediaş 2 infracțiuni concurente de abuz în serviciu, din care una cu consecințe deosebit de grave  3.696.034 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/15 Taropa Floarea Consilier în cadrul Consiliul Local Mediaș, la data faptelor PDL Mediaş 2 infracțiuni concurente de abuz în serviciu, din care una cu consecințe deosebit de grave  3.696.034 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/15 Sas Ilarie Consilier în cadrul Consiliul Local Mediaș, la data faptelor PER Mediaş 2 infracțiuni concurente de abuz în serviciu, din care una cu consecințe deosebit de grave  3.696.034 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/15 Nagy Pavel Consilier în cadrul Consiliul Local Mediaș, la data faptei PNL Mediaş Abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave;  3.696.034 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/15 Petrescu George Stelian Consilier în cadrul Consiliul Local Mediaș, la data faptelor PNL Mediaş 2 infracțiuni concurente de abuz în serviciu, din care una cu consecințe deosebit de grave  3.696.034 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/15 Toma Cosmin Lucian Consilier în cadrul Consiliul Local Mediaș, la data faptelor PNL Mediaş 2 infracțiuni concurente de abuz în serviciu, din care una cu consecințe deosebit de grave  3.696.034 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/15 Ciulea Ioan Vasile Consilier în cadrul Consiliul Local Mediaș, la data faptelor PP-DD Mediaş 2 infracțiuni concurente de abuz în serviciu, din care una cu consecințe deosebit de grave  3.696.034 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/15 Lăzăroiu Ioan Consilier în cadrul Consiliul Local Mediaș, la data faptelor PP-DD Mediaş 2 infracțiuni concurente de abuz în serviciu, din care una cu consecințe deosebit de grave  3.696.034 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/15 Grozav Eugen Consilier în cadrul Consiliul Local Mediaș, la data faptelor PSD Mediaş 2 infracțiuni concurente de abuz în serviciu, din care una cu consecințe deosebit de grave  3.696.034 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/15 Laţa Ilie Consilier în cadrul Consiliul Local Mediaș PSD Mediaş 2 infracțiuni concurente de abuz în serviciu, din care una cu consecințe deosebit de grave şi conflict de interese;  3.696.034 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/15 Manta Anca Maria Consilier în cadrul Consiliul Local Mediaș, la data faptelor PSD Mediaş 2 infracțiuni concurente de abuz în serviciu, din care una cu consecințe deosebit de grave  3.696.034 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/15 Moraru Eugen Consilier în cadrul Consiliul Local Mediaș, la data faptelor PSD Mediaş 2 infracțiuni concurente de abuz în serviciu, din care una cu consecințe deosebit de grave  3.696.034 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/15 Plopeanu Teodor Consilier în cadrul Consiliul Local Mediaș, fost primar Mediaş PSD Mediaş 2 infracțiuni concurente de abuz în serviciu, din care una cu consecințe deosebit de grave şi conflict de interese;  3.696.034 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/15 Balazs Bela Attila Consilier în cadrul Consiliul Local Mediaș, la data faptelor UDMR Mediaş 2 infracțiuni concurente de abuz în serviciu, din care una cu consecințe deosebit de grave  3.696.034 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/15 Orosz Csaba Consilier în cadrul Consiliul Local Mediaș, la data faptei UDMR Mediaş Abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit;  3.696.034 RON Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/19 Giurgea Teodor
Fost consilier județean în Cadrul CJ Mureș, fost director al Administraţiei Bazinale de 

Apă Mureş
PDL Târgu Mureș Dare de mită în formă continuată (2 acte materiale) Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Târgu – Mureș. 

2014/09/24 Merticariu Ilie Iulian Fost consilier local în cadrul CL al comunei Manoleasa, jud. Botoșani PDL
Folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat 

obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

Celor șase inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile formulate, în conformitate cu prevederile art. 

309 Cod de procedură penală. 

Inculpații ZAHARIA LIVIU STELIAN, TINCU GABRIEL, FARAON GHEORGHE și MERTICARIU ILIE-IULIAN 

urmează a fi prezentați, în cursul zilei de 24 septembrie 2014, la Tribunalul SUCEAVA, cu propunere de arestare preventivă 

pentru 30 de zile.

