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La data de 30 mai 2022, la sediul Direcției Generale 

Anticorupție (DGA), în prezența domnului Lucian Nicolae 

BODE, ministrul afacerilor interne, a avut loc festivitatea de 

marcare a 17 ani de la înființarea DGA.  

La activitate au luat parte domnul Bogdan LICU, 

prim adjunct al procurorului general al Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, domnul Pavel 

POPESCU, președinte al Comisiei pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională din Camera Deputaților, și domnul chestor general de poliție Bogdan 

DESPESCU, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.  

Au fost, de asemenea, prezenți membri ai corpului diplomatic, 

parteneri instituționali din structurile de aplicare a legii, 

reprezentanți ai instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării 

ţării şi securităţii naţionale, ai structurilor din Aparatul Central 

al MAI, șefi de arme, precum și șefii serviciilor județene 

anticorupție.  

        Cu această ocazie, domnul Lucian Nicolae BODE, 

ministrul afacerilor interne a afirmat: 

 „DGA este o structură esențială în angrenajul instituțional creat pentru a susține lupta 

anticorupție din România. Ați contribuit la elaborarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 

2021-2025 și aveți un rol activ în combaterea acestui fenomen și promovarea integrității. Riscurile sau 

vulnerabilitățile pe care le presupune corupția atât în plan economic, cât și social, sunt evidente, dar sunt 

cu atât mai periculoase astăzi, într-un context geopolitic complicat. Corupția slăbește statele, iar astăzi, 

mai mult ca oricând în istoria noastră recentă, este nevoie de încredere, de alianțe puternice.  

Vă încurajez să fiți fermi și pe mai departe și să nu vă abateți de la misiunea încredințată 

de combaterea a fenomenului corupției.  

Contribuiți activ la promovarea integrității în rândul angajaților pentru că doar așa putem 

construi instituții credibile și puternice în care românii să aibă încredere.” 

 

30 MAI, ZIUA ANIVERSARĂ A DIRECȚIEI GENERALE ANTICORUPȚIE 
- 17 ani de activitate - 
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 La rândul său, domnul chestor principal de poliție Liviu VASILESCU, director general al DGA, a 

subliniat: 

,,Cu permisiunea dumneavoastră, vom dedica această sărbătoare românilor, care sunt principalii 

destinatari ai efortului Ministerului Afacerilor Interne și implicit ale DGA. Dorim astfel să acordăm 

respectul cuvenit opiniei publice care are dreptul legitim de a beneficia de serviciile profesioniste, oneste, 

integre ale angajaților statului și administrației sale.” 

 În contextul festivității de astăzi, au fost acordate diplome de integritate angajaților MAI care au 

denunțat fapte de corupție, astfel: 

 Șefului Postului de Poliție Poiana Blenchii din IPJ Sălaj, 

agent principal de poliție Lingurar Ștefan—Emanuel, care a 

refuzat 8.000 de euro, sumă promisă cu titlul de mită de o 

persoană depistată în trafic cu alcoolemie peste limita legală și 

conducând fără permis de conducere. Același polițist a refuzat 

categoric suma de 3.500 de lei de la o altă persoană, care 

conducea un autoturism deși avea dreptul de conducere anulat și 

alcoolemie peste limita admisă de lege. 

 

 Agentului de poliție Chiriac Alexandru Ionuț, angajat al 

Serviciului Rutier al IPJ Brașov, care a refuzat suma de 8.000 

de lei cu titlu de mită, oferită de un tânăr care conducea un 

autoturism sub influența băuturilor alcoolice, pentru ca polițistul să 

nu dispună măsurile legale. Polițistul în cauză nu este la primul 

denunț.  

ZIUA ANIVERSARĂ A DIRECȚIEI GENERALE ANTICORUPȚIE 
- 17 ani de activitate - 

Compartimentului de Poliție Rutieră Târgu Neamț – 

IPJ Neamț, ai cărui angajați au depus într-o perioadă scurtă 

de timp un număr semnificativ de denunțuri și au refuzat 

diverse sume de bani cu titlul de mită, pentru a nu dispune 

măsuri legale cu privire la abaterile constatate.  
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1 IUNIE - ZIUA PORȚILOR DESCHISE PENTRU COPII 

LA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
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Proiectul ANTICOR_INT -  
DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A INSTRUMENTELOR DE LUPTĂ  

ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI 
  

În perioada 5-6 mai 2022, DGA a organizat în județul Brașov sesiunea finală în cadrul proiectului 

„Dezvoltarea integrată a instrumentelor de luptă împotriva corupției – ANTICOR_INT” - cod ROF-

SIP2021OS5A04PO2 - Activitatea A1. 

