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ÎN NUMELE LEGII 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 În majoritate: 
 1.Condamnă pe inculpatul NĂSTASE ADRIAN la 2 ani 
închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev.de art. 64 lit.a, b, 
c C.pen. pentru săvârşirea infracŃiunii prev.de art.13 din Legea 
nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 C.pen. 
 Face aplic.art.71, 64 lit.a, b şi c C.pen. 
 2.Condamnă pe inculpata JIANU IRINA PAULA la 6 ani 
închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b şi c 
C.pen. pentru săvârşirea infracŃiunii de abuz în serviciu contra 
intereselor publice în formă calificată prev.de art.248 rap.la art.248/1 
C.pen. combinat cu art.17 lit.d din Legea nr.78/2000 şi cu aplic.art.41 
al.2 C.pen. 
 Face aplic. art.71, 64 lit.a, b, c C.pen.   
 Condamnă pe aceeaşi inculpată la 1 an închisoare pentru 
săvârşirea infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată sub 
forma participaŃiei improprii prev.de art.31 al.2 C.pen. rap.la art.290 
C.pen. combinat cu art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 şi cu aplic.art.41 
al.2 C.pen. 
 Face aplic.art.71, 64 lit.a, b, c C.pen. 
 Condamnă pe aceeaşi inculpată la 2 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracŃiunii de fals intelectual la Legea contabilităŃii sub 
forma participaŃiei improprii prev.de art.31 al.2 C.pen. rap.la art.37 din 
Legea nr.82/1991 cu referire la art.289 C.pen combinat cu art.17 lit.c 
din Legea nr.78/2000 şi cu aplic.art.41 al.2 C.pen. 
 Face aplic.art.71, 64 lit.a, b, c C.pen. 
 Condamnă pe aceeaşi inculpată la 2 închisoare pentru 
săvârşirea sub forma participaŃiei improprii a infracŃiunii de folosire a 
creditului societăŃii într-un scop contrar intereselor societăŃii prev.de 
art.31 al.2 C.pen. rap.la art.272 pct.2 din Legea nr.31/1990 combinat 
cu art.17 lit.h din Legea nr.78/2000 şi cu aplic.art.41 al.2 C.pen. 
 Face aplic.art.71, 64 lit.a, b, c C.pen. 
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 În baza art.33 lit.a, 34 lit.b şi 35 C.pen. inculpata va executa 
pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare şi 5 ani interzicerea 
drepturilor prev.de art.64 lit.a,b şi c C.pen., pe care o sporeşte cu 1 
an închisoare, în final urmând a executa 7 ani închisoare şi 5 ani 
interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a,b şi c C.pen. 
 Face aplic.art.71, 64 lit.a, b, c C.pen. 
 În baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d C.pr.pen. achită pe 
aceeaşi inculpată pentru săvârşirea infracŃiunii de spălare de bani 
prev.de art.23 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002 combinat cu art.17 lit.e 
din Legea nr.78/2000 şi cu aplic.art.41 al.2 C.pen. 
 3.Condamnă pe inculpata GASPAROVICI DIANA la 6 ani 
închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b 
şi c C.pen. pentru complicitate la infracŃiunea de abuz în serviciu 
contra intereselor publice în formă calificată prev.de art.26 rap.la 
art.248 rap.la art.248/1 C.pen. combinat cu art.17 lit.d din Legea 
nr.78/2000 şi cu aplic.art.41 al.2 C.pen. 
 Face aplic. art.71, 64 lit.a, b, c C.pen.   
 4.Condamnă pe inculpatul POPOVICI BOGDAN la 6 ani 
închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b  
C.pen. pentru complicitate la infracŃiunea de abuz în serviciu contra 
intereselor publice în formă calificată prev.de art.26 rap.la art.248 
rap.la art.248/1 C.pen. combinat cu art.17 lit.d din Legea nr.78/2000 
şi cu aplic.art.41 al.2 C.pen. 
 Face aplic. art.71, 64 lit.a, b C.pen.   
 Condamnă pe acelaşi inculpat la 6 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracŃiunii de spălare de bani prev.de art.23 al.1 lit.b şi c 
din Legea nr.656/2002 rap.la art.17 lit.e din Legea nr.78/2000 şi cu 
aplic.art.41 al.2 C.pen. 
 Face aplic.art.71, 64 lit.a, b C.pen. 
 Condamnă pe acelaşi inculpat la 2 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată 
prev.de art.290 C.pen. rap.la art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 şi cu 
aplic.art.41 al.2 C.pen. 
 Face aplic.art.71,64 lit.a, b C.pen. 
 În baza art.33 lit.a, 34 lit.b şi 35 C.pen. inculpatul va executa 
pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare şi 5 ani interzicerea 
drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen., pe care o sporeşte cu 1 an 
închisoare, în final urmând a executa 7 ani închisoare şi 5 ani 
interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen. 
 Face aplic.art.71, 64 lit.a, b C.pen. 
 5.Condamnă pe inculpata POPOVICI MARINA IOANA la 6 ani 
închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b  
C.pen. pentru complicitate la infracŃiunea de abuz în serviciu contra 