Față de inculpații TÂRZIORU RELU PETRU și EPURAȘ OVIDIU, procurorii au dispus măsura controlului judiciar. 

2014/09/24 Tincu Gabriel
Fost candidat la funcţia de consilier judeţean în cadrul CJ Botoșani, fost membru de 

partid, șef Serviciu Măsuri Speciale și IT al A.P.I.A. Botoșani
PDL Botoșani Abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite în formă continuată

Celor șase inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile formulate, în conformitate cu prevederile art. 

309 Cod de procedură penală. 

Inculpații ZAHARIA LIVIU STELIAN, TINCU GABRIEL, FARAON GHEORGHE și MERTICARIU ILIE-IULIAN 

urmează a fi prezentați, în cursul zilei de 24 septembrie 2014, la Tribunalul SUCEAVA, cu propunere de arestare preventivă 

pentru 30 de zile.

Față de inculpații TÂRZIORU RELU PETRU și EPURAȘ OVIDIU, procurorii au dispus măsura controlului judiciar. 

2014/09/24 Târzioru Relu Petru
Primar al orașului Săveni, jud. Botoșani, vicepreședinte al organizației județene PNL 

Botoșani
PNL Săveni

Săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă 

fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată

Celor șase inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile formulate, în conformitate cu prevederile art. 

309 Cod de procedură penală. 

Inculpații ZAHARIA LIVIU STELIAN, TINCU GABRIEL, FARAON GHEORGHE și MERTICARIU ILIE-IULIAN 

urmează a fi prezentați, în cursul zilei de 24 septembrie 2014, la Tribunalul SUCEAVA, cu propunere de arestare preventivă 

pentru 30 de zile.

Față de inculpații TÂRZIORU RELU PETRU și EPURAȘ OVIDIU, procurorii au dispus măsura controlului judiciar. 

2014/09/25 Rus Mircea Primar al comunei Band, județul Mureş, la data faptelor PNL
Abuz în serviciu în formă continuată (7 acte materiale); uz de fals în formă continuată (7 acte materiale); fals în înscrisuri sub 

semnătură privată în formă continuată (3 acte materiale)
2.252.868 RON Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureş, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/25 Bartha Domokos Viceprimar al comunei Band, județul Mureş UDMR
Complicitate la abuz în serviciu în formă continuată ( 7 acte materiale); fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată 

(7 acte materiale)
2.252.868 RON Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureş, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

2014/09/25 Stanciu Alin-Bănică Primarul comunei Izvoarele, jud. Giurgiu PNL Trafic de influență 50.000 EUR

Inculpatului Stanciu Alin - Bănică, i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de 

procedură penală, urmând a fi prezentat, la data de 26 septembrie 2014, Tribunalului București, cu propunere de arestare 

preventivă pentru 30 de zile.

2014/09/25 Simionescu Adrian Constantin Deputat în Parlamentul României PSD Efectuare de acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută; complicitate la evaziune fiscală. 5.005.082 RON
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie 

au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de suspecți.

2014/09/26 Hămbășan Ioan
Fost preşedinte al Organizaţiei Orăşeneşti a PSD Cisnădie, jud. Sibiu şi fost consilier 

local în cadrul CL Cisnădie
PSD 2 infracţiuni de luare de mită 71.239 RON

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Hunedoara, cu propune de a se menține măsurile preventive și asigurătorii 

dispuse în cauză. 

2014/09/26 Manolescu Cecilia Fost șef al organizației Râmnicu Sărat PDL PDL Abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave 3.303.301 EUR
Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii și 

preventive dispuse în cauză. 

2014/09/26 Funeriu Petru-Daniel Ministru al Educaţiei şi Cercetării în perioada 2009 – 2012 PDL Abuz în serviciu
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea în continuare a 

urmăririi penale faţă de învinuiți.

