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RECHIZITORIU 
04 martie 2014 

Verificat sub aspectul 
temeiniciei 

C.p.p. 
nr.4312002 

Daniela LUPU - procuror şef serviciu şi Simona Ştefania 

CONSTANTINESCU - procuror, ambele din cadrul DirecJiei NaJionale 

AnticorupJie- Serviciul Teritorial Piteşti; 

· · Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul 

de mai sus privind pe inculpaţii: 

1. BASARABĂ MIRCEA, 

fiul lui Ioan şi Irina, CNP 1591210163208, născut în comuna Baia de Fier, 

judeţul Gorj, domiciliat în municipiul Craiova, strada Ion Maiorescu, nr. 7, bloc 2, 
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scara 1, etaj 1, ap.1, judeţul Dolj, administrator la S.C. CONSULT TURIST 

COMPANY S.R.L. Craiova, 

2. PETRULIAN MIHAI DAN 

fiul lui Constantin-Ovidiu şi Maria, CNP 16106117163308, născut în municipiul 
. . 

Craiova, judeţul Dolj, domiciliat în municipiul Craiova, strada Ştefan Velovan, 

nr. 17, bloc A3p, scara 2, ap. 4, judeţul Dolj,cu reşedinţa în fapt în municipiul 

Craiova, strada Ştefan Velovan, bloc A4p, scara 1, apt.l, judeţul Dolj, fost asociat 

la S.C. CONSULT TURIST COMPANY S.R.L. Craiova, 

3. DEACONEASA GHEORGHE 

fiul lui Gheorghe şi Rodica, CNP 1710109381277, născut în municipiul Rm. 

Vâlcea, judeţul Vâlcea, domiciliat în oraşul Călimăneşti, strada Calea lui Traian, 

nr. 297, judeţul Vâlcea, fost şef al Ocolului Silvic Voineasa, 

cercetaţi pentru săvârşirea în formă continuată a 

infracţiunii de participaţie improprie la abuz în serviciu, dacă funcţionarul 

p,ublic a obţinut pentru altul un folos necuvenit având ca urmare producerea 

unor consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art.52 alin.3 din Noul Cod 

Penal raportat la art. 132 din legea nr. 7812000 raportat la art.297 alin.l, 

art.309 din Noul Cod Penal cu aplicarea art.35 alin.l (4 acte materiale) din 

Noul Cod Penal cu aplicarea art.183 din Noul Cod Penal, art. 77 lit.a din Noul 

Cod Penal cu aplicarea art.S alin.l din Noul Cod Penal, 

EXPUNEM URMĂTOARELE: 

L Descrierea situaJiei de fapt 

· Inculpatul BASARABĂ MIRCEA, în calitate de reprezentant al SC 

CONSULT TURIST COMP ANY SRL Craiova, a încheiat cu moştenitorii 

autorului ŢARFULEA M. GHEORGHE contracte de prestări servicii prin care se 
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angaja să-i reprezinte în vederea reconstituirii drepturilor de proprietate în munţii 

GALBENU, PURU şi PETRJMANU. În schimbul acestor servicii, moştenitorii 

respectivi erau obligaţi să plătească o sumă echivalentă cu un procent de 15% din 

sumele încasate în urma vânzării terenurilor reconstituite, aspect care s-a 

concretizat. 

În luna septembrie 2005, inculpatul BASARABĂ MIRCEA, în calitate de 

~ reprezentant al moştenitorilor autorilor POPESCU CONSTANTIN ŞI 

ŢARFULEA M. GHEORGHE a formulat cerere de reconstituire înregistrată sub 

nr.408/23.08.2005 adresată Comisiei Locale Voineasa (de unde a fost 

redirecţionată Comisiei Locale Malaia) pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate 

Privată asupra Terenurilor, solicitând reconstituirea dreptului de proprietate 

asupra suprafeţelor de 290 ha gol alpin şi 700 ha teren cu vegetaţie forestieră în 

muntele Petrimanu. 

La cerere a fost anexat un tabel cu senmăturile inculpatului BASARABĂ 

MIRCEA, ROCŞOREANU ELENA AURELIA, V ÂNTU VIORJCA şi 

ROCŞOREANU PETRIŞOR în calitate de procurator al numiţilor BALLO 

SABINA DOINA, BOGOIU MARJA ILEANA, CIOROGARU ION şi 

GIUGIULAN ION. 

Prin cererea înregistrată sub nr.410/23.09.2005, formulată de moştenitorii 

autorilor DINOC NICOLAE, ŢARFULEA M. GHEORGHE, ANA şi NICOLAE 
' 

MIRCESCU, 'adresată Comisiei Locale Malaia s-a solicitat reconstituirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în cotă de 1/3 din muntele 

Galbenu, în suprafaţă totală de 250 - 280 ha, "persoană de contact" pentru aceşti 

mbştenitori fiind numitul ROCŞOREANU PETRJŞOR. 

La cerere au fost anexate trei tabele, unul conţinând senmăturile lui 

ROCŞOREANU ELENA AURELIA, V ÂNTU VIORJCA şi ROCŞOREANU 

PETRJŞOR în calitate de procurator al numiţilor BALLO SABINA DOINA, 
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. BOGOIU MARJA ILEANA, CIOROGARU ION şi GIUGIULAN ION pentru 

autorul Ţarfulea M. Gheorghe, altul conţinând semnăturile moştenitorilor 

DUGULEANA MARJA, ŢARFULEA MARIA, GHERGHE ION, OŢET 

IOANA, BOTUŞI ELENA, ROTARU MARIA, POPESCU VASILE şi 

BASARABĂ ELENA pentru autorii Ana şi Nicolae Mircescu, iar cel de-al treilea 

cu semnăturile moştenitorilor DINOC ION, DINOC GHEORGHE şi DINOC 

CONSTANTIN pentru autorul Dinoc Nicolae. 

Prin cererea înregistrată sub m.409/23.09.2005 formulată de BASARABĂ 

MIRCEA, în calitate de reprezentant al moştenitorilor autoarei PÂRVULESCU 

MARJA (fiica lui POPESCU CONSTANTIN), s-a soiicitat Comisiei Locale 

Malaia reconstitUirea dreptului de proprietate asupra a 2/3 din muntele Galbenu 

(circa 250-280 ha). 

În baza acestor 3 cereri şi a propunerii Comisiei locale Malaia, Comisia 

Judeţeană Vâlcea pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra 

Terenurilor a emis Hotărârea m.563/13.07.2006 prin care a validat suprafaţa 

totală de 654,1 ha pentru patru autori, din care pentru autorul PÂRVULESCU 

MARJA suprafaţa de 344,70 ha, pentru autorul ŢARFULEA M.GHEORGHE 

suprafaţa de 202 ha, iar pentru autorii DINOC NICOLAE şi MIRCESCU 

NICOLAE şi ANA, s-au validat suprafeţele de 6 ha , respectiv 49,60 ha (ambele 

situate în muntele Galbenu), terenuri cu vegetaţie forestieră. 

Prin procesul-verbal de punere în posesie m.769/31.07.2006, ca urmare a 

validării Comisiei judeţene prin hotărârea m.563/13.07.2006, Comisia locală 

Malaia a pus în posesie pe moştenitorii autorului ŢARFULEA M. GHEORGHE, 

Pt suprafaţa de 111,5 ha teren cu vegetaţie forestieră în U.P.II LATORIŢA( în 

muntele Petrimanu), iar în data de 08 august 2006 a fost emis titlul de 

proprietate nr.19 pentru această suprafaţă în favoarea moştenitorilor respectivi 

(ROCŞOREANU ELENA AURELIA, BALLO SABINA DOINA, V ÂNTU 
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VIORICA, BOBOIU MARIA ILEANA, CIOROGARU ION, GIUGIULAN 

ION). 

Prin cererea înregistrată sub nr.307/23.09.2005, formulată de moştenitorii 

autorilor POPESCU CONSTANTIN (reprezentaţi de inculpatul BASARABĂ 
. . 

MIRCEA) şi ŢARFULEA M. GHEORGHE, s-a solicitat Comisiei locale 

Voineasa reconstituirea dreptului de proprietate privată pentru suprafaţa de 200 ha 

gol alpin în muntele Puru şi 950 ha teren cu vegetaţie forestieră în acelaşi munte. 

Cererea este semnată de inculpatul BASARABĂ MIRCEA, 

ROCŞOREANU ELENA AURELIA, V ÂNTU VI O RICA şi ROCŞOREANU 

PETRIŞOR în calitate de procurator al numiţilor BALLO SABINA DOINA, 

BOGOIUMARIA ILEANA, CIOROGARU ION şi GIUGIULAN ION. 

Ca urmare a propunerii Comisiei Locale Voineasa, Comisia Judeţeană 

Vâlcea pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor a 

emis Hotărârea nr.562/13.07.2006 prin care s-a validat suprafaţa de 403,30 ha 

pentru cei doi autori din care 201,3 ha pentru primii respectiv 202 ha pentru 

ceilalţi moştenitori. 

Ulterior . validării prm hotărârea nr.562/13.07.2006, Comisia locală 

Voineasa pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a întocmit 

procesul-verbal nr.S/27.07.2006 privind punerea în posesie a moştenitorilor 

autorului Ţ ARFULEA M. GHEORGHE, reprezentati de inculpatul BASARABĂ 

MIRCEA pe suprafaţa de 202 ha, teren cu vegetaţie forestieră în U.P. IV Puru, iar 

în aceeaşi zi, Comisia Judeţeană Vâlcea a emis titlul de proprietate 

nr.4/27.07.2006 pentru moştenitorii respectivi (ROCŞOREANU ELENA 

AURELIA, BALLO SABINA DOINA, V ÂNTU VI O RICA, BOGOIU MARIA 

ILEANA, CIOROGARU ION şi GIUGIULAN ION). 

Inculpatul BASARABĂ MIRCEA a depus anexat la cererile de 

reconstituire înregistrate sub nr.408/23.08.2005, nr.409/23.09.2005 Şl 
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nr.307/23.09.2005 câte un exemplar al procesului verbal m.3086/07 mai 1947 

emis de Tribunalul Gorj, privind deschiderea testamentului numitei 

PÂRVULESCU MARIA, în copii certificate sub semnătura lui PETRULIAN 

MIHAI DAN după copia legalizată eliberată primului de către Direcţia Judeţeană 
. . 

Gorj a Arhivelor Naţionale, în cuprinsul căruia la capitolul "Testemetă" punctul 

1, rândul 6 au fost adăugate în fals cuvintele "şi galbenu, Petrimanu şi puru" 

care atestă nereal faptul că testatoarea avea în proprietate terenuri forestiere 

în munţii respectivi. 

De asemenea, extrasul din actul constitutiv din 1920 al Societăţii 

Carpatina a fost depus falsificat la Cornisia locală Malaia pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, act ridicat de la Direcţia 

Judeţeană Gorj al Arhivelor Naţionale în calitate de delegat în data de 

22.05.2006, de către inculpatul Deaconeasa Gheorghe, la fila nr.2 din extras, în 

rubrica" Corpul actului", în primul rând după cuvântul" Galbenu" fiind adăugate 

în fals menţiunile "1/3 galbena voneagu", în loc de menţiunea ,,Puru M 
~ 
'li Petrimanu ". 
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Un exemplar în copie din actul constitutiv falsificat a fost depus anterior 

validărilor efectuate în cei trei munţi, de către inculpatul BASARABĂ MIRCEA 

şi la Comisia judeţeană Vâlcea pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor, fiind rezolutat de secretarul comisiei judeţene Nadolu Mircea-

Alexandru, pentru a fi înaintat şi celor două comisii locale. 