 3 

intereselor publice în formă calificată prev.de art.26 rap.la art.248 
rap.la art.248/1 C.pen. combinat cu art.17 lit.d din Legea nr.78/2000 
şi cu aplic.art.41 al.2 C.pen. 
 Face aplic. art.71, 64 lit.a, b C.pen.   
 Condamnă pe aceeaşi inculpată la 6 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracŃiunii de spălare de bani prev.de art.23 al.1 lit.b şi c 
din Legea nr.656/2002 rap.la art.17 lit.e din Legea nr.78/2000 şi cu 
aplic.art.41 al.2 C.pen. 
 Face aplic.art.71, 64 lit.a, b C.pen. 
 Condamnă pe aceeaşi inculpată la 2 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată 
prev.de art.290 C.pen. rap.la art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 şi cu 
aplic.art.41 al.2 C.pen. 
 Face aplic.art.71,64 lit.a, b C.pen. 
 În baza art.33 lit.a, 34 lit.b şi 35 C.pen. inculpata va executa 
pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare şi 5 ani interzicerea 
drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen., pe care o sporeşte cu 1 an 
închisoare, în final urmând a executa 7 ani închisoare şi 5 ani 
interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen. 
 Face aplic.art.71, 64 lit.a, b C.pen. 
 6. Condamnă pe inculpatul VASILE MIHAIL CRISTIAN la 6 ani 
închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b  
C.pen. pentru complicitate la infracŃiunea de abuz în serviciu contra 
intereselor publice în formă calificată prev.de art.26 rap.la art.248 
rap.la art.248/1 C.pen. combinat cu art.17 lit.d din Legea nr.78/2000 
şi cu aplic.art.41 al.2 C.pen. 
 Face aplic. art.71, 64 lit.a, b C.pen.   
 Condamnă pe acelaşi inculpat la 6 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracŃiunii de spălare de bani prev.de art.23 al.1 lit.b şi c 
din Legea nr.656/2002 rap.la art.17 lit.e din Legea nr.78/2000 şi cu 
aplic.art.41 al.2 C.pen. 
 Face aplic.art.71, 64 lit.a, b C.pen. 
 Condamnă pe acelaşi inculpat la 2 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată 
prev.de art.290 C.pen. rap.la art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 şi cu 
aplic.art.41 al.2 C.pen. 
 Face aplic.art.71,64 lit.a, b C.pen. 
 În baza art.33 lit.a, 34 lit.b şi 35 C.pen. inculpatul va executa 
pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare şi 5 ani interzicerea 
drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen., pe care o sporeşte cu 1 an 
închisoare, în final urmând a executa 7 ani închisoare şi 5 ani 
interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen. 
 Face aplic.art.71, 64 lit.a, b C.pen. 
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 În baza art.14 şi 346 C.pr.pen. obligă în solidar pe inculpaŃii 
Năstase Adrian, Jianu Paula Irina, Gasparovici Diana, Popovici 
Bogdan, Popovici Marina Ioana, aceasta în solidar şi cu partea 
responsabilă civilmente  S.C. A ROND S.R.L. şi pe inculpatul Vasile 
Mihail Cristian, acesta în solidar şi cu partea responsabilă civilmente 
SC EUROGRAFICA SRL la 3.337.452,5258 RON ( 33.374.525.258 
ROL ) lei despăgubiri civile către partea civilă Inspectoratul de Stat în 
ConstrucŃii. 
 În baza art.14 şi 346 C.pr.pen. obligă în solidar pe inculpaŃii 
Jianu Paula Irina, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici 
Marina Ioana, aceasta în solidar şi cu partea responsabilă civilmente 
S.C. A ROND S.R.L şi pe inculpatul Vasile Mihail Cristian, acesta în 
solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC EUROGRAFICA SRL 
la 3.143.931,9655 RON ( 31.439.319.655 ROL ) lei despăgubiri civile 
către partea civilă Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii. 
 În baza art.19 din Legea nr.78/2000 confiscă de la inculpatul 
Năstase Adrian suma de 38.217,2020 RON ( 382.172.020 ROL ) 
dobândită prin săvârşirea infracŃiunii. 
 În baza art.348 C.pr.pen. dispune anularea înscrisurilor false. 
 În baza art.353 C.pr.pen. menŃine sechestrul dispus prin 
OrdonanŃa din 17.10.2008 emisă în dosarul nr.27/P/2008 al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie – DirecŃia 
NaŃională AnticorupŃie, SecŃia de combatere a infracŃiunilor conexe 
infracŃiunilor de corupŃie, asupra sumei de 118.650 dolari aparŃinând 
inculpatului Năstase Adrian. 
 În baza art.353 C.pr.pen. menŃine sechestrul dispus prin 
OrdonanŃa din 24.10.2008 emisă în dosarul nr.27/P/2008 al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie – DirecŃia 
NaŃională AnticorupŃie, SecŃia de combatere a infracŃiunilor conexe 
infracŃiunilor de corupŃie, asupra bunurilor inculpaŃilor Jianu Irina 
Paula, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana şi 
Vasile Mihail Cristian,  după cum urmează: 
 - imobilul aparŃinând inculpatei Jianu Irina Paula, situat în 
Bacău, ……; 
 - imobilul aparŃinând inculpatei Gasparovici Diana, situat în 
Brăila, ……; 
 - imobilul aparŃinând inculpaŃilor Popovici Bogdan şi Popovici 
Marina Ioana, situat în Bucureşti, ……; 
 - imobilul aparŃinând inculpatului Vasile Mihail Cristian, situat în 
Bucureşti, ……. 
 În baza art.190 al.4 C.pr.pen. obligă pe inculpatele Jianu Irina 
Paula şi Gasparovici Diana la câte 1.467,05 lei către experŃii contabili 
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Simion Mirela şi Stămescu Anghel reprezentând diferenŃă onorariu de 
expertiză. 
 În baza art.191 C.pr.pen. obligă pe inculpaŃii Năstase Adrian, 
Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana şi Vasile Mihail Cristian,acesta 
din urmă în solidar cu partea responsabilă civilmente SC 
EUROGRAFICA SRL, la plata sumei de câte 50.000 lei cheltuieli 
judiciare către stat, iar pe inculpaŃii Popovici Bogdan şi Popovici 
Marina Ioana, aceasta din urmă în solidar cu partea responsabilă 
civilmente SC A ROND SRL la câte 50.800 lei cheltuieli judiciare 
către stat, din care câte 800 lei reprezentând onorariile apărătorilor  
desemnaŃi din oficiu se vor avansa din fondul Ministerului JustiŃiei. 
 Cu recurs. 
 PronunŃată în şedinŃă publică, azi 30 ianuarie 2012. 
 