         Pe parcursul celor două zile, au fost 

prezentate studiile de caz selectate ca bune 

practici relevante în domeniul combaterii 

corupției, iar pe baza criteriilor din regula-

mentul de concurs, au fost stabilite cele 

mai bune studii de caz expuse cu ocazia 

sesiunilor anterioare. 

 

 La activitate au participat                           

reprezentanți ai Consiliului Superior al 

Magistraturii, ai Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție, ai              

Agenției Naționale de Integritate, ai Direc-

ției Naționale Anticorupție, ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Tero-

rism, ai parchetelor de pe lângă curțile de apel, ai parchetelor de pe lângă tribunale, ai Agenției Naționale de 

Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, ai Direcției Fonduri Externe Nerambursabile, ai Direcției Gene-

rale de Protecție Internă, ai Direcției Generale Anticorupție – structura centrală și serviciile județene antico-

rupție. De asemenea, sesiunea finală s-a desfășurat cu participarea Asociaţiei  Internaționale a Polițiștilor 

(IPA) – Secția Română.  

 

Activitatea A1 - Organizarea sesiunii de formare în domeniul prevenirii și combaterii corupției și tran-

sfer de bune practici între echipe de practicieni ce a avut ca obiectiv consolidarea capacitătii profesionale a 

lucrătorilor, atât la nivelul parchetelor, cât și la nivelul DGA, prin activități de formare și transfer de bune 

practici și prin organizarea de concursuri între echipe de practicieni (procurori/ofițeri de poliție judiciară) și 

îmbunătățirea calitativă a activităților preventive, pe bază de dileme, studii de caz/spețe din practica de                

urmărire penală.  
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De asemenea, în cadrul Activității A3 a acestui proiect au avut loc 4 sesiuni de instruire auto                       

specializată, eficientă în supravegherea operativă.  

Alte 5 sesiuni de formare au fost organizate în cadrul Activității A5 pentru formarea ofițerilor de preve-

nire ai DGA în domeniul Call - center, astfel încât aceștia să fie pregătiți să răspundă cât mai eficient apeluri-

lor la 0800.806.806, prin intermediul cărora sunt sesizate fapte de corupție. 

Proiectul „Dezvoltarea integrată a instrumentelor de luptă împotriva corupției – ANTICOR_INT” a fost  

implementat de către DGA, în parteneriat cu Ministerul Public și Agenția Națională de Integritate, în baza 

Contractului de finanțare nr. 26/FSIP/29.06.2021, încheiat cu Autoritatea Responsabilă FAMI - FSI prin               

Programul Naţional aferent Fondului pentru Securitate Internă - componenta pentru Cooperare Polițienească.  

Perioada de implementare a fost de 12 luni, în intervalul 29 iunie 2021 – 28 iunie 2022, iar valoarea bu-

getului aprobat a fost de 920.531 de euro (4.528.644,30 lei). 

În fapt, proiectul a avut la bază experiența pozitivă conturată în urma colaborării dintre Direcția Genera-

lă Anticorupție și Ministerul Public. Numeroasele beneficii, precum schimbul de bune practici și includerea 

cazurilor prezentate la instruiri într-un ,,Ghid de bune practici în investigarea infracțiunilor de corupție”, util 

specialiștilor din domeniu, au constituit raționamentele inițierii unui astfel de proiect.    

Obiectivul acestuia a fost creșterea eficacității prevenirii și investigării infracțiunilor de corupție și a 

conflictelor de interese, inclusiv prin activități de pregătire profesională desfășurate de către reprezentanții 

DGA, Ministerului Public și ANI, iar scopul proiectului a fost consolidarea capacităților DGA de prevenire 

și combatere a infracțiunilor de corupție și a conflictelor de interese, prin utilizarea metodelor speciale de 

investigare, prevenire și relații cu publicul. 

Proiectul ANTICOR_INT  
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 Direcția Generală Anticorupție a găzduit, în peri-

oada 27-28 aprilie 2022, prima întâlnire transnațională 

care s-a desfășurat în cadrul proiectului                     

„European Partnership for Ethics and Integrity”, finanțat 

prin Programul Erasmus+, la care au luat parte reprezen-

tanți ai unor instituții/agenții anticorupție și instituții de 

formare din România, Spania, Italia, Bulgaria și Letonia. 