2014/09/26 Sandu Gabriel
Ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în perioada decembrie 2008 – 

septembrie 2010
PDL Luare de mită în formă continuată (două acte materiale) și spălare de bani

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea în continuare a 

urmăririi penale faţă de învinuiți.

2014/09/26 Vreme Valerian
În prezent deputat, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în perioada 

septembrie 2010 - februarie 2012 ministru
PDL Abuz în serviciu în perioada în care avea calitatea de ministru

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea în continuare a 

urmăririi penale faţă de învinuiți.

2014/09/26 Andronescu Ecaterina

În prezent senator – Parlamentul României, ministrul Educaţiei şi Cercetării în 

perioada 28 decembrie 2000-19 iunie 2003; 22 decembrie 2008 - 1 octombrie 2009; 

ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării în perioada 2008-2012

PSD Abuz în serviciu, luare de mită, trafic de influenţă şi spălare de bani, în perioada în care avea calitatea de ministru.
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea în continuare a 

urmăririi penale faţă de învinuiți.

2014/09/26 Athanasiu Alexandru Ministru al Educaţiei şi Cercetării în perioada 2003 – 2005 PSD Săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, luare de mită, trafic de influenţă şi spălare de bani
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea în continuare a 

urmăririi penale faţă de învinuiți.

2014/09/26 Țicău Adriana Ministru al Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în perioada iulie-decembrie 2004 PSD Săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, luare de mită, trafic de influenţă, spălare de bani
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea în continuare a 

urmăririi penale faţă de învinuiți.

2014/09/26 Nica Dan
În prezent membru al Parlamentului European, ministru al Comunicaţiilor şi 

Tehnologiei Informaţiei, în perioada 2000 – iulie 2004
PSD Abuz în serviciu, luare de mită, trafic de influenţă şi spălare de bani

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea în continuare a 

urmăririi penale faţă de învinuiți.

2014/09/26 Tănăsescu Mihai Nicolae Ministru al Finanţelor Publice în perioada 2000 -2004 PSD Săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, luare de mită, trafic de influenţă şi spălare de bani
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea în continuare a 

urmăririi penale faţă de învinuiți.

2014/09/26 Mihăilescu Petru Șerban
În prezent senator – Parlamentul României, ministru coordonator al SGG în perioada 

decembrie 2000 – octombrie 2003
UNPR Instigare la abuz în serviciu, trafic de influenţă şi spălare de bani în perioada în care avea calitatea de ministru

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea în continuare a 

urmăririi penale faţă de învinuiți.

2014/09/29 Sasu Cristian Iosif
Fost subprefect și subprefect al județului Satu Mare, fost inspector şef al 

Inspectoratului Teritorial de Muncă Satu Mare
PNL Satu Mare

Efectuarea de acte de comerţ, incompatibile cu funcţia şi atribuţia, în scopul obţinerii pentru sine de bani şi bunuri necuvenite; fals 

în declaraţii
78.000 EUR

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea, au dispus punerea în mișcare a acțiunii 

penale și luarea măsurii controlului judiciar față de inculpat.

2014/09/29 Olteanu Cosmina-Mirela Consilier juridic al DSVSA Sibiu, membru de partid UNPR Sibiu 2 infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în forma complicității. 

Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de 

procedură penală, urmând a fi prezentați, la data de 30 septembrie 2014, la Tribunalul Alba, cu propunere de arestare 

preventivă pentru 30 de zile.

2014/09/29 Țichindelean Șerban Constantin Director executiv al D.S.V.S.A. Sibiu, fost membru de partid PDL Sibiu
8 infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, conflict de interese și 

răspândirea bolilor la animale

Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de 

procedură penală, urmând a fi prezentați, la data de 30 septembrie 2014, la Tribunalul Alba, cu propunere de arestare 

preventivă pentru 30 de zile.

2014/09/30 Clăbescu Doru Eduard Subprefect al jud. Călărași NA Călărași Abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, cu consecințe deosebit de grave 78.000 EUR
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea în continuare a 

urmăririi penale faţă de învinuiți.