Aceste acte falsificate au determinat cele două comisii locale să formuleze 

propunerile de reconstituire, precum şi Comisia judeţeană Vâlcea pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor să emită hotărârile nr.562 şi 

563/13.07.2006 prin care au fost să validaşi nelegal moştenitorii autorului 

Ţarfulea M.Gheorghe cu suprafeţele de 202 ha în muntele Puru (U.P.IV PURU) 

pe raza comunei Voineasa (pentru care s-a emis titlul de proprietate 
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nr.4/27.07.2006), 122,50 ha în muntele Petrimanu (U.P.II Latoriţa) pe raza 

comunei Malaia (pentru suprafaţa de 111,5 ha s-a emis titlul de proprietate 

nr.19/08.08.2006) şi 5,60 ha în muntele Galbenu pe raza comunei Malaia 

(pentru care însă nu au fost puşi în posesie până în prezent şi nu s-au emis titluri de 

proprietate). 

De asemenea, în baza actelor falsificate, tot pnn hotărârea nr. 

563/13.07.2006 a Comisiei Judeţene Vâlcea pentru Stabilirea Dreptului de 

Proprietate Privată Asupra Terenurilor au fost validaţi nelegal cu suprafaţa de 

112,90 ha în muntele Galbenu (pentru care însă nu au fost puşi îu posesie până în 

prezent şi nu s-a emis titlul de proprietate) moştenitorii autoarei Pârvulescu Maria 

(PÂRVULESCU CĂTĂLIN GHEORGHE, PETRULIAN MIHAI-DAN, 

MARINESCU RADU CRISTIAN, TĂNASE MARIA ALINA şi RĂDESCU 

VICTORIA) reprezentaţi de BASARABĂ MIRCEA. 

Totodată, prin aceeaşi hotărâre au fost validaţi moştenitorii autorilor 

DINOC NICOLAE, respectiv MIRCESCU NICOLAE şi MIRCESCU ANA cu 

suprafeţele de 6 ha respectiv 49,60 ha în muntele Galbenu, acestora profitându-le 

practic înscrisurile falsificate anexate de către inculpatul BASARABĂ MIRCEA 

la cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate pentru moştenitorii 

autorului ŢARFULEA M. GHEORGHE. 

Prin hotărârea nr. 563/13.07.2006 s-a dispus de către Comisia judeţeană 
1 

Vâlcea pentru· stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 

validarea moştenitorilor autorului Pârvulescu Maria cu suprafaţa de 357,50 ha în 

muntele Petrimanu, fiind puşi în posesie doar pe suprafaţa de 344,70 ha în U.P.II 

Latoriţa pentru care s-a emis şi titlul de proprietate nr.l8 din 08 august 2006, 

nefiind puşi în posesie pentru diferenţa de 12,80 ha în acest munte, deşi există 

validarea dreptului de proprietate. 
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Din actele de urmărire penală a rezultat următoarea stare de fapt: 

Prin rechizitoriul m.53/P/2007 din data de 01 februarie 2012 al Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Piteşti (vo/.2) s-a dispus punerea în 

uiişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor: 

1. BASARABĂ MIRCEA, administrator al S.C. CONSULT TURIST 

COMP ANY S.R.L. Craiova, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune 

fu formă continuată, prev. şi ped. de art. 215 alin. 1, 2 şi 5 C.pen., cu aplic. art. 41 

alin. 2 C.pen.; dare de mită în formă continuată, prev. de art.255 al.l C.pen.rap.la 

art.7 al.2 din Legea m.78/2000, cu aplic.art.41 al.2 C.pen.; fals material în 

înscrisuri oficiale în formă continuată, prev. şi ped. de art. 288 alin. 1 C.pen. cu 

aplic.art.41 al.2 C.pen.; uz de fals în formă continuată, prev. şi ped. de art. 291 

C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; determinarea, înlesnirea sau ajutarea în 

orice mod,cu intenţie, la săvârşirea fără vinovăţie a infracţiunii de fals intelectual 

în formă continuată, prev. şi ped. de art.31 alin.2 C.pen., rap. la art.289 alin.1 

C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 C.penal toate cu aplic. art. 33lit. a C.pen. 

2. PETRULIAN MIHAI DAN sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de 

înşelăciune în formă continuată, prev. şi ped. de art. 215 alin. 1, 2 şi 5 C.pen., cu 

. aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, 

prev. şi ped. de art. 288 alin. 1 C.pen. cu aplic.art.41 al.2 C.pen.; uz de fals în 

formă continuaţă, prev.şi ped. de art.291 C.pen.cu aplic.art.41 al.2 C.pen.,toate 

cu aplic. art. 33 !it. a C.pen. 

3. DEACONEASA GHEORGHE, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de 

complicitate la infracţiunea de înşelăciune în formă continuată, prev. şi ped. de 

art. 26 C.pen. rap. la art. 215 alin. 1, 2 şi 5 C.pen.cu aplic.art.41 al.2 C.pen.; luare 

de mită în formă continuată, prev. de art.254 al.2 C.pen.rap.la art.7 al.l din Legea 

m.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 C.pen.; fals intelectual săvârşit în legătură directă 

cu infracţiunea de luare de mită în formă continuată, prev. de art.l7 lit.c din 
8/120 
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Legea nr.78/2000 rap.la art.289 C.pen.; fals material în înscrisuri oficiale, prev. şi 

ped. de art. 288 alin.l C.pen.; uz de fals, prev.şi ped.de art.291 din c.pen., toate 

cu aplic. art. 33 !it. a C.pen. 

4. PĂDURARU CONSTANTIN, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de 

favorizarea infractorului, prev.şi ped.de art.264 al.l C.pen.; folosirea, în orice 

mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori 

permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, prev.de 

art.l2 al.l lit.b din Legea nr.78/2000, ambele cu aplic.art.33 lit.a. C.pen. 

S-a dispus, de asemenea, disjungerea cauzei, constituirea unui nou dosar şi 

continuarea cercetărilor penale cu privire la sesizarea din 18 martie 2009 

înregistrată la Direcţia Silvică Rm.Vâlcea sub nr.1967/09 martie 2009, prin care 

se solicită a se efectua cercetări penale faţă de BASARABĂ MIRCEA cu privire 

la reconstituirea în condiţii frauduloase a dreptului de proprietate, prin Hotărârea 

nr.563/2006 a Comisiei judeţene Vâlcea pentru patru persoane fizice, respectiv 

PÂRVULESCUMARIA, GHEORGHE M. ŢARFULEA, DINOC NICOLAE şi 

MIRCESCU NICOLAE, urmând a se efectua cercetări penale cu privire la 

săvârşirea infracţiunii prev.de art.215 al.l, 2 şi 5 C.pen., art.288 al.l C.pen. şi 

art.291 C.pen. 

De asemenea, s-a dispus continuarea cercetărilor cu privire la sesizarea 

formulată de DINOC CONSTANTIN şi înregistrată la data de 22 mai 2009 la 
,' ' 

Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Piteşti, dar şi cu privire la 

participaţia penală a numiţilor: PÂRVULESCU CĂTĂLIN GHEORGHE, 

MARINESCU RADU CRISTIAN, TĂNASE MARIA ALINA şi RĂDESCU 

VICTORIA, urmând ca cercetările să fie efectuate sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii de înşelăciune prev.de art.215 al.l, 2 şi 5 C.pen., art.288 al.l C.pen. ,, 

ş1art.291 C.pen. 

Ca urmare a disjungerii s-a constituit dosarul penal nr.24/P/2012. 
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Prin rechizitoriul nr.53/P/2012 din data de 06 februarie 2012 a fost 

sesizată instanţa numai cu privire la retrocedarea şi punerea în posesie efectuată 

de Comisiile locale Voineasa şi Malaia pentru moştenitorii autorilor Popescu 

Constantin şi Pârvulescu Maria, prin procesele verbale nr.4 din 27 iulie 2006 şi 

nr.768 din 31.07.2006, în suprafeţe totale de 201,3 ha(în muntele Puru) respectiv 

344,70 ha (în muntele Petrimanu), pentru care s-au emis titlurile de proprietate 
~ 
~·. ~.5 din 27 iulie 2006, respectiv nr.18 din 08 august 2006 . 

. ~· Actul de sesizare a instanţei menţionat a analizat constituirea frauduloasă 
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în detrimentul statului român a dreptului de proprietate asupra a două terenuri cu 

vegetaţie forestieră în valoare totală de 17.668.111,58 lei reprezentând valoarea 

terenurilor şi a masei lemn oase, în suprafaţă de 344,70 ha, ce fac obiectul titlului 

de proprietate nr.18 din 08 august 2006 (emis pentru autorul Pârvulescu Maria), 

teren situat în U.P. II LATORIŢA, în muntele Petrimanu pe raza administrativ-

teritorială a comunei Malaia, judeţul Vâlcea, respectiv terenul cu vegetaţie 
!: 

forestieră în suprafaţă de 201,3 ha, situat în U.P.IV PURU în muntele Puru pe 

razaadministrativ-teritorială a comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, ce face obiectul 

titlului de proprietate nr.5 din 27 iulie 2006 (emis pentru autorul Popescu 1 
~. 
~ · Constantin). 
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Astfel, actele de cercetare penală şi starea de fapt reţinută prin 

rechizitoriul n~.53/P/2007 din data de 06 februarie 2012 al Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie- Serviciul Teritorial Piteşti rămân valabile. 

***** 
Practic, cercetările din prezentul dosar au avut ca punct de plecare sesizarea 

din 18 martie 2009 înregistrată la Direcţia Silvică Rm.Vâlcea sub m.1967/09 

martie 2009, prin care s-a solicitat a se efectua cercetări penale faţă de 

BASARABĂ MIRCEA cu privire la reconstituirea în condiţii frauduloase a 
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dreptului de proprietate, prin Hotărârea nr.563/2006 a Comisiei judeţene Vâlcea 

pentru patru persoane fizice, respectiv PÂRVULESCU MARIA, GHEORGHE 

M. ŢARFULEA, DINOC NICOLAE şi MIRCESCU NICOLAE, precum şi 

sesizarea formulată de DINOC CONSTANTIN şi înregistrată la data de 22 mai 

2009 la Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Piteşti, dar şi cu 

privire la participaţia penală a numiţilor: PÂRVULESCU CĂTĂLIN 

GHEORGHE, MARINESCU RADU CRISTIAN, TĂNASE MARIA ALINA şi 

RADESCU VICTORIA. 

De asemenea, prin ordonanţa din data de 07.06.2012, în dosarul 

nr.1017/P/2010 Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi a declinat competenţa de 

soluţionare cu privire la efectuarea de cercetări faţă de BASARABĂ MIRCEA şi 

PETRULIAN MIHAI DAN, care prin falsificarea procesului verbal nr.3086 din 

07.05.1947 şi a "Actul constitutiv al societăţii Carpatina" depuse la Comisia 

Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, au 

obţinut în mod fraudulos reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor 

terenuri cu vegetaţie forestieră. Dosarul a fost înregistrat sub nr.140/P/2012 la 

Direcţia Naţională Anticorupţie -Serviciul Teritorial Piteşti (vol.l, fila 8). 