În acest proiect, Direcția Generală Anticorupție 

are calitatea de lider, ceilalți parteneri ai proiectului fiind: 

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen din România, Institut De Seguretat Publica De Catalunya 

din Spania, Internal Security Directorate din Bulgaria, Universitatea Catolică Del Sacro Cuore din Italia și 

Valsts Administracijas Skola din Letonia.  

 Proiectul este finanțat din Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 2 – Parteneriate pentru cooperare și 

are o perioadă de implementare de 24 de luni, începând cu data de 28.02.2022, iar valoarea totală a acestuia 

este de 221.500 Euro. 

„European Partnership for Ethics and Integrity”  

Obiectivul general al proiectului este de a crește capacitatea agențiilor anticorupție și a instituțiilor 

de formare să gestioneze și să efectueze schimbări în procesul și metodele de formare în domeniul eticii și 

integrității, inclusiv prin intermediul educației digitale. 
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 Supravegherea frontierei/verificările la frontieră reprezintă, în anul 2022, unul dintre domeniile priori-

tare de acțiune în ceea ce privește prevenirea faptelor de corupție în cadrul Ministerului Afacerilor Interne,  

rezultat în urma analizelor incidentelor de integritate. 

 În cadrul acestui proiect, ofițerii DGA au desfășurat 

activități de prevenire, care au avut loc la: 

 Școala de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției 

de Frontieră Drobeta -Turnu Severin; 

 Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi ,,Grigore             

Alexandru Ghica”, Drăgășani; 

 Centrul de Pregătire și Cazare al Cadrelor de Poliție Co-

lina din Cluj-Napoca, beneficiarii fiind polițiștii de frontieră.  

  Cu ocazia activităților, a fost prezentat și studiul 

„Diagnoza faptelor de corupție în care au fost implicați           

angajați MAI.” 

 În afară de activitățile interactive, de tipul jocurilor de 

rol, dilemelor și al exercițiilor situaționale, adaptate la specifi-

cul armei, au fost realizate vizite în cadrul Penitenciarelor: 

Drobeta -Turnu Severin, Craiova și Gherla.  

 În acest context, participanții au avut posibilitatea să 

interacționeze cu persoanele private de libertate pentru                

comiterea unor fapte de corupție și să conștientizeze consecințele implicării în astfel de fapte.  

  Mulțumim pe această cale, pentru sprijinul acordat, Administrației Naționale a Penitenciarelor,                 

conducerii Poliției de Frontieră Române, Școlii de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră 

Drobeta -Turnu Severin, Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica”, Școlii de 

Agenți de Poliție ,,Septimiu Mureșan” și Centrului de Pregătire și Cazare al Cadrelor de Poliție Colina din Cluj

-Napoca. 

 

PROIECTUL  
„Consolidarea integrității instituționale în cadrul punctelor de 

trecere a frontierei de stat” 



Integritate pentru credibilitate! Integritate pentru credibilitate! Integritate pentru credibilitate! 

Sinteza activităților de prevenire și combatere a corupției desfășurate de Direcția Generală  

Anticorupție — Trimestrul al II-lea 2022 

Pagina 8 

 PROIECTUL   
„Consolidarea integrității instituționale în cadrul punctelor de 

trecere a frontierei de stat”  

Școala de Perfecționare a Pregătirii 
Personalului Poliției de Frontieră 

Drobeta -Turnu Severin 

Penitenciarul Drobeta -Turnu 
Severin 

Centrul de Pregătire și Cazare al Cadrelor de 
Poliție Colina din Cluj -Napoca 

Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi 
„Grigore Alexandru Ghica” 
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Proiectul  
„Etică organizațională și integritate în MAI” 

 Direcția Generală Anticorupție derulează proiectul „Etică organizațională și integri-
tate în M.A.I.”, destinat funcționarilor din Ministerul Afacerilor Interne aflați la început de 
carieră, cu noi sesiuni de pregătire organizate în colaborare cu Centrul de Formare Inițială 
și Continuă al M.A.I. din Orăștie, respectiv cu Centrul Multifuncțional de Pregătire Schen-
gen din Buzău. 