 PREŞEDINTE,                                            JUDECĂTOR, 
  
 
 Opinie separată, în sensul: 
 - achitării inculpatului Năstase Adrian, în baza art.11 pct.2 lit.a 
rap.la art.10 lit.a c.pr.pen., pentru  săvârşirea infracŃiunii prev.de 
art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 c.pen.; 
 - înlăturării referirilor la art.17 din Legea nr.78/2000, în cazul 
infracŃiunilor săvârşite de ceilalŃi inculpaŃi; 
 - înlăturării obligării inculpatului Năstase Adrian la plata 
despăgubirilor civile către partea civilă Inspectoratul de Stat în 
ConstrucŃii; 
 - înlăturării confiscării de la inculpatul Năstase Adrian a sumei 
de 38.217,2020 RON ( 382.172.020 ROL ) dobândită prin săvârşirea 
infracŃiunii; 
 - ridicării sechestrului dispus prin OrdonanŃa din 17.10.2008 
emisă în dosarul nr.27/P/2008 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de CasaŃie şi JustiŃie – DirecŃia NaŃională AnticorupŃie, SecŃia de 
combatere a infracŃiunilor conexe infracŃiunilor de corupŃie, asupra 
sumei de 118.650 dolari aparŃinând inculpatului Năstase Adrian; 
 - înlăturării obligării inculpatului Năstase Adrian la plata 
cheltuielilor judiciare către stat. 
 

JUDECĂTOR, 