2014/09/30 Jenel Şerban Fost prefect al judeţului Călăraşi PC Călărași Abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, cu consecințe deosebit de grave 78.000 EUR
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea în continuare a 

urmăririi penale faţă de învinuiți.

2014/09/30 Chirică Constantin Primarul comunei Tămădăul Mare, judeţul Călăraşi PDL Abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, cu consecințe deosebit de grave 78.000 EUR
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea în continuare a 

urmăririi penale faţă de învinuiți.

2014/09/30 Culea Dumitru Primarul comunei Valea Argovei, județul Călărași PDL Abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, cu consecințe deosebit de grave 78.000 EUR
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea în continuare a 

urmăririi penale faţă de învinuiți.

2014/09/30 Tudor Lucian Primarul localității Gurbănești, județul Călărași PDL Abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, cu consecințe deosebit de grave 78.000 EUR
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea în continuare a 

urmăririi penale faţă de învinuiți.

2014/09/30 Coman Cornel Subprefect al jud. Călărași PNL Călărași Abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, cu consecințe deosebit de grave 78.000 EUR
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea în continuare a 

urmăririi penale faţă de învinuiți.

2014/09/30 Giurea Constantin Primarul localității Nicolae Balcescu, județul Călărași PNL Abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, cu consecințe deosebit de grave 78.000 EUR
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea în continuare a 

urmăririi penale faţă de învinuiți.

2014/09/30 Titu Ana Consilier județean în cadrul CJ Călărași PNL Călărași Abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, cu consecințe deosebit de grave 78.000 EUR
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea în continuare a 

urmăririi penale faţă de învinuiți.

2014/09/30 Dorobanțu Dorel Primar la orașului Fundulea, jud. Călărași, președintele organizației PSD Fundulea PSD Fundulea Abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, cu consecințe deosebit de grave 78.000 EUR
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea în continuare a 

urmăririi penale faţă de învinuiți.

2014/09/30 Manea Victor Primar al comunei Lupșanu, jud. Călărași PSD Abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, cu consecințe deosebit de grave 78.000 EUR
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea în continuare a 

urmăririi penale faţă de învinuiți.

2014/10/01 Dimitriu Sorin-Petre
Fost deputat, președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București 

(CCIB)
PNȚCD

Constituirea unui grup infracţional organizat, folosirea autorităţii de către o persoană care deţine o funcţie de conducere în cadrul 

unei persoane juridice fără scop patrimonial în scopul obţinerii pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase, trei infracţiuni de abuz 

în serviciu, infracţiunea împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, respectiv folosirea sau prezentarea de documente 

sau declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit 

de grave

În cauză s-a dispus luarea unor măsuri de indisponibilizare a bunurilor inculpaţilor în vederea asigurării reparării prejudiciului. 

Astfel, a fost instituit sechestrul asigurător asupra a trei imobile aparţinând Camerei de Comerț şi Industrie a Municipiului 

București, asupra unui imobil şi autoturism aparţinând inculpatului Dimitriu Sorin-Petre şi asupra unui imobil aparţinând lui 

Mihuţ Gabriel-Dan.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București. 

2014/10/02 Bunea Stancu Gheorghe Preşedinte al Organizaţiei Judeţene Brăila a PSD, fostul preşedinte al CJ Brăila PSD Brăila Abuz în serviciu în formă continuată; conflict de interese 78.000 EUR Dosarul a fost trimis spre judecare TRIBUNALULUI VRANCEA, instanţă competentă să judece cauza în fond. 

2014/10/02 Mija Florin Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Brăila PSD Brăila
Săvârşirea a cinci infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în 

formă continuată (6 acte materiale)
2.924.817,60 RON Dosarul a fost trimis spre judecare TRIBUNALULUI VRANCEA, instanţă competentă să judece cauza în fond. 

2014/10/06 Bocăneanu Emanoil Cătălin Prefect al județului Galați PSD Galaţi Abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, sustragere sau distrugere de înscrisuri
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi au dispus punerea în mișcare a acțiunii 

penale și reţinerea, pentru 24 de ore (de 06.10.2014, ora 16.30, până la data de 07.10.2014, ora 16.30), a inculpatului.