 Inițiat în 2015 de Direcția Generală Anticorupție, scopul proiectului „Etică organi-
zațională și integritate în M.A.I.” este consolidarea unui comportament etic și integru în 
asigurarea aplicării legii. Conceput sub forma unor stagii de formare cu durata de 3 zile, în 
cadrul proiectului sunt utilizate metode nonformale și interactive, exerciţii individuale şi de 
grup, în scopul determinării tinerilor            
lucrători să îşi descopere valorile personale, 
credinţele şi comportamentele adiacente şi 
să le antreneze capacitatea de a lua decizii 
bazate pe valori, atât în viaţa profesională, 
cât şi în cea personală. 

 GALAȚI 

  BUZĂU 

  MARAMUREȘ 
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Proiectul  
„Etică organizațională și integritate în MAI” 

   PRAHOVA 

   HUNEDOARA 



Integritate pentru credibilitate! Integritate pentru credibilitate! Integritate pentru credibilitate! 

Sinteza activităților de prevenire și combatere a corupției desfășurate de Direcția Generală  

Anticorupție — Trimestrul al II-lea 2022 

Pagina 11 

Proiectul  
„Etică organizațională și integritate în MAI” 

   CĂLĂRAȘI 

    MEHEDINȚI 
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GIURGIU 
  

 Cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Iei în Mu-

nicipiul Giurgiu, eveniment dedicat folclorului și portului 

popular românesc, ofițerii DGA - Serviciul Județean Antico-

rupție Giurgiu au îmbrăcat straiele tradiționale și au împărtă-

șit valorile integrității cu copiii și cetățenii participanți.  

 Cu acest prilej, persoanele prezente au fost informate 

cu privire la consecințele faptelor de corupție. 
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IAȘI 

Simpozionul Național cu participare internațională  

,,KREATIKON: CREATIVITATE – FORMARE – PERFORMANȚĂ” 

  
 În data de 8 aprilie 2022, ca urmare a invitației               

Universității ,,Petre Andrei” din Iași - Facultatea de Psiholo-

gie, Științele Educației și Asistență Socială, ofițerii de preve-

nire din cadrul Serviciului Judeţean Anticorupţie Iaşi au par-

ticipat la a XVII - a ediție a Simpozionului Națio-

nal ,,KREATIKON:CREATIVITATE – FORMARE – PER-

FORMANȚĂ”.  

 Ediția din acest an a evenimentului în cauză s-a inti-

tulat ,,Creativitate și inovare – premise ale excelenței în edu-

cație” şi s-a desfășurat, onsite și online, în perioada 7 – 9 

aprilie 2022, fiind structurat pe patru secțiuni și cinci work-

shop-uri.  

 La secțiunea ,,De la inovație și creativitate la perfor-

manță în noul context educațional. Modele de bune prac-

tici”, ofiţerii de prevenire din cadrul Serviciului Judeţean Anticorupţie Iaşi au susţinut tema cu ti-

tlul ,,Promovarea integrității – premisă a excelenței în educație”. 

În cadrul prezentării, ofițerii au evidențiat aspecte referitoare la importanţa activităţilor preventive 

desfăşurate de către DGA, diversificarea acţiunilor cu caracter preventiv adresate cetăţenilor, dar, mai ales, 

promovarea integrităţii în rândul tinerilor ca premisă a excelenţei în educaţie.  

Totodată, au fost exemplificate, cu titlu de bune practici, activităţile educative cu caracter preventiv, 

desfăşurate de către instituţia noastră în cadrul proiectelor derulate în parteneriate cu alte organizaţii sau enti-

tăți. 

Avem convingerea că, intervenţia ofiţerilor Serviciului Judeţean Anticorupţie Iaşi, în cadrul acestui 

simpozion, a adus beneficiarilor un plus de informație, în scopul adoptării unei conduite integre în societate 

și a contribuit la creșterea gradului de vizibilitate instituţională a DGA. 
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 COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ 
  

MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE 
între Direcția Generală Anticorupție și Inspectoratul General al Forțelor de              

Securitate din Republica Cehă, în domeniul prevenirii și combaterii corupției  

 La data de 04.04.2022, la sediul Direcției Generale 

Anticorupție, a avut loc vizita reprezentanților Inspectoratu-

lui General al Forțelor de Securitate (GIBS) din Republica 

Cehă. Întâlnirea s-a realizat la inițiativa colegilor cehi, de-

mersurile fiind inițiate încă din anul 2019, vizita fiind amâ-

nată din cauza instituirii stării de urgență, a restricțiilor de 

călătorie impuse de autorități, atât în Cehia, cât și în Româ-

nia, în contextul pandemiei.  