Prin procesul verbal de sesizare din oficiu din data de 25.05.2011, 

îrtregistrat sub nr.l02/P/2011, organele de urmărire penală din cadrul Serviciului 

Teritorial Piteşti al Direcţiei Naţionale Anticorupţie s~au sesizat din oficiu cu 

privire la depillterea cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra 

suprafeţelor de 290 ha gol alpin şi 700 ha vegetaţie forestieră în muntele 

PETRIMANU de către inculpatul BASARABĂ MIRCEA pentru moştenitorii 

autorului POPESCU CONSTANTIN (Pârvulescu Constantin Gheorghe, 

Marinescu Radu Cristian, Petrulian Mihai Dan, Tănase Alina Maria şi Rădescu 

Victoria) şi ŢARFULEA M. GHEORGHE (Ballo Sabina- Doina, Ciorogaru 

Ion, Bogoiu Maria Ileana, Giugiulan Ion, reprezentaji de Rocşoreanu Petrişor, 
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Vântu Viorica şi Rocşoreanu Elena-Aurelia) şi înregistrată sub nr.408/23.08.2005 

la Comisia Locală Voineasa, dar şi cu privire la cererea înregistrată sub 

nr.410/23.09.2005 la Comisia Locală Malaia jud. Vâlcea prin care moştenitorii 

autorilor DINOC NICOLAE (Dinoc Ion, Dinoc Gheorghe şi Dinoc Constantin) , 

MARIA G. ŢARFULEA (J3allo Sabina- Doina, Ciorogaru Ion, Bogoiu Maria 
'· 

Jl~ana, Giugiulan Ion, reprezentati de Rocşoreanu Petrişor, Vântu Viorica şi 
' 
' '·. Rocşoreanu Elena-Aurelia), ANA şi NICOLAE MIRCESCU (Duguleană 

Maria, Ţarfulea Maria, Oţet Ioana, Gherghe Ion, Botuşi Elena, Rotaru MARIA, 

Popescu Vasile şi Basarab Elena), prin procuratorul ROCŞOREANU 

PETRIŞOR, au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra unei 

cote de 1/3 din muntele GALBENU, respectiv suprafaţa de 250-280 ha, precum şi 

cu privire la cererea înregistrată sub nr.409/23.09.2005 la Comisia Locală 

Malaia jud. Vâlcea formulată de inculpatul BASARABĂ MIRCEA în calitate 

. de reprezentant al moştenitorilor autoarei PÂRVULESCU MARIA (fiica lui 

POPESCU CONSTANTIN) prin care s-a solicitat reconstituirea dreptului de 
;" 

Jtoprietate asupra unei cote de 2/3 din muntele GALBENU şi cu privire la cererea 

îriregistrată sub nr.307 /23.09.2005 depusă de inculpatul BASARABĂ MIRCEA 

îri numele moştenitorilor autorilor POPESCU CONSTANTIN şi ŢARFULEA M. 

GHEORGHE la Comisia Locală Voineasa (vol.l, filele 1-3). 

Prin rezoluţia din data de 21.10.2013 s-a dispus reunirea dosarelor 

nr.140/P/2012 şi nr.24/P/2012la dosarul nr.102/P/2011 (vol.l, filele 14-19). 

***** 
Cercetările efectuate în cursul urmăririi penale în dosarul nr.53/P/2007 

cu privire la dreptul de proprietate al SocietăJii forestiere Carpatina în munJii 

Puru, Petrimanu şi Galbenu au stabilit următoarele: 
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Carpatina - Societate Anonimă Românească pentru Industria Forestieră a 

fost constituită în anul 1920 de către societăţile Lotru Societate Anonimă 

Română pentru Exploatare de Păduri, Societatea Anonimă Română Pentru 

Industria Forestieră, Societatea Anonimă Pentru Exploatare de Păduri din 
. . . 

Petroşani şi Oltul Societate Anonimă Românească pentru Exploatare de 

Păduri, fiecare din aceste persoane juridice aducându-şi ca aport la constituirea 

niJii societăţi patrimoniul său. 

:: Prin ordonanţa de adjudecare nr.2673 emisă în şedinţa din 1 septembrie 

• 1?03 de către Tribunalul Judeţului Gorj, Societatea Anonimă Română pentru 

IJ1dustria Forestieră (S.A.R.P.I.F.) a adjudecat (cumpărat) munţii Puru şi 
. ~: . 

· Petrimanu de la moştenitorii lui Magheru Radu, reprezentaţi de Magheru Ana, o 

copie legalizată sub nr.Cl043/12.05.2011 după acest act transcris fiind înaintată 

organului de urmărire penală de către Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor 

Naţionale. 

Din cuprinsul actului respectiv rezultă că suprafaţa totală a acestor munţi 

este de 1844 ha. 

Prin actul de vânzare-cumpărare transcris sub nr.3037/1904 la Tribunalul 
·.j, 

· Judeţului Gorj, la data de 22.11.1904 numiţii Vonica Ilie, Vonica Nicolae, Vonica 
i' 

I<in, Vonica Constantin, Vonica Marin şi Vonica Dumitru au vândut Societăţii .. 
::: 

· A;nonime Române pentru Industria Forestieră muntele Galbenu "liber de orice 
- ·'• ,' 

. sarcini" (vol.6,jilele 179-183 ). 

Cele două acte de mai sus sunt transcrise în Registrele de transcripţiuni ale 

Tribunalului Gorj, aflate în fondul arhivistic "Tribunalul Judeţului Gorj" ce se 

află în prezent în păstrarea Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale. 

Menţiunile cuprinse în aceste două acte de proprietate autentificate se 

coroborează întru totul cu menţiunile din actul constitutiv al societăţii Carpatina 
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transcris sub nr.405111920 în Registrul de transcripţiuni al aceleiaşi instanţe aflat 

în păstrare în acelaşi fond arhivistic. 

În cuprinsul ultimului document prin care a fost constituită Carpatina 

Spcietate Anonimă Românească pentru Industria Forestieră de către societăţile 

L~tru Societate Anonimă Română pentru Exploatare de. Păduri, Societatea 

Anonimă Română Pentru Industria Forestieră, Societatea Anonimă Pentru 

E~ploatare de Păduri din Petroşani şi Oltul Societate Anonimă Românească 
pentru Exploatare de Păduri, la filele nr.23 şi 24 (vol.15, filele 54-55), se 

consemnează faptul că munţii Galbenu Puru şi Petrimanu sunt ,,proprietăJi de 

. veci aparJinând Societăfi anonimă Română pentru exploatare de păduri Lotru 

şi SocietăJii Anonima Română pentru industria Forestieră". 

Actele de proprietate precizate anterior sunt transcrise şi înregistrate în 

Registrul de transcripţiuni al Tribunalului Judeţului Gorj, deoarece anterior 

reorganizării administrativ teritoriale, cei trei munţi se aflau în judeţul Gorj. 

:, De asemenea, în evidenţele Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor 
' Naţionale au mai fost identificate înscrisurile denumite" Tablou nr.i de golurile 
iii ' 

d~ ~unJi particulari Din raza Ocolului silvic Novaci Gorj" şi "Tablou de 
-'H· ' 

·golurile munJilor proprietatea particularilor din JudeJul Gorjiu cerut de Dir. 
' .. 

Rf!P Agrare Serviciu Exproprieri împroprietărirei cu ord. N 34151 Din 18 

Februarie 1930", ultimul fiind emis de Consilieratul agricol al judeţului Gorj, 
1 . 

documente înaîntate la solicitarea organului de urmărire penală în copii legalizate 

(vol.18,filele 166 -171). 

Din primul document rezultă că Societatea Forestieră Carpatina era 

proprietara suprafeţelor de 1.244 ha pădure şi 606 ha gol alpin în munţii Puru şi 

Petrimanu, precum şi proprietara suprafeţelor de 200 ha pădure şi 80 ha gol alpin 

ÎI]cmuntele Galbenu (vol.18,fila 168). 
' 
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În cuprinsul celui de-al doilea document în care se menţionează data de 

18.02.1930 se consenmează că societatea forestieră Carpatina este proprietara 
' 

suprafeţelor de 606 ha gol alpin în munţii Puru şi Petrimanu şi 80 ha gol alpin în 

muntele Galbenu (vol.18fila 170). 

Serviciul Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale are în păstrare şi deţine 

fondul arhivistic "Societatea Carpatina Brezoi". 

În urma cercetărilor efectuate în dosarul nr.53/P/2007, au fost identificate 

următoarele înscrisuri privind cei trei munţi: 

1.: Actul de vânzare din 21.03.1903 în cop1e dactilografiată, prin care 

ni.unitul Ştefan Roşea vinde societăţii Lotru - Societate Anonimă Românească 

Pentru Exploatare De Păduri partea sa "care este egală cu una din zece sau una 

din jumătatea întregilor munţi numiţi Puru şi Petrimanu situaţi în comuna 

Cernădia din Plaiul Novaci Jud. Gorj partea pe care o am şi eu obţinută de la 

dl. Locotenent Anton Magheru prin actul de vânzare, autentificat de Tribunalul 

Gorj la No. 2667 din 28 Septembrie 1901 şi transcris la No. 20431901." În acest 

act se menţionează că suprafaţa totală a acestor munţi este de 1849 ha şi 7111 mp 

precum şi faptul că se vinde pădurea, solul şi subsolul imobilului. 

2. Actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2059/10.03.1903 pnn 
l;t 

care numiţii Alexandru Magheru, Gheorghe Magheru, Adrian Magheru şi Titu 

Magheru vând societăţii Lotru Societate Anonimă Română pentru Exploatare de 

P~duri "toate pdrţile ce ni se cuvin adică 4 (patru) din 1 O (zece) părţi adică 4 

(patru) din 5 (cinci) părţi din jumătatea a întregilor munţi Puru şi 

Pet;imanu .... " În înscrisul respectiv se menţionează că vânzarea "acestor munţi 

facem de veci cu pământ, pădure; sol şi subsol cu tot ce avem ca drepturi reale 

sau imobiliare cu servituţi sau ori alt drept mereut dreptului nostru de 

proprietate fără ane mai rezerva absolut nimic pe seama noastră" . 
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3. Ordonanţa de adjudecare emisă de Tribunalul Gorj din 01.09.1903 

transcrisă sub nr.2673/1903, investită cu formulă executorie în data de 10.11.1903 

sub nr.23457/1903 în copie dactilografiată, atestată prin proces verbal în data de 

25.06.1904 ca executată, prin care Societatea Anonimă Română pentru Industria 

Forestieră şi-a adjudecat "MunJii Puru şi Petrimanu din comuna Novaci JudeJul 

Gorjiu cu tot ce se afla pe dânşii ... ". 

4. Înscrisul denumit ,,SituaJia pădurilor ce are Soc. Carpatina pe ziua de 

30 iunie 1932" (vol.5,filele 124, 128, 129 şi vol14,filele 158-165), în cuprinsul 

capitolului 1 al acestui document denumit ,,Proprietatea de veci a solului" , la 

punctul 6 denumit Puru, subpunctul A intitulat "Originea proprietăJil"', se 

menţionează că ,,Acest munte împreună cu Petrimanu, au fost achiziJionate de 

veci, de Soc. Lotru, la licitajie publică, prin Ordonanja de adjudecare No. 2673 

din 1 Sept. 1903 şi alte acte de vânzare. A fost adus la Carpatina ca aport de 

Soc. Lotru, după cum se poate vedea din actul constitutiv (n.n. actul transcris 

sub nr.4051/1920) ". 

Tot la acest punct se arată că în anul 1912 s-a întocmit planul acestui 

munte, care cuprinde 770,20 ha pădure şi 303,84 ha goluri alpine, în total 1074,04 

ha. 

La punctul 7 denumit Petrimanu din acest înscris, Ia subpunctul A "Origina 

pf:oprietăjii" se
1 
menţionează că ,,Acest munte a fost cumpărat împreună cu 

Puru, prin aceleaş acte, aparţinând aceloraşi proprietari", iar în continuare la 

subpunctul B denumit ,,Suprafaţa" se menţionează că proprietatea cuprinde 908, 

46 ha din care 647, 89 ha pădure şi 260, 57 goluri alpine. 

La punctul Il din acelaşi capitol denumit "Galbenuf', la subpunctul A 

denumit "Origina proprietăJii" se precizează că ,,Proprietatea muntelui Galbenu 

a fost cumpărat de Soc. Lotru dela FraJii Vonica, prin actul de vânzare, 

autentificat de Tribunalul Gorj fii. 3148 şi transcris la acelaşi Tribunal Nol. 
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30371904, precum şi cu câteva acte de recunoaşterea vânzărei", iar la 

subpunctul B se menţionează că suprafaţa totală conform planului din 1912 este 

de 446, 76 ha din care 186,63 ha pădure şi 260, 13 ha goluri alpine (voi. 5, fila 

129). 
. . 