2014/10/07 Olărean Aurel Primar al municipiului Rădăuţi PDL Rădăuţi
Șantaj (3 acte materiale); complicitate la şantaj, abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos 

necuvenit
Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Cluj, instanţă desemnată să judece cauza în fond. 

2014/10/07 Onufrei Ioan Primar al comunei Marginea, judeţul Suceava PNL
Complicitate la abuz în serviciu care a avut ca urmare obţinerea pentru altul a unui folos necuvenit, fals intelectual (2 infracţiuni 

aflate în concurs real) 
Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Cluj, instanţă desemnată să judece cauza în fond. 

2014/10/07 Căncescu Aristotel Adrian Președinte al Consiliului Județean Brașov PNL Brașov

Luare de mită, trafic de influență, 5 infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul 

un folos necuvenit, instigare la tentativă la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos 

necuvenit. 

Dosarul va fi înaintat Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu propunere de arestare preventivă faţă de inculpaţii CĂNCESCU 

ARISTOTEL ADRIAN şi BÂGIU GABRIEL.

2014/10/08 Suciu Ioan Fost primar al comunei Ciobanu, jud. Constanța PSD Săvârşirea infracţiunilor concurente fals material în înscrisuri oficiale și favorizarea infractorului 

Inculpaţilor MIHAI IONUȚ VALENTIN, VRÂNCEANU MARIAN, ENE MARIAN, SUCIU IOAN și suspectului DIMA 

DĂNUȚ li s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 309, respectiv art. 307 

Cod de procedură penală.

2014/10/10 Diniță Ion Deputat în Parlamentul României PC Dare de mită, complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. 32.983.878,71 RON

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a transmis procurorului general al României cererea și referatul întocmit de 

procurorii anticorupție, în vederea sesizării ministrului Justiției, pentru a cere președintelui Camerei Deputaților încuviințarea 

arestării preventive a deputatului DINIȚĂ ION.

2014/10/15 Adam Ioan Deputat în Parlamentul României PSD
Instigare la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, constituire a unui grup infracțional organizat, trei infracțiuni de 

cumpărare de influență
 303.888.615 EUR

La data de 15 octombrie 2014, suspectului şi inculpaţilor li s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în 

conformitate cu prevederile art. 307, respectiv 309 Cod de procedură penală.

2014/10/15 Crăciunescu Adam Membru de partid, directorul general al Romsilva PSD Abuz în serviciu și sprijinirea unui grup infracțional organizat  303.888.615 EUR

La data de 15 octombrie 2014, suspectului şi inculpaţilor li s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în 

conformitate cu prevederile art. 307, respectiv 309 Cod de procedură penală.

Faţă de inculpatul CRĂCIUNESCU ADAM s-a dispus măsura controlului judiciar.

2014/10/15 Hrebenciuc Viorel Deputat în Parlamentul României PSD

Constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, instigare la folosirea influenței de către o persoană care 

îndeplinește o funcție de conducere într-un partid în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, spălare a 

banilor,  cumpărare de influență, folosire a influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite. 

 303.888.615 EUR
La data de 15 octombrie 2014, suspectului şi inculpaţilor li s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în 

conformitate cu prevederile art. 307, respectiv 309 Cod de procedură penală.

2014/10/15 Sârbu Ilie Senator în Parlamentul României PSD
Folosire a influenței de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid în scopul obținerii pentru sine sau 

pentru altul de foloase necuvenite și sprijinirea unui grup infracțional organizat
 303.888.615 EUR

La data de 15 octombrie 2014, suspectului şi inculpaţilor li s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în 

conformitate cu prevederile art. 307, respectiv 309 Cod de procedură penală.

2014/10/15 Popescu Constantin Fost președinte PSD, filiala Orșova PSD Orșova
3 infracţiuni de dare de mită, instigare la infracţiunea de folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii 

de foloase necuvenite

La data de 15 octombrie 2014, SÎRBOIU CARMEN, IANOŞI ION, FIŞTER IONUŢ, DUDUCEA VIOREL-SORINEL, 

POPESCU CONSTANTIN urmează să fie prezentaţi la Curtea de Apel București, cu propunere de arestare preventivă 

pentru 30 de zile.