        Inspectoratul General al Forțelor de Securitate din Re-

publica Cehă este o agenție guvernamentală independentă, înființată în anul 2011, având ca obiect de activita-

te investigarea infracțiunilor săvârșite de polițiști, lucrătorii 

vamali, cei din serviciul penitenciar sau angajații civili ai 

acestor structuri, pentru infracțiunile în legătură cu sarcinile 

de serviciu. GIBS are statut de autoritate polițienească, cadrul 

legal care reglementează activitatea acestora fiind similar cu 

cel al Poliției Naționale din Cehia, cu un aparat central la Pra-

ga și local în fiecare regiune a țării. Instituția cehă cooperează 

cu celelalte autorități de siguranță publică pentru îndeplinirea 

sarcinilor, solicitând sprijin pentru interceptări, expertize,  

unități de intervenție și geniști etc. Discuțiile dintre reprezentanții delegației din Cehia și specialiștii DGA s-au 

concentrat pe testele de integritate și activitățile complementare. GIBS este singura autoritate din Cehia care 

aplică astfel de teste încă din anul 2009 (când erau o structură în cadrul Poliției Naționale), acordând o impor-

tanță deosebită acestei metode pe care o consideră un instrument foarte util pentru prevenirea și combaterea 

corupției în aria de competență, în ultimii ani, testele de integritate devenind o prioritate.  

Un moment important al vizitei l-a constituit  semnarea Memorandumului de Întelegere între Direc-

ția Generală Anticorupție și Inspectoratul General al Forțelor de  Securitate din Republica Cehă, în 

domeniul prevenirii și combaterii corupției, care va constitui o bază solidă pentru cooperarea             

viitoare. 



Integritate pentru credibilitate! Integritate pentru credibilitate! Integritate pentru credibilitate! 

Sinteza activităților de prevenire și combatere a corupției desfășurate de Direcția Generală  

Anticorupție — Trimestrul al II-lea 2022 

Pagina 15 

 COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ 

Reprezentare DGA în Comitetul de conducere al EPAC/EACN  
 European Partners against Corruption/European Anti - corruption Network 

 
 Domnul comisar-șef de poliție Traian             

Mihăiță Bârlici, directorul Direcției Prevenire, a parti-
cipat, în perioada 09 -10.05.2022, la cea de-a doua 
reuniune a Comitetului de conducere al EPAC/EACN, 
care a fost găzduită de Serviciul de Investigații Speci-
ale din Lituania (STT), European Parteners against 
Corruption (EPAC) - Parteneri Europeni împotriva 
Corupției.  

 EPAC este o rețea a agențiilor anticorupție și a 
agențiilor de poliție din statele membre ale Consiliului 
Europei, creată cu scopul de a îmbunătăți cooperarea 
în aceste domenii prioritare. Secretariatul EPAC este 
asigurat de Biroul Federal Anticorupție (BAK) din 
Austria.  

EPAC include peste 60 de autorități anticorupție și organisme de supraveghere a poliției din țările 
membre ale Consiliului Europei, iar EACN (European Anti - corruption Network - Rețeaua Europeană a 
Punctelor de Contact Anticorupție) reunește aproape 50 de autorități anticorupție din statele membre ale Uni-
unii Europene, având o contribuție semnificativă în eforturile comune asumate de statele membre în scopul 
reducerii şi stopării fenomenului corupției.  

Majoritatea autorităților anticorupție sunt membre ale ambelor rețele, la fel și Oficiul European de 
Luptă Antifraudă (OLAF). Începând cu anul 2007, DGA este membru cu drepturi depline al EPAC, iar din 
decembrie 2021 comisar-șef de poliție Traian-Mihăiță Bârlici, are calitatea de vicepreședinte adjunct,             
Componenta anticorupție în cadrul Comitetului de conducere al EPAC/EACN.  