Documentul este structurat pe 3 capitole denumite ,J. Proprietatea de veci 

a solului", " II. Păduri pe care societatea le posedă numai spre exploatare" şi 

"III. Păduri în asociajie". 

5. Înscrisul denumit "SituaJia pădurilor neexploatate, ce are Soc. 

CARPATINA pe ziua de 30 iunie 1932" în care la punctul I intitulat "1. 

Proprietatea de veci a solului", (vol 14, fila 74) subpunctele 7, 8 şi 12 sunt 

menţionate suprafeţe în muntele Puru (134, 20 ha), în muntele Petrimanu (196 ha) 

şi în muntele Galbenul (105, 63 ha). 

6. Înscrisul denumit "SituaJia exploatărilor şi a regenerărilor pădurilor ce 

se exploatează de Soc. Carpatina" cu menţiunea "COPIE", document datat 

17.02.1937, în cuprinsul căruia sunt indicate suprafeţele de 770, 20 ha în muntele 

Puru, 647,89 ha în muntele Petrimanu şi 186,63 ha în muntele Galbenul. 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea i s-a mai eliberat sub 

nf.2403/14.11.2006 de către Direcţia Judeţeană Vâlcea a Arhivelor Naţionale o 
,!' • 

c\Jpie după înscrisul denumit "SITUAŢIA pădurilor proprietatea Soc. 
., 

"Farpatina" la data de 1 Sept. 1945", înscris datat 16.01.1946 (vol.l2,fila 118 şi 

voLJ8, fila 73)în cuprinsul căruia la punctele 1, 3 şi 6 se precizează că cei trei 

munţi (Puru, Petrimanu şi Galbenul) sunt cumpăraţi în anii 1903 şi 1904, iar 

suprafeţele aflate în proprietatea societăţii sunt de 770, 20 ha în muntele Puru, 

6~7,89 ha în muntele Petrimanu şi 186,63 ha în muntele Galbenul. 

Tot în actul respectiv ce poartă impresiunea ştampilei societăţii, se 

precizează că munţii respectivi sunt situaţi în judeţul Gorj, precum şi menţiunea 

că golurile alpine din judeţul Vâlcea s-au expropriat. 
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Din procesul verbal "pentru stabilirea impozitului de echivalent asupra 

·'bunurilor de mână moartă" nr.33/28.05.1946 emis de Administraţia de 

constatare (financiară) Gorj, întocmit în vederea stabilirii impozitului de 

echivalent bunuri aparţinând societăţii Carpatina, rezultă că această persoană 

juridică la data întocmirii deţinea în proprietate ca avere imobiÎiară muntele Puru, 

. în suprafaţă totală de 1074, 20 ha, muntele Petrimanu, în suprafaţă de 908, 46 ha, 

p~ecum şi muntele Galbenu, în suprafaţă de 446, 76 ha, înscrisul în cauză fiind 

depus la Comisia locală Malaia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor de către Ocolul Silvic Voineasa din cadrul Direcţiei Silvice 

Vâlcea în data de 22.11.20ll(voL 16, filele 433-435). 

Prin Constituţia din 13.04.1948, publicată în Monitorul Oficial nr.87 bis 

din 13.04.1948 s-a prevăzut la art.6 faptul că "Bogăjiile de orice natură ale 

subsolului, zăcămintele miniere, pădurile, apele, izvoarele de energie naturală, 

căile de comunicatie ferate, rutiere, pe apă şi în aer, poşta, telegraful, telefonul 
·.· ' \ 
şi radiQfll4iparJin Statului, ca bunuri comune ale poporului. 

! Prin lege se vor stabili modalităjlle de trecere în proprietatea statului a 

bunurilor enumerate în alineatul precedent, care, la data intrării în vigoare a 

prezentei Constitutii, se aflau în mâini particulare." 

În data de 11 noiembrie 1948 a fost constituită Marea unitate forestieră 

Bazin de râu ,,Lotru" din judeţul Vâlcea, sens în care a fost întocmit procesul 

verbal de constituire, (vol.l2,fila 76). 

În cuprinsul capitolului 3 al acestui act denumit ,,SITUAŢIA GENERALĂ 

A MAREI UNITĂŢI FORESTIERE" (vol.12 filele 73-79) se face menţiunea că 

"Marea Unitate Forestieră se compune din următoarele păduri", printre 

pădurile arătate figurând la poziţiile nr.l7, 24 şi 39 din tabel cele denumite 

Galbenul, Petrimanu şi Puru, în situaţie, la rubrica ,,proprietar" figurând 

societatea Carpatina. 
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Expertul DINCĂ EUGEN a precizat în raportul de expertiză efectuat în 

dosarul nr.53/P/2007 (vol.18,filele 66-69), următoarele: 

"În evidenfele si/vice au figurat ca proprietari următorii, defalcaji pe 

terenurile cu vegetajie forestieră (respectiv pe cei trei munJi) astfel: . 
-Muntele Galbenu a fost cumpărat de Societatea LOTRU de la frajii 

Yonica prin actul de vânzare autentificat de Tribunalul Gorj, cu nr.3148 si 

· transcris la acelaşi tribunal cu nr.3037!1904; 

-Muntii Puru si Petrimanu au fost achizijionaji de veci de Societatea 

LOTRU la licitajia publică prin Ordonanja de adjudecare nr.2673 din 1 

. septembrie 1903 si aduşi ca aport de capital la înfiinţarea Societăţii 

CARP A TINA, în anul1920, împreună cu Muntele Galbenu. 

-În situajia pădurilor aflate în proprietatea Societăţii CARPATINA din 

anul1932, apar Muntii Galbenu, Petrimanu si Puru. 

-De asemenea, în situajia pădurilor aflate în proprietatea Societăţii 

CARP A TINA din 1 septembrie 1945 apar Muntii Galbenu, Petrimanu si Puru. 

-În procesul verbal din 11 noiembrie 1948 pentru constituirea MAREA 

. UNITATE FORESTIERĂ BAZIN LOTRU- MUF B LOTRU- pădurile din 

Muntii Galbenu, Petrimanu si Puru au (ost în proprietatea Societăţii 

CARP A TINA." 

În concluzie, la momentul deposedării şi intrării în proprietatea statului a 

terenurilor forestiere situate în cei trei munJi, proprietarul deposedat la data de 

11.11.1948, în sensul legilor fondului funciar, a fost societatea Carpatina, 

persoană juridică la care statul român, începând cu anul 1946 a devenit 

actionar majoritar. 

***** 
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Din această perspectivă, orice solicitare de reconstituire a dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor cu vegetaJie forestieră în munJii 

GALBENU, PURU şi PETR1MANU formulată de o persoană fizică sau 

jifridică apare ca nejustificată. 

Potrivit prevederilor art. 61 din HG nr. 890/2005 ·privind aprobarea 

Regulamentului privind procedura de constituire, atribuJiile şi funcJionarea 

cqmisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, 
',i 

a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi 

punerea în posesie a proprietarilor, reconstituirea dreptului de proprietate se face 

având în vedere structura de proprietate existentă la momentul deposedării 

abuzive de către regimul comunist, respectiv Constituţia din data de 13.04.1948, 

prin proprietar deposedat în sensul Legii nr.l/2000 înjelegându-se persoana 

titulară a dreptului de proprietate la momentul deposedării. 

Rezultă că vocaţia la reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor 

terenuri forestiere este condiţionată de îndeplinirea concomitentă a 2 premise 

obligatorii, respectiv dreptul de proprietate şi momentul deposedării abuzive 

din anul1948. 

***** 
I. Cu toate acestea, prin cererea înregistrată sub nr. 408/23.09.2005 

' ~ ' 

1J Comisia· Locală Malaia pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată 

asupra Terenurilor (vo/.6, fila 20), depusă de inculpatul BASARABĂ MIRCEA, 

ca şi reprezentant (împuternicit prin procuri autentice) al moştenitorilor lui 

POPESCU CONSTANTIN (Pârvulescu Constantin Gheorghe, Marinescu Radu 

Cristian, Petrulian Mihai Dan, Tănase Alina Maria şi Rădescu Victuria) şi pentru 

moştenitorii autorului ŢARFULEA M. GHEORGHE (respectiv Ballo Sabina

Doina, Ciorogaru Ion, Bogoiu Maria Ileana, Giugiulan Ion, reprezentati de 

Rocşoreanu Petrişor, Vântu Viorica şi Rocşoreanu Elena-Aurelia care Z-au 
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împuternicit pe inculpat în baza unor contracte de prestări servicii), s-a solicitat 

. reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţelor de 290 ha gol alpin şi 

100 ha teren cu vegetaţie forestieră în muntele Petrimanu. 

II. Prin cererea înregistrată sub nr.409/23.09.2005 la Comisia Locală 

,Ma taia jud. Vâlcea. formulată şi depusă tot de către inculpatul BASARABĂ 

MIRCEA, (în calitate de procurator) pentru moştenitorii autoarei 

PÂRVULESCU MARIA (jiica lui POPESCU CONSTANTIN, respectiv 

Pârvulescu Constantin Gheorghe, Marinescu Radu Cristian, Petrulian Mihai ,. 

~an, Tănase Alina Maria şi Rădescu Victoria), s-a solicitat Comisiei Locale 

~alaia reconstituirea dreptului de proprietate asupra a 2/3 din muntele Galbenu ( 
i 

î* suprafaţă totală de 250- 280 ha), începând cu UA 85B, 85C până la UA 93B şi 
·:! . 

UA 93C (voL6,fila 204). 

III. Prin cererea înregistrată sub nr.410/23.09.2005 la Comisia Locaiă 

Malaia jud. Vâlcea, formulată şi depusă de inculpatul BASARABĂ MIRCEA 

pentru moştenitorii autorilor DINOC NICOLAE (Dinoc Ion, Dinoc Gheorghe şi 

Dinoc Constantin),· MARIA G. Ţ ARFULEA (Ballo Sabina- Doina, Ciorogaru 

Ion, Bogoiu Maria Ileana, Giugiulan Ion, reprezentati de Rocşoreanu Petrişor, 

· Vântu Viorica şi Rocşoreanu Elena-Aurelia) şi ANA şi NICOLAE MIRCESCU 

(Duguleană Maria, Ţarfulea Maria, Oţet Ioana, Gherghe Ion, Botuşi Elena, 

Rotaru MARIA, Popescu Vasile şi Basarab Elena), prin procuratorul desemnat 

ROCŞOREANU PETRIŞOR s-a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate 

privată asupra unei cote de 1/3 din muntele GALBENU, respectiv suprafaţa de 

250-280 ha (voi. 7, fila 13). 

IV. Prin cererea adresată Comisiei pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată a corn. Voineasa, jud. Vâlcea, înregistrată sub 

. nr.307/23.09.2005 (vo/.5 fila 136), formulată şi depusă de inculpatul 

BASARABĂ MIRCEA în calitate de reprezentant legal al moştenitorilor autorilor 

21/120 

:P;teşti,· Str.N.. BălceScu, Bl.o~:S5 --._tiwza~lli;· Coţi 1 10332, __ Te/.0248/289091; fJ24W289092; Jii.1x. 02481289093 
·• · ·· 1 e-mail: anticorupti~@pna.ro 



pOPESCU CONSTANTIN (Pârvulescu Constantin Gheorghe, Marinescu Radu 

Cristian, Petrulian Mihai Dan, Tănase Alina Maria şi Rădescu Victoria) şi 

ŢARFULEA M. GHEORGHE (Bal/o Sabina- Doina, Ciorogaru Ion, Bogoiu 

Maria Ileana, Giugiulan Ion, reprezentaJi de Rocşoreanu Petrişor, Vântu Viorica . 
şi Rocşoreanu Elena-Aurelia), s-a solicitat Comisiei locale Voineasa 

· reconstituirea dreptului de proprietate privată pentru suprafaţa de 200 ha gol alpin 

in muntele Puru şi 950 ha teren cu vegetaţie forestieră în acelaşi munte. 

Inculpatul BASARABĂ MIRCEA, în calitate de reprezentant al 

moştenitorilor autorilor POPESCU CONSTANTIN, PÂRVULESCU 

MARIA şi ŢARFULEA M.GHEORGHE, a depus anexat la cererile de 

reconstituire nr.307/23.09.201l5, nr.408/23.09.2005 şi nr.409/23.09.2005 câte o 

copie certificată sub semnătura inculpatului PETRULIAN MIHAI DAN a 

copiei legalizate eliberată primului de către Direcţia Judeţeană Gorj a 

Arhivelor Naţionale, după procesul verbal nr.3086/07 mai 1947 emis de 

Tribunalul Gorj (document eliberat în copie legalizată sub nr.C3027/14.12.2004 de 
l:- --- '· 

..\thivele Naţio~ale), privind deschiderea testament~Iui numitei P ÂRVULESCU 

MARIA, în cuprinsul căruia la punctul 1 a fost adăugată menţiunea nereală 

"şi Galbenu, Puru, Petrimanu" care ar atesta faptul că testatoarea avea în 

proprietate terenuri forestiere în munţii respectivi (vol.5, filele 223-224;vol.6, 

·filele 90-91, 282-283). 

De asemenea, inculpatul a anexat extrasul falsificat al actului 

constitutiv al societăţii CARPATINA, transcris sub nr.405111920, (document 

emis în copie legalizată sub nr.C1777/17.05.2006 de către Direcţia Judeţeană 

Gorj a Arhivelor Naţionale la solicitarea Comisiei locale Malaia pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. 
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Inculpatul BASARABĂ MIRCEA a depus la Comisia judeţeană 

Vâlcea pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 

extrasul falsificat al actului constitutiv al societăţii CARP A TINA, transcris 

sub nr.405111920, (document emis în copie legalizată sub 
. 

. nr.C1777/17.05.2006 de către Direcţia Judeţeană Gorj a Arhivelor Naţionale 

Ia solicitarea Comisiei locale Malaia pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor),actul respectiv fiind depus apoi în 

copii la dosarele conţinând documentaţia şi propunerile de reconstituire 

formulate de cele două comisii locale (vol 5, filele 86-97, vol.J5,filele 28-30). 

Copia falsificată a copiei legalizate a procesului verbal nr.3086/07 mai 1947 

emis de Tribunalul Gorj, cât şi extrasului din actul constitutiv din 1920 al 

Societăţii CARP A TINA falsificat (documente depuse la dosarele de reconstituire 

de către inculpatul BASARABĂ MIRCEA) au produs efecte, în sensul că primul 

a atestat nereal că PÂR VULESCU MARIA a avut proprietăţi în cei trei munţi la 

nivelul anului 1947, iar cel de-al doilea a creat aparenţa că muntele "Galbenu" a 

fost adus ca aport de societatea Lotru la constituirea Societăţii Forestiere 

CARP A TINA doar cu o treime din suprafaţă, iar munţii Petrimanu şi Puru nu au 

fost aduşi ca aport, rezultând că nu au fost în proprietatea societăţii. 

Acest act falsificat a fost luat în considerare de Comisia locală Malaia pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi la întocmirea 
1 ' 

propunerii de validare şi pentru moştenitorii autorilor DINOC NICOLAIE, ANA 

şi NICOLAE MIRCESCU. 

De asemenea, inculpatul BASARABĂ MIRCEA, în calitatea sa de 

reprezentant al moştenitorilor menţionaţi, a cerut Comisiei locale Malaia pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în calitatea sa de 

reprezentant al moştenitorilor menţionaţi, prin cererea nr.640/10.05.2006, să 

solicite Direcţiei Judeţene Gorj a Arhivelor Naţionale eliberarea unei copii 
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Jegalizate a "Actului constitutiv din 1920", document ce include transcrierea 

patrimoniului Societăţii Forestiere Lotru, înscrisul solicitat fiind ridicat de la 

Arhivele Naţionale Gorj de către inculpatul DEACONEASA GHEORGHE 

în data de 22.05.2006 în baza împuternicirii comisiei locale. 

Înainte de a aduce înscrisul la Comisia locală Malaia pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată, în cuprinsul copiei legalizate, la fila nr.2, în 

rubrica "Corpul actului", în primul rând după cuvântul "Galbenu" s-au 

adăugat în fals menţiunile "113 galbena voneagu", în loc de "Puru 

Petrimanu", fals ce rezultă în urma comparării cu copiile legalizate înaintate de 

Direcţia Judeţeană Gorj a Arhivelor Naţionale organelor de urmărire penală şi 

Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, ulterior însă validării. 

Copia falsificată a copiei legalizate a procesului verbal nr.3086/07 mai 

1947 emis de Tribunalul Gorj, cât şi extrasului din actul constitutiv din 1920 al 

Societăţii CARP A TINA falsificat (documente depuse la dosarele de reconstituire 

de către inculpatul BASARABĂ MIRCEA) au produs efecte, în sensul că primul 

a atestat nereal că PÂRVULESCU MARIA a avut proprietăţi în cei trei munţi la 

nivelul anului 194 7, iar cel de-al doilea a creat aparenţa că muntele "Galbenu" a 

fost adus ca aport de societatea Lotru la constituirea Societăţii Forestiere 

CARP A TINA doar cu o treime din suprafaţă, iar munţii Petrimanu şi Puru nu au 

fost aduşi ca aport, rezultând că nu au fost în proprietatea societăţii. 

În baza cererilor nr.408/23.09.2005 şi nr.409/23.09.2005 şi 

nr.410123.09.2005 şi a propunerii Comisiei locale Malaia înaintată prin adresa 

nr.587 din data de 04.01.2006, propunere ulterior modificată de comisia locală în 

şedinţa din 27 iunie 2006 (vol.3,158-159 şi vol.15, filele 375-377), Comisia 

Judeţeană Vâlcea pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra 

Terenurilor a emis Hotărârea nr.563113.07.2006 prin care a validat suprafaţa 

totală de 654,1 ha pentru patru autori, din care pentru autorul PÂRVULESCU 
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MARIA suprafaţa de 344,70 ha, pentru autorul ŢARFULEA M.GHEORGHE 

suprafaţa de 202 ha, iar pentru autorii DINOC NICOLAE şi MIRCESCU 

NICOLAE şi ANA, s-au validat suprafeţele de 6 ha, respectiv 49,60 ha, terenuri 

cu vegetaţie forestieră. . 
Prin procesul-verbal de punere în paseste nr.769/31.07.2006, urmare a 

validării Comisiei judeţene prin hotărârea nr.563/13.07.2006, Comisia locală 

Malaia a pus în posesie pe moştenitorii autorului ŢARFULEA M.GHEORGHE, 

ce apar reprezentaţi de martorul ROCŞOREANU PETRIŞOR, pe suprafaţa de 

111,5 ha teren cu vegetaţie forestieră în U.P.II LATORIŢA, iar în data de 08 

august 2006 a fost emis titlul de proprietate nr.l9 din data de 08.08.2008 pentru 

moştenitorii Vântu Viorica, Giugiulan Ion, Rocşoreanu Elena Aurelia, Ciorogaru 

Ion, Bogoiu Maria-Ileana, Ballo Sabina Doina (vol.8,fila 113). 

Ca urmare a cererii nr.307/23.09.2005, şi a propunerii Comisiei Locale 

Voineasa înaintată prin adresa nr.842 din data de 03.02.2006 (voLS, fila 100), 

Comisia Judeţeană Vâlcea pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată 

asupra Terenurilor a emis Hotărârea nr.562/13.07.2006 (vol.8,fila 179) prin care 

sca validat suprafaţa de 403,30 ha pentru doi autori din care 201,3 ha pentru 

autorul Popescu Constantin, ai cărui moştenitori au fost reprezentati de Basarabă 

Mircea. 

Ulterior validării, pnn hotărârea nr.562/13.07.2006, Comisia locală 

Voineasa a întocmit procesul-verbal nr.S/27.07.2006 privind punerea în posesie a 

moştenitorilor autorului ŢARFULEA M.GHEORGHE (reprezentaţi de martorul 

ROCŞOREANU PETRIŞOR) pe suprafaţa de 202 ha, teren cu vegetaţie forestieră 

în U.P. IV Puru, iar în aceeaşi zi Comisia Judeţeană Vâlcea a emis titlul de 

proprietate nr.4/27.07.2006 pentru moştenitorii Rocşoreanu Elena Aurelia, Vântu 

f':iorica Bogoiu, Maria-Ileana, Ciorogaru Ion, Giugiulan Ion (vo/.8 filele 85-87). 
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Cele două hotărâri ale Comisiei Judeţene Vâlcea pentru stabilirea dreptului 

··de proprietate privată asupra terenurilor au fost contestate în instanţă de către 

Instituţia Prefectului judeţului Vâlcea şi de către Direcţia Silvică Rm.Vâlcea 

nr.SOl/198/2006 şi nr.502/198/2006 ale Judecătoriei Brezoi), . 
· solicitându-se constatarea nulităţii absolute a acestora, ocazie cu care beneficiarii 

·· a6estora au prezentat o copie legalizată a înscrisului "Copie Contract de 

vânzare",, datat 24.02.1907, încheiat între POPESCU CONSTANTIN şi 

. GHEORGHE M. ŢARFULEA pe de o parte şi ALEXANDRU MAXIM pe de 

parte, având ca obiect vinderea pentru exp1oatare a unei suprafeţe de pădure 

(masă lemnoasă), înscrisul respectiv fiind primit nelegal în patrimoniul Direcţiei 

· Judeţene Neamţ a Arhivelor Naţionale de către directorul instituţiei P ĂDURARU 

·· ... CONSTANTIN. Două copii legalizate ale înscrisului primit nelegal şi 

neexpertizat, au fost eliberate lui PETRULIAN MIHAI- DAN (reprezentat de 

. ·.·. BASARABĂ MIRCEA) de către numitul PĂDURARU CONSTANTIN. 

' 
Înscrisul respectiv emis în copie Jegalizată sub nr.C 1121117.04.2007 de 

;L 
4tre Direcţia Judeţeană Neamţ a Arhivelor Naţionale a fost depus în dosarill 

' 

ni-.502/198/2006. al Judecătoriei Brezoi având ca obiect acţiunea formulată de 

prefectul judeţului Vâlcea prin care s-a solicitat constatarea nulităţii absolute a 

h<)tărârii nr.562/13.07.2006 a Comisiei judeţene Vâlcea pentru stabilirea dreptului 

de proprietate privată asupra terenurilor prin care s-au validat reconstituirile în 

muntele Puru şi a actelor subsecvente acesteia, servind ca temei la pronunţarea 

sentinţei civile nr.623/27.06.2007 a instanţei de fond, precum şi a deciziei civile 

nr.l587/R/13.11.2007 a Tribunalului Vâlcea prin care s-a soluţionat calea de atac 

a recursului. 

Raportul de expertiză criminalistică nr.296/22.10.2008 întocmit de 

Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti în dosarul 

nr.53/P/2007 (vol.JS, fila 177) concluzionează în ceea ce priveşte acest înscris 
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"textul actului de mai sus nu a fost scris la data pe care o poartă ci, la o dată 

ulterioară, după ce hârtia a suferit un grad ridicat de uzură". 

******* !i. 

Punctul de plecare al demersurilor inculpatului BASÂRABĂ MIRCEA 

află în perioada 30.06.2004-15.04.2005, când martorii Rădescu Victoria, 

M:arine~;cu Radu Cristian, Tănase Maria Alina şi Pârvulescu Cătălin Gheorghe, 

precum şi inculpatul PETRULIAN MIHAI DAN (toţi moştenitori ai autorilor 

Constantin şi Pârvulescu Maria) 1-au împuternicit prin procuri 

autentificate pe inculpatul BASARABĂ MIRCEA să-i reprezinte în procedura de 

reconstituire a unor terenuri ce urmau să fie revendicate în baza prevederilor· 

legilor fondului funciar (vol.6,jilele 39-47). 

Practic, în acest context, cei doi inculpaţi s-au hotărât să beneficieze de 

foloase materiale necuvenite prin obţinerea unor retrocedări frauduloase, apelând 

·. sprijinul unor funcţionari din cadrul Direcţiei Silvice Vâlcea, mai precis la 

sprijinul inculpatului DEACONEASA GHEORGHE. 

Prin intemediul acestui inculpat care deţinea în acea perioadă funcţia de şef 

Ocolului Silvic Voineasa din cadrul Direcţiei Silvice Vâlcea, au fost 

iqentificate terenuri cu vegetaţie forestieră al căror beneficiar ar fi trebuit să fie 

Statul român, atât în mod direct cât şi în calitate de acţionar al unor societăţi cu 
. . 
capital integral sau majoritar de stat şi profitând de indolenţa funcţionarilor din 

cadrul entităţilor publice care ar fi trebuit să manifeste mai multă atenţie în ce 

priveşte bunurile ce fac obiectul domeniului public au reuşit să deposedeze statul 

·. român în mod fraudulos de terenuri cu vegetaţie forestieră pe care, în scurt timp, 

le-au şi înstrăinat către alte persoane. 

Ca şi modalitate de operare, inculpaţii şi-au preconstituit înscrisuri prin 

contrafacerea scrierii şi ulterior, au indus în eroare atât membrii comisiilor 
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'c~Jrtl!lll'-''""' în cadrul procedurii de reconstituire a drepturilor de proprietate, cât şi 

de judecată care au judecat litigiile decurgând din reconstituirea 

Aşa cum s-a menţionat anterior, inculpaţii au falsificat procesul 

ver/Jat nr.3086 din 07 mai 1947, document aflat în posesia "Direcţiei Judeţene 

a Arhivelor Naţionale, privind deschiderea testamentului numitei 

uj_"J_j'''""'u MARIA şi copia extrasului din Actul constitutiv din 1920, 

i .• îm;cn.suJn. ce au fost anexate la cererile de reconstituire a dreptului de proprietate, 

,•/ precum şi copia Contractului de vânzare datat 24 februarie 1907, înscris ore a 

fost depus în dosarul nr.502/198/2006 al Judecătoriei Brezoi având ca obiect 

acţiunea formulată de prefectul judeţului Vâlcea, Anuţa Handolescu, prin care s-a · 

solicitat constatarea nulităţii absolute a hotărârii nr.562 şi 563/13.07.2006 a 

f.!i.·.Gomdsi,ei judeţene Vâlcea pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor urmare acţiunilor civile promovate de prefectul judeţului Vâlcea 

ANUŢA HANDOLESCU. 

Pentru atingerea rezoluţiei infracţionale luate, inculpatul BASARABĂ 

.. ' ... ""'~j_j''' în calitate de director general al SC CONSULT TURIST COMP ANY 

Craiova a încheiat cu martorii Rădescu Victoria, Marinescu Radu Cristian, 

Tănase Maria Alina şi Pârvulescu Cătălin Gheorghe (toţi moştenitori ai autorilor 

. Popescu Constantin şi Pârvulescu Maria), precum şi cu inculpatul Petrulian 

Mihai Dan contractele de prestări servicii înregistrate sub nr.l/04.04.2005, 

2/04.04.2005, 3/15.04.2005, 4115.04.2005 şi nr.5/15.04.2005 prin care societatea 

· • comercială respectivă, în calitate de prestator se angaja să realizeze 

"reconstituirea în totalitate a drepturilor de proprietate, privind terenurile cu 

. vegetatie forestieră şi goluri alpine .... până la obJinerea titlului sau titlurilor de 

proprietate" precum şi "găsirea de cumpărători şi asistenJă în vânzarea 

. terenurilor reconstituite ... " (voi. 1 O filele 192-213) în schimbul acestor servicii, 
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rier·solmele fizice beneficiare urmau să plătească un procent de 25% respectiv 15% 

sumele încasate în urma vânzării terenurilor reconstituite, iar în cazul în care 

ber1eficilrril· · nu mai vor să vândă terenurile pentru care "prestatorul i-a objinut 

de proprietate" se aplică ca penalităţi o sumă echivalentă cu cota 

{cn[·oce:ntuala din plata neefectuată (vol. 1 O, fila 199 ). 

În cuprinsul contractelor de prestări servicii şi a procurilor autentificate nu 

întreprinde 

( diemers111rille necesare pentru reconstituirea drepturilor de proprietate. 

La data de 9 decembrie 2004, inculpatul BASARABĂ MIRCEA, în 

c~litate de împuternicit al martorei Rădescu Victoria (procură autentificată sub 

nr.1292/30.06.2004 de B.N.P. Delia Cosor) a solicitat prin cerere scrisă 
. !' 

d~egistrată sub m.C 3027/2004) Direcţiei Judeţene Gorj a Arhivelor Naţionale 
1/il\,':kc , 

hP,t·or<•o unei copii legalizate a procesului verbal de deschidere a testamentului 

numitei Pârvulescu Maria, document existent în fondul arhivistic 

rzo,un~rmt Judejean Gorj" având m.3086/1947 (vol.12,filele 182-183). 

Ca urmare a acestei cereri, Direcţia Judeţeană Gorj a Arhivelor 

Nationalle i-a eliberat copia legalizată sub nr.C3027/14.12.2004 după procesul 

verbal nr.3086/07.05.1947 emis de Tribunalul Gorj, document dactilografiat 

după testamentul olograf al numitei Pârvulescu Maria, în cuprinsul căruia la 

punctul 1 se face menţiunea de către testator că "Las jiicii mele Ilana doctor 

grădulescu a tria parte din drepturile primite de mine dela tatăl meu 

Constandina Popescu înă următorii munJi, Mănoileasa de Sus, Mănoileasa de 

jos, nopteasa, Petrile, ZănoguJa, MereuJu, igoiu tărtărău, tâmpa, dină Părău 

' tâmpa mare piciorul tâmpei, paraginosu schimoiu piciorul tigvelor corneşu 

~are Valea corneşu mic Florile albe, tolanul mic tolanul mare plaiul birceşti şi 

b{rceşti vlădoi şi postăiată". 
1 :\; 
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În cuprinsul documentului original cât şi al copiei legalizate sub nr.C 

'\O:Z7/l'l.t.l .. ..:uu.:t, eliberată inculpatului BASARABĂ MIRCEA nu se face 

despre drepturi sau terenuri deţinute de testatorul 

Pâ1rY1111e:scu Maria în munţii Puru, Galbenu şi Petrimanu (vo/.3, fila 219 şi 

mijloc de probă relevant ce dovedeşte că inculpaţii BASARABĂ 

şi PETRULIAN MIHAI DAN au premeditat întreaga activitate de 

în mod nelegal a unor foloase materiale necuvenite, este declaraţia 

.. ·. martorei RĂDESCU VICTORIA din data de 13.01.2014, moştenitoare a 

autorilor POPESCU CONSTANTIN şi PÂRVULESCU MARIA (voL4, filele 

' ' 66-68), din care rezultă că încă din anul 2004 inculpatul BASARABĂ MIRCEA 
': 

avenit la domiciliul său unde au purtat discuţii referitor la reconstituirea dreptului 

de proprietate al autorilor săi. 

Discuţiile au fost purtate în prezenţa inculpatului PETRULIAN MIHAI 

DAN, martora declarând că inculpatul BASARABĂ MIRCEA, i-a solicitat să îi 

remită testamentul autorului său Pârvulescu Dumitru, pe care 1-a rupt în prezenţa 

celuilalt inculpat, înmânându-i un exemplar al procesului verbal 

nr.3086/07.05.1947 având ca obiect deschiderea testamentului autoarei 

Pârvulescu Maria, act certificat pentru conformitate cu originalul de inculpatul 

PETRULIAN MIHAI DAN, în cuprinsul documentului făcându-se referire la 

dfeptul de proprietate al autorului în munţii Galbenu, Petrimanu şi Puru, înscris pe 

cwe l-a şi depus la dosarul cauzei, cu certificarea originală a inculpatului 
ji; 

P,~trulian Mihai Dan (voL4,fila 69). 

i!: Martora a mai depus, cu ocazia audierii din data de 13 ianuarie 2014, o copie 

l«galizată a unui act de partaj încheiat între autoarea sa Pârvulescu Maria şi fii săi, 

prin care aceasta renunţă la orice pretenţii în privinţa drepturilor deţinute în mai 

mulţi munţi, printre care nu se regăsesc însă munţii GALBENU, PETRIMANU 
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În cuprinsul actului menţionat sunt detaliate proprietăţile lăsate fiilor 

ceea ce înseamnă că la acel moment nu deţinea drepturi de propreitate în cei 

munţi, acest act coroborându-se ca şi conţinut cu procesul verbal 

.05.1947 aflat în păstrarea Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor 

·Naţionale (vol.3, fila 219), împrejurare care dovedeşte fără nici un dubiu alterarea 
. '-' 

u"s•ou~'"'"' de către inculpaţii BASARABĂ MIRCEA şi PETRULIAN MIHAI 

, prin adăugirile aduse copiei legalizate eliberată primului inculpat şi 

ceJrtificată în procedurile de reconstituire de cel de-al doilea. 

În atingerea scopului propus, inculpatul BASARABĂ MIRCEA a 

activităţi de identificare a moştenitorilor Ţ ARFULEA 

2005, prezentându-se la domiciliul 

CIOROGARU ION, pentru a solicita informaţii suplimentare cu 

descendenţii autorului respectiv. În aceste împrejurări, martorul 1-a 

prezentat inculpatului "un arbore genealogie", cu toţi moştenitorii autorului său, 

cum rezultă din declaraţia acestuia din data de 07 ianuarie 2014 (vol.4, filele 

".. .. l-am precizat că nu sunt unicul moştenitor şi i-am descris un 

arbore genealogie cu toţi moştenitorii bunicului GHEORGHE MŢARFULEA, 

mama mea CIOROGARU ILEANA, sora acesteia RODEANU 

SABINA,precum şi cei doi copii ai bunicii mele dintr-o căsătorie ulterioară 

respectiv VÎNTU VIORICA şi GIUGIULAN ION. 

l-am precizat că moştenitorii numitei CIOROGARU ILEANA sunt eu şi sora 

mea BOGOIU MARIA ILEANA, iar din partea lui RODEANU SABINA,sunt 

moştenitorii ROCŞOREANU A URELIA şi BALLO DOINA. 

· BASARABĂ MIRCEA a notat toate aceste nume şi gradele de rudenie, precum 

şi datele de contact şi adresele pe care le cunoşteam eu. 
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.·, Eu i-am precizat lui BASARABĂ MIRCEA că personal nu deţin nici un fel de 

din care să rezulte că autoarea MARIA GH.ŢARFULEA ar fi avut drepturi 

..... proprietate în muntele GALBENU." 

Pornind de la aceste informaţii, inculpatul BASARABĂ MIRCEA t-a 

cottta(;tat pe toţi moştenitorii menţionaţi de martor (respectiv Vântu Viorica, 

Gi;u~zutan Ion, Rocşoreanil Elena Aurelia, Ciorogaru Ion, Bogoiu Maria-Ileana, 

Doina), încheind contracte de prestări servicii cu clauză de 

în numele SC CONSULT TURIST COMPANY SRL CRAIOVA 

file/ele 188-194), având ca obiect reconstituirea în totalitate a drepturilor 

proprietate privind terenurile cu vegetaţiei forestieră şi goluri alpine din munţii 

Galbenu, Puru şi Petrimanu, drept ce decurgea din calitatea de moştenitori ai 

dHuncţilor GHEORGHE şi MARIA ŢARFULEA, precum şi găsirea de 

cumpărători şi asistenţă în vânzarea terenurilor reconstituite. 

Anexa nr.l la contractele de prestări servicii încheiate cu moştenitorii . 

autorului ŢARFULEA M.GHEORGHE stipulează" preţul contractului ca fiind 

beneficiarului de a-i plăti prestatorului pentru serviciile sale suma 

. echivalentă cu un procent de 15% din sumele încasate în urma vânzării terenurilor 

Aceste demersuri ale inculpatului BASARABĂ MIRCEA sunt susţinute de 

· ale inculpatului PETRULIAN MIHAI DAN, aşa cum precizează martora 
• 

ELENA AURELIA, în declaraţia sa din data de 08 ianuarie 

filele 134-137), în care precizează că în vara anului 2005 la 

domiciliul său s-a prezentat inculpatul PETRULIAN MIHAI DAN, care i-a spus 

că în actele de proprietate ale autorilor săi apare şi numele autoarei 

9artorei,ŢARFULEA SABINA. Inculpatul PETRULIAN MIHAI DAN a 

aşigurat-o pe martoră că va face toate demersurile necesare pentru obţinerea 

drepturilor de proprietate decurgând din moştenire, fără a prezenta martorei vreun 
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trtsl;f!S doveditor al celor susţinute. Ulterior, inculpatul PETRULIAN MIHAI 

a venit din nou la domiciliul martorei însoţit de inculpatul BASARABĂ 

pe care 1-a prezentat ca reprezentantul unei firme de avocatură ce se 

;',.~,""~ de "obţinerea terenurilor din munţi, fără a preciza denumirea munţilor". În . 
context a fost semnat contractul de prestări servicii nr.?/08.09.2005, încheiat 

SC CONSULT TURIST COMPANY SRL CRAIOVA reprezentată de 

BASARABĂ MIRCEA în calitate de prestator şi beneficiarul 

ELENA AURELIA prin mandatarul ROCŞOREANU 

!PE:TRJS<)R. Clauzele contractuale erau identice cu cele din contractul senmat cu 

martorul CIOROGARU ION. 

În declaraţia sa, martorul ŢARFULEA GHEORGHE (vot 4, filele 123-

a menţionat că îl cunoştea pe inculpatul BASARABĂ MIRCEA anterior 

anului 2005, iar în luna septembrie a acestui an, inculpatul s-a prezentat împreună 

.. ··cu avocatul TUDORA NICOLAE la domiciliul său spunându-i că deţine 

înscrisuri doveditoare ale dreptului de proprietate ale autorului POPESCU 

QONSTANTIN în muntele GALBENU, fără a-i prezenta vreun înscris. Ulterior 

domiciliul martorului ŢARFULEA GHEORGHE toţi 

• nl,~ştenitorii autorilor MIRCESCU NICOLAE şi ANA, respectiv martorii 
![: . 
~~RFULEA MARIA, GHERGHE ION, OŢET IOANA, ROTARU MARIA, 

:1: .... 
B,OTUŞI ELENA, POPESCU VASILE, DUGULEANA MARIA şi BASARAB 

,: 

ELENA, unde 'au semnat declaraţii pe propria răspundere tehnoredactate de 

inculpatul BASARABĂ MIRCEA. 

Martorii menţionaţi confirmă faptul că au mai semnat nişte tabele 

p~ezentate de inculpatul BASARABĂ MIRCEA conţinând numai numele şi 

Pfenumele acestora, cu ocazia audierii constatând faptul că respectivele tabele au 

fost anexate de către inculpat la cererea nr.410/23.09.2005, precum şi la procesul 

verbal de bună vecinătate datat 18.09.2005 încheiat cu moştenitorii autorului 
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NICOLAE şi cu inculpatul BASARABĂ MIRCEA în calitate de 

al moştenitorilor autorului POPESCU . CONSTANTIN, pentru 

~de:lirrtitarea suprafeţelor revendicate în muntele GALBENU. 

Aceşti martori declară că, personal, nu deţineau acte doveditoare ale 

de proprietate ale autorilor lor în muntele Galbenu, iar inculpatul 

MIRCEA, deşi a făcut referire la astfel de înscrisuri nu le-a 

<\J)rt:zetltat nici unuia dintre aceşti martori. ( vol.4 - declaraţie martor POPESCU 

.v,f'I.~IL"·" filele 102-103; declaraţie martor DUGULEANĂ MARIA filele 105-

declaraţie martor ROTARU MARIA filele 108-111; declaraţie martor 

ELENA filele 113-116; declaraţie martor GHERGHE ION filele 118-

declaraţie martor ŢARFULEA GHEORGHE filele 123-126; declaraţie 

·.rliartnr OŢET IOANA filele 128-130; declaraţie martor ŢARFULEA MARIA 

.11110110 131-133). 
Martorul Tudora Nicolae, avocat în cadrul Baroului Dolj, în declaraţia sa 

data de15 ianuarie 2014 (vol.87, filele 87-90) confirmă faptul că în luna 

s(~pt(~mlJrie 2005, inculpatul BASARABĂ MIRCEA i-a solicitat să se deplaseze 

· lqc. Novaci, jud. Gorj unde au fost prezentate mai multor persoane declaraţii pe 

; ptopri·a răspundere tehnoredactate de Bas arabă Mircea, pe care martorul, în 

.·. calitatea sa de avocat, a certificat data şi semnătura, aceste declaraţii primind un 

. număr din Registrul de înregistrare ţinut de respectivul avocat (vol.4, fila 91). 

În ceea ce-i priveşte pe moştenitorii autorului DINOC NICOLAE, 

respectiv DINOC CONSTANTIN (în prezent decedat), DINOC GHEORGHE şi 
DINOC ION (ultimii doi fiind fraţi), menţionaţi de inculpatul BASARABĂ 
MIRCEA în cererea înregistrată sub nr.410/23.09.2005, din declaraţia lui DINOC 

GHEORGHE (vol.4, filele 99-100) rezultă că el şi fratele său nu sunt descendenţi 
1 

ai autorului DINOC NICOLAE, n~.având vocaţiei succesorală la moştenirea 

acestuia. Cu toate acestea, inculpatul BASARABĂ MIRCEA a redactat şi a depus 
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intermediul martorului ROCŞOREANU PETRIŞOR cererea de reconstituire 

ît)1·egiistrată sub nr.410/23.09.2005 prin care solicita reconstituirea dreptului de 

ior<mriieta.te pentru 1/3 din muntele GALBENU. 

Martorul DINOC CONSTANTIN DOREL, fiul lui DINOC . 
declarat că tatăl său în anul 2007 i-a spus că inculpatul 

MIRCEA a falsificat testamentul autoarei PÂRVULESCU MARIA 

acestui act a munţilor GALBENU, PURU şi 

(vo/.4,fi/a 98). 

Martorul Pârvulescu Cătălin Gheorghe, a declarat faptul că în calitatea 

moştenitor al autoarei PÂRVULESCU MARIA (fiica lui POPESCU 

ANTIN) a fost contactat de către inculpatul BASARABĂ MIRCEA,cu 

a încheiat în calitate de reprezentant al SC CONSULT TURIST COMP ANY 

CRAIOVA,contractul de prestări servicii nr.4/15.04.2005,având ca obiect 

drepturilor de proprietate în munţii PURU, GALBENU Şl 

în schimbul unui comision de 25% din preţul de vânzare al 

asupra cărora va fi reconstituit dreptul de proprietate. 

Inculpatul BASARABĂ MIRCEA a procedat în mod similar în cazul 

moştenitorilor autorilor POPESCU CONSTANTIN şi ŢARFULEA 

. .l\1l.GHIIOlR.GIHl~, în numele cărora a redactat şi depus cereri de reconstituire a 

dt<:ptl!lui' de proprietate asupra unor terenuri situate în cei trei munţi, cu toate că 

le-a prezentat actele doveditoare ale unor drepturi de proprietate, i-a 

. determinat pe aceştia să încheie contractele de prestări servicii ce îi asigurau 

·.folosul material injust. 

Referitor la moştenitorii autorilor DINOC NICOLAE şi ANA şi 

:tiiCOLAE MIRCESCU, inculpatul BASARABĂ MIRCEA nu a încheiat cu 
.; 

aceştia contracte de prestări servicii însă din declaraţiile. moştenitorilor de la 

dpsarul cauzei, rezultă că intenţiona acest lucru. 
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***** 

În urma obţinerii de la moştenitorii autorilor PÂRVULESCU MARIA, 

PhPES:CU CONSTANTIN şi ŢARFULEA M.GHEORGHE, DINOC NICOLAE 

· ANA şi NICOLAE MIRCESCU a unor copii ale actelor acestora de stare civilă 

semnarea unor tabele cu numele acestora, inculpatul BASARABĂ 

a telmoredactat cererile de reconstituire a dreptului de proprietate 

la care a anexat înscrisurile menţionate anterior, pe care le-a depus la 

C.LJm:tsn.Le locale Malaia şi Voineasa. 

Dovada faptului că inculpatul BASARABĂ MIRCEA a depus la 

;lAJmJt~ut locală Voineasa pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

Jt<!renun.tor cererea înregistrată sub nr.307 /23.09.2005 la care a anexat înscrisul 

"copie legalizată a procesului verbal de deschidere a testamentului 

: ol'og,raf al numitei Pârvulescu Maria, făcut de aceasta la data de 12 martie 

, prin care lasă moştenire, drepturile ei în muntele Puru" rezultă din 

: R,:~gistnlll special de înregistrare a cererilor formulate în baza prevederilor legii 

7/2005, în care s-a consemnat de către martora GHEORGHE AMALIA 

l;:.p·~rs•oarta care le-a depus şi denumirea actelor anexate cererii printre care şi 

>Lîri.scriisul respectiv (vol.4,fila 50). 

De asemenea acest aspect este confirmat de declaraţia martorei 

GHEORGHE AMALIA, cu ocazia audierii din 15.01.2014 aceasta declarând: 

": ... Revenind la înscrisurile ataşate la cererea nr.307/23.09.2005, conform 

tnenJiunilor din Registru, BASARABĂ MIRCEA a depus procesul verbal 

nr.3086!07.05.1947 eliberat în copie legalizată de Directia Judeteană Gorj a 

arhivelor NaJionale sub nr. C302719.12.2004 (certificat de către moştenitorul 

P,etrulian Mihai Dan). Deoarece certijicarea autenticităJii document~ior era în 

responsabilitatea persoanelor care le depuneau, nu aveam obligatia de a 

36/120 

ltiP•it,;,.,. Str.N./Jălcescu, Bloc S5- inezunin; CotU10332, TeU!248/28909I; i!248/2891i92; Fitx. 024811.~91!93 
1 
i e-mail: anticoruptie@pna.ro 



originalele documentelor anexate cererii şi depuse în fotocopie. Actul 

rinctoat depus de BASARABĂ MIRCEA a fost testamentul numitei Maria 

•ân,uh~scu, fiica autorului Popescu C-tin, act prin care moştenitorii care au 

rnrl'I'IU:tm cererea îşi dovedeau dreptul de proprietate, la punctul] din cuprinsul 

cestut document, menţionându-se că testatoarea lasă 'moştenire a treia parte 

drepturile primite de la autorul său în mai mulţi munţi printre care şi 

nuntele Puru ••.. "(vol4,filele 44-49). 