2014/10/16 Poenar Jăincă
Vicepreședinte al departamentului de Relații cu mediul de afaceri și patronate în cadrul 

PC
PC Inculpat pentru infracțiunile de aderarea la un grup infracțional organizat și trafic de influență 

La data de 16 octombrie 2014, inculpaţii IACOB SORIN ION, BENGESCU DAN COSTIN, KADAS IOSIF, POENARU 

JĂNICĂ, ORDOG LORAND ANDRAS şi UȚĂ GABRIEL sunt prezentaţi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu 

propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane. 

2014/10/20 Șova Dan Coman Senator în Parlamentul României PSD Trafic de influență Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus efectuarea urmăririi penale.

2014/10/21 Doboș Anton Deputat în Parlamentul României PNL Dare de mită
Procurorii au dispus efectuarea urmăririi penale. Suspectului i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în 

conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală. 

2014/10/21 Ursărescu Dorinel Deputat în Parlamentul României, președintele PNL Neamț PNL

Infracţiunea de folosire a influenţei sau autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase 

necuvenite de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul 

unei persoane juridice fără scop patrimonial, prevăzută de art. 13 din Legea 78/2000.

Inculpaților URSĂRESCU DORINEL, CRĂCIUN MARIUS, GROSU VALENTIN și ANDREI RĂZVAN li s-a adus la 

cunoştinţă calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane. 

2014/10/22 Potcovaru Gabriel-Ioan Membru de partid PSD Brașov 2 infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, sub forma complicităţii, luare de mită. 
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii 

dispuse în cauză. 

2014/10/23 Hrebenciuc Andrei Fiul deputatului Hrebenciuc Viorel FAM Constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la trafic de influență, spălare de bani
Dosarul va fi înaintat la data de 23 octombrie 2014 către Înalta Curte de Casație și Justiție, cu propunere de arestare 

preventivă faţă de inculpatul ANDREI HREBENCIUC.

2014/10/28 Cocoș Dorin Om de afaceri, fost soț al Elenei Udrea FAM Trafic de influență și spălare de bani
La data de 28 octombrie 2014, inculpaţii Gabriel Sandu, Gheorghe Ştefan şi Dorin Cocoş urmează a fi prezentaţi la Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

2014/10/28 Gheorghe Ștefan Primar al Municipiului Piata Neamț PDL Trafic de influență și spălare de bani
La data de 28 octombrie 2014, inculpaţii Gabriel Sandu, Gheorghe Ştefan şi Dorin Cocoş urmează a fi prezentaţi la Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

2014/10/28 Nicolae Dumitru Om de afaceri, secretar general adjunct al UNPR UNPR Trafic de influență și spălare de bani
La data de 28 octombrie 2014, inculpatul Nicolae Dumitru urmează a fi prezentat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu 

propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

2014/10/29 Timar Liviu Fost deputat, fost director executiv al Direcției Județene pentru Agricultură Mureș PSD Primire de foloase necuvenite în formă continuată (3 acte materiale), luare de mită în formă continuată (6 acte materiale). 
Dosarul a fost înaintat, la data de 29 octombrie 2014, Tribunalului Mureș, cu propunere de arestare preventivă pe 30 zile. 

2014/10/30 Chiru Gigi Christian Senator în Parlamentul României PDL Luare de mită, spălare de bani, fals în declarații (3 elemente materiale). 1.500.000 EUR
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție 

au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale.

2014/10/31 Calapod Tudorel La data faptelor, primar al Orașului Năvodari PDL Năvodari

2 infracțiuni de stabilire, cu intenție, a unei valori diminuate față de valoarea comercială reală a bunurilor aparținând autorității 

publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora, săvârșită de cei care au atribuții de conducere și de administrare, 2 infracțiuni 

de abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite 

96.592 EUR
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Constanța. 
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