 Instituțiile din România care au calita-
tea de membru al EPAC/EACN sunt: Direcția 
de Prevenire a Criminalității din cadrul Minis-
terului Justiției, Direcţia Națională Antico-
rupţie din cadrul Ministerului Public, Direcţia 
Generală Anticorupţie și Direcția Generală de 
Protecție Internă din cadrul Ministerul Aface-
rilor Interne, precum și Agenția Națională de 
Integritate.  
 Menționăm faptul că reprezentantul 
DGA a participat anterior la prima reuniune a 
Comitetului de conducere al EPAC/EACN, 
context în care au fost constituite grupuri ope-
rative, respectiv: Grupul de lucru pentru Ana-

liză și Consiliere în materie de politici anticorupție (APA) coordonat de Lucile Rolland și Mihăița Bârlici; 
Grupul de lucru pentru Formare și Transfer de Cunoștințe (TTK) coordonat de Hugh Hume; Grupul operativ 
pentru Dezvoltarea și Implementarea de Proiecte Anticorupție (DIPA) coordonat de Ernst Schmid, fiind toto-
dată adoptat un Program de lucru EPAC/EACN 2022/2023. 
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HOTĂRÂRI   ALE INSTANȚELOR DE  JUDECATĂ 

 Curtea de Apel Galați, prin Hotărârea definitivă nr. 601/03.05.2022 a admis apelurile declarate de 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, de inculpații A.G., B.M., B.A.M., G.N. și de AJFP Vrancea și 

a desființat/menținut în parte dispozițiile sentinței penale nr. 166/02.12.2020 a Tribunalului Vrancea,      

astfel: 

 

 a condamnat pe inculpatul A.G. (fost agent de poliție) la 4 ani și 9 luni închisoare (pedeapsă ce va fi 

executată în regim de detenție) pentru sâvârșirea infracțiunilor de luare de mită, favorizarea făptuitoru-

lui, divulgare a informaţiilor nepublice şi instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual;   

 a condamnat pe inculpatul A.G.(tatăl agentului de poliție A.G.) la 2 ani și 8 luni închisoare cu suspen-

darea executării pedepsei pe durata termenului de supraveghere de 3 ani, pentru complicitate la                 

săvârşirea infracţiunii de luare de mită;  

 a condamnat pe inculpatul B.M. (fără calitate specială) la 2 ani și 4 luni închisoare și 2400 lei amendă 

cu suspendara executării pedepsei pe durata termenului de supraveghere de 3 ani, pentru dare de mită, 

conducere a unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui autovehicul neînmatriculat, 

conducerea unui autovehicul cu număr fals de înregistrare; 

 a condamnat pe inculpata B.A.M. la 1 an și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe 

durata termenului de supraveghere de 2 ani, pentru complicitate la infracțiunea de dare de mită și o 

achită pentru infracțiunea de modificare sau stergere a urmelor accidentului.  

 a condamnat pe inculpatul G.N. la 1 an și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe du-

rata termenului de supraveghere de 2 ani, pentru comiterea infracțiunii de producere de produse acci-

zabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare în afara unui antrepozit fiscal autorizat de 

către autoritatea competentă. 

 a achitat pe inculpatul A.G.I. (fost agent de poliție) pentru infractiunea de producere de produse acci-

zabile care intra sub incidența regimului de antrepozitare în afara unui antrepozit fiscal autorizat de 

către autoritatea competentă; 
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HOTĂRÂRI   ALE INSTANȚELOR DE  JUDECATĂ 

Starea de fapt 
 

În perioada ianuarie – august 2016, A.G., în calitate de şef de post, a primit în mod repetat de la 

B.M., prin intermediul lui A.G., tatăl său, diferite cantităţi de material lemnos provenit din exploatarea ile-

gală a fondului forestier aparţinând ocolului silvic unde B.M. avea calitatea de pădurar şi îndeplinea                

atribuţii de pază a fondului forestier anterior menţionat, pentru a nu dispune măsuri de constatare şi  

sancţionare a delictelor silvice săvârşite.  

La data de 13.07.2016, luând cunoştinţă de faptul că B.M. a condus fără a poseda permis de condu-

cere o motocicletă cu număr fals de înregistrare şi a provocat un accident de circulaţie a cărui victimă a fost 

el însuşi și a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei, A.G. nu a dispus măsuri potrivit atribuţii-

lor de serviciu, în vederea constatării accidentului rutier şi a infracţiunilor săvârşite şi l-a ajutat pe făptuitor 

şi pe soţia acestuia, B.A.M., să ascundă urmele infracţiunilor, în scopul împiedicării tragerii la răspundere 

penală a autorului.  

De asemenea, B.A.M., în perioada ianuarie – august 2016, l-a ajutat pe soţul său, B.M., să remită în 

mod repetat agentului de poliţie A.G. diferite cantităţi de material lemnos, pentru ca acesta să nu întocmeas-

că acte de constatare a delictelor silvice săvârşite de către soţul său, dar şi de către alte persoane.  