Înscrisul în cauză, depus de inculpatul BASARABĂ MIRCEA odată cu 

!ererea de reconstituire este o fotocopie a copiei legalizate de către Direcţia 

Gorj a Arhivelor Naţionale sub nr.C 3027114.12.2004 eliberată 

J).ClJlpatutlui de instituţia publică, pe verso fiind tăcută menţiunea ologrată de 

inculpatul Petrulian Mihai Dan "conform cu originalul - Petrulian Mihai 

sub aceasta fiind executată şi o semnătură (vol.S,filele 223-224 ). 

Spre deosebire însă de originalul procesului verbal nr.3086/07.05.1947 şi 

copia legalizată după acest document eliberată de către Direcţia Judeţeană Gorj 

Arhivelor Naţionale inculpatului BASARABĂ · MIRCEA, în cuprinsul 

certificate de inculpatul Petrulian Mihai Dan la punctul 1 se 

:ll'lt:nţiionea:lă faptul că testatoarea Pârvulescu Maria lasă fiicei sale a treia parte 

drepturile moştenite de ea de la tatăl său în munţii " Mănoileasa de Sus, 

~.Mrănoilem~a de jos, nopteasa, Petrile, Zănoguţa, Mereuţu, igoiu tărtărău, tâmpa, 

Părău tâmpa mare piciorul tâmpei, paraginosu schimoiu piciorul tigvelor 

mare Valea corneşu mic Florile albe, tolanul mic tolanul mare plaiul 

:' bi'rr.•.<ti şi birceşti vlădoi şi postăiată şi galbenu, Petrimanu şi Puru ", apărând 

î~ plus că dispune şi de drepturi în munţii Galbenu, Petrimanu şi Puru. 

În fotocopia procesului verbal nr.3086/07.05.1947 depusă ca anexă la 

cererea nr.307/23.09.2005 de către inculpatul BASARABĂ MIRCEA şi 
certificată sub semnătură ca fiind conformă cu originalul de către inculpatul 
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pETRULIAN MIHAI DAN, apare adăugată menţiunea falsă "şi galbenu, 

petrimanu şi Puru" cei doi inculpaţi falsificând copia legalizată sub nr. C 

3027/14.12.2004 eliberată de către Direcţia Judeţeană Gorj a Arhivelor 

Naţionale, după care, fotocopia înscrisului falsificat certificată aşa cum s-a 
. . 

arătat mai sus este folosită de cei doi în procedura de reconstituire ca anexă a 

cererii îmegistrată sub numărul de mai sus. 

Prin acest înscris falsificat s-a atestat nereal faptul că autorul Pârvulescu 

· Maria, fiica lui Popescu Constantin, în anul 194 7 deţinea drepturi de proprietate şi 

în muntele Puru, precum şi în ceilalţi doi munţi (Galbenu şi Petrimanu), fiind deci 

. aplicabile prevederile art. 61 din HG 890/2005, moştenitorii autorilor respectivi 

având artificial creată vocaţia la reconstituire, deoarece autorul lor comun a fost 

"proprietar deposedat abuziv" la momentul naţionalizării survenită la intrarea în 

vigoare a Constituţiei din anul 1948. 

În afară de înscrisul falsificat,· ca documente din care rezultă dreptul de 

proprietate al autorilor respectivi, însă nu la momentul anului 1948 

(deposedarea abuzivă), au mai fost depuse de către inculpatul BASARABĂ 
MIRCEA în fotocopii certificate sub semnătura sa, extrase din volumul 

monografie denumit "OLTUL Societate Română pentru exploatare de păduri 

Cadastrul Pădurilor şi Bunurilor SocietăJei pe Valea Lotruluf' în care se face 

vorbire şi despr.e muntele respectiv, însă denumirea ,,Puru" este tăiată cu 2 linii 

paralele, în continuare fiind scrisă denumirea. altui munte ,,Piscu-Căcăci", în 

cuprinsul cărora se face menţiune despre act sub semnătură privată prin care 

a11torii Popescu Constantin şi Ţarfu1ea Gheorghe ar fi vândut drepturile de 

exploatarea pădurii din acest munte pentru 24 de ani societăţii Oltul (vol.5,jilele 

185-195). 

De asemenea, inculpatul a mai anexat la cererea de reconstituire o 

fotocopie certificată de el a înscrisului denumit "SituaJia pădurilor din România 
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pe anul1922 Partea IV Pădurile Particulare cu Administrajie Proprie" (voL 3, 

filele 163-164) în cuprinsul documentului menţionându-se că munţii Puru, 

· Petrimanu şi Galbenul aparţin societăţii de exploatări forestiere Lotru, făcând însă 

menţiune în cerere că în mod eronat apare acest proprietar, deoarece societatea 

respectivă a preluat în anull908 doar drepturile de exploatare. 

Tot în dosarul de reconstituire pentru suprafeţele revendicate în muntele 

Puru a fost depuse în fotocopii certificate de inculpatul BASARABĂ MIRCEA 

procesul verbal datat 25.08.2005, prin care acesta, în calitate de reprezentant legal 

al moştenitorilor lui Popescu Constantin a stabilit de comun acord cu vecinii 

proprietari amplasamentul şi vecinătăţile muntelui Puru şi a altor munţi, precum şi 

delimitarea terenurilor "proprietatea moştenitorilor lui Popescu Constantin situată 

în muntele Puru" (voLS,fila 203). 

Procesul verbal din 25.08.2005 de stabilire a amplasamentului unor munţi 

este semriat în afară de inculpatul BASARABĂ MIRCEA şi de către inculpatul 

DEACONEASA GHEORGHE, în calitate de reprezentant al moştenitorilor lui 

Munteanu I. Nicolae, precum şi de reprezentantul fundaţiei Obştei Săteşti 
i: 

B,ălceşti-Pereşti, prin acest înscris, practic, demonstrându-se concret încă odată 

participarea inculpatului DEACONEASA GHEORGHE la întreaga activitate 

infracţională derulată de inculpaţii BASARABĂ MIRCEA şi PETRULIAN 

MIHAI DAN şi la scopul final al acestora privind reconstituirile ilegale de teren 

cu vegetaţie forestieră. 

În şedinţa Comisiei locale Voineasa pentru stabilirea drepturilor de 

proprietate asupra terenurilor din data de 20.01.2006 s-a votat propunerea de 

validare pentru moştenitorii autorilor Popescu Constantin şi Ţarfulea M. 

Gheorghe, din cei 8 membri prezenţi, 6 votând pentru validare. 

Martorul Dobrin Gheorghe, la acea dată primar al comunei Voineasa şi 

preşedinte al Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
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' , 
terenurilor precizează în declaraţia sa din data de 14 ianuarie 2014: 

' ,; .. . Actul care ne-a convins pe majoritatea membrilor comisiei că autorul 

/oPESCU CONTANTIN anterior anului 1948 a fost proprietarul unor suprafeţe 
, 

de teren cu vegetaţie forestieră situate în Muntele PURU, a fost testamentul 

numitei PÎRVULESCU MARIA fiica autorului Popescu Constantin, act 

autentificat de către Tribunalul Gorj prin proces-verbal nr. 3086107/05/1947. 

ft<>~>M act, a fost anexat la cererea de reconstituire într-o copie certificată sub 

semnătura înv. Petrulian Mihai Dan, copia respectivă fiind de fapt o copie a 

copiei legalizate sub nr. C3027/09/12/2004 eliberată inculpatului Basarabă 

Mircea de către Direcţia Judeţeană Gorj a Arhivelor Naţionale. În cuprinsul 

acestui act se menţiona că testatoarea lasă moştenitorilor săi a treia parte din 

drepturile pe care le deţine în mai mulţi munţi, printre care şi Muntele Puru. 

Fără acest act nu am fi propus validarea. 

Un alt document care s-a corobora! cu primul a fost un extras dintr-un 

volum monografie al Societăţii de Exploatări Forestiere Oltul, una din societăţile 

care au fondat în anul /920 Societatea de Exploatări Forestiere Carpatina. 

În cuprinsul acestui volum, la rubrica Muntele Puru, cu toate că această 

denumire era tăiată, se menţiona că autorii lui POPESCU CONSTANTIN şi 

ŢARFULEA M GHEORGHE ar fi vândut în anul /906 masă lemnoasă pentru 

exploatare în Muntele Puru. Din aceste două acte, prioritar din primul, a rezultat 

convingerea m~a şi a majorităţii membrilor comisiei că moştenitorii celor doi 

autori sunt îndreptăţiţi la reconstituire. Nu am ştiut că testamentul lui Pîrvulescu 

Maria a fost falsificat prin adăugarea la aliniatul 1 din testamentul propriu-zis a 

denumirii Muntelui Puru. " 

Martora Creţan Georgeta, fost secretar al comunei Voineasa şi al Comisiei 

ll:lcale declară " ... Fac menţiunea că toate actele anexate cererii de reconstituirec. 
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au fost depuse de Basarabă Mircea şi primite de consilierul juridic Popescu 

În baza acestui testament marea majoritate a membrilor comisiei, 

exceptând reprezentantul Ocolului Silvic Voineasa şi subsemnata, au considerat 

că autorii respectivi sunt îndreptăţiţi la reconstituire şi în baza votului acestora 

Comisia Locală a întocmit ANEXA 37 prin jurista Gheorghe (fostă Popescu 

Amalia), anexă pe care am semnat-o eu, primarul şi reprezentantul Ocolului 

Silvic. Cred că repartizarea unităţilor amenajistice a fost stabilită de 

reprezentanţii Ocolului Silvic Voineasa şi din câte îmi amintesc, topometristul 

Stoica Mihai-. angajat al Primăriei Voineasa. Nu îmi amintesc care au fost actele 

care au stat la baza validării şi pentru autorul Ţarfulea M Gheorghe, dar au 

depus aceeaşi cerere de revendicare în comun, deci s-a validat în baza actelor 

depuse pentru autorul Popescu Constantin, dar cred că pentru Ţarfulea M 

Gheorghe s-a luat în considerare şi extrasul din volumul Monografie Cadastru 

Cartea Oltul. 

Am propus validare de 286,20 ha pentru autorul Ţarfulea M Gheorghe şi 

de 275,20 ha pentru autorul Popescu Constantin." (voL4,filele 53-55). 

'i' S · · · cu la autencitatea actelor anexate cererii ;j· usptctunt pnvtre 

nţ.307/23.09.2005 şi depuse de către inculpatul BASARABĂ MIRCEA, din care 
·).: 

\!.' re.Zulta dreptul de proprietate . al autorilor moştenitorilor POPESCU 

CONSTANTIN şi ŢARFULEA M.GHEORGHE a avut chiar şi martorul 

Băncescu Robert - Ionuţ, inginer silvic în cadrul Ocolului Silvic Voineasa şi 

membru al Comisiei locale Voineasa pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor în perioada respectivă. 

Acesta în declaraţia din data de 14.01.2014 declară următoarele: 

" După mine, acest testament nu este un act de proprietate, lucru pe care l

am şi susţinut în şedinţele Comisiei Locale la care a participat şi Basarabă 
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' •• Mircea. Tot ca document justificativ al proprietăţii autorilor respectivi, Bas arabă 
' Mircea anexa la cerere un extras după un volum monografie denumit Cadastrul 

.· Societăţii Oltu, din cuprinsul căruia rezulta menţiunea că în anul 1906 cei doi 

autori ar fi vândut masă lemnoasă. După mine însă, reconstituirea se face la . 
· nivelul deţinerii proprietăţilor în anul 1948 când a avut loc naţionalizarea 

•· terenurilor forestiere. Or, din evidenţele Ocolul Silvic Voineasa - respectiv 
' LA!immclja.mentJ~l Marii Unităţi Forestiere Bazin Lotru, rezulta că Muntele Puru a 

fost preluat de la Societatea Carpatina împreună cu mai mulţi munţi. Le-am atras 

atenţia membrilor