La data de 13.02.2016, A.G. a divulgat unei persoane date nedestinate publicităţii, referitoare la 

efectuarea unor activităţi de control. În data de 09.02.2016, A.G. a determinat un pădurar să emită în fals un 

aviz de însoţire secundar, prin care se atesta în mod nereal faptul că i-a fost livrată o cantitate de material 

lemnos lui A.G. Ulterior, A.G. a determinat pe un alt agent de poliţie să întocmească în fals un procesul-

verbal pentru constatarea unei contravenţii silvice. 

            În aceeași cauză, a fost judecat și G.N., deoarece a produs şi deţinut, împreună cu agentul de poliție 

A.D.I., produse accizabile (băuturi alcoolice distilate – rachiuri şi ţuică), cei doi fiind depistaţi, la data de 

26.08.2016, cu o cantitate de 176 litri ţuică pe care urmau să o comercializeze pe raza unor localităţi din  

judeţul Neamţ, sustrăgându-se în acest mod de la plata accizei datorată statului. 
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           Curtea de Apel Pitești – Secţia Penală şi pentru cauze cu Minori şi de Familie a condamnat definitiv, 

la data de 19.05.2022, pe S.R.Ș., fost agent de poliție, la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendare și pre-

starea unei munci neremunerate în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Câmpulung, județul Argeş, sau în 

cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii cu Dizabilităţi Câmpulung, județul Argeş, pe o peri-

oadă de 120 de zile lucrătoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, cu termen de supraveghere de 4 

ani.  În fapt, în luna ianuarie 2017, inculpatul, agent de poliţie, având la data comiterii faptei funcția de șef al 

Postului de Poliție Bughea de Sus din cadrul IPJ Argeș, aflându-se în maşina de serviciu, i-a solicitat unui 

cetățean suma de 200 lei (fiindu-i remisă suma de 50 de euro), în schimbul promisiunii că va interveni pe 

lângă funcţionarii de la primărie şi îi va rezolva problema cu amenzile contravenţionale, în cuantum de 536 

lei. De asemenea, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, inculpatul a oprit în trafic, pentru verificarea 

documentelor, un autovehicul cu care se transporta material lemnos. În documentele prezentate de coducătorul 

auto se afla şi o bancnotă de 50 lei, pe care inculpatul a primit-o, ulterior remiţând doar documentele solicitate 

celui aflat la volan. Hotărârea este definitivă. 

HOTĂRÂRI   ALE INSTANȚELOR DE  JUDECATĂ 

 La data de 03.05.2022, Curtea de Apel Pitești a respins apelul declarat de 

N.I.V. împotriva încheierii de îndreptare a erorii materiale din minuta pronunțată 

deTribunalul Argeș, rămânând definitivă sentința pronunțată la data de 19.11.2021 de către Tribunalul Ar-

geș – Secția Penală prin neapelare, condamnând astfel pe N.I.V. la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare, 

pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, faptă prev. și ped. de art. 290 alin.1 C.pen. rap la art. 5 şi 6 din 

Legea nr. 78/2000 cu suspendarea executării pedepsei principale sub supraveghere şi stabilind un termen de 

supraveghere de 2 ani și șase luni. Inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pentru 

o perioadă de 80 de zile lucrătoare. În fapt, la data de 26.08.2020, inculpatul a fost oprit în trafic de către 

organele de poliţie, care acţionau cu aparatul radar în timp ce conducea un autoturism, întrucât se deplasa cu 

o viteză mai mare decât limita legală admisă pe sectorul de drum. Acesta a oferit sume de bani în cuantum 

de 500 de lei, respectiv 1200 lei, martorului denunţător B.T.E., agent de poliţie în cadrul IPJ Argeş - Poliţia 

Municipiului Piteşti - Biroul Rutier şi celorlalţi agenţi de poliţie, împreună cu care acesta îşi desfăşura acti-

vitatea de control, îndrumare şi supraveghere trafic rutier, pentru a nu îi reţine permisul de conducere, ca 

urmare a abaterilor rutiere săvârşite, în aceeaşi zi. Ulterior, agentul a formulat denunț la DGA – SJA Argeș, 

ce a fost înaintat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș. Hotărârea este definitivă. 

GALAȚI 

ARGEȘ 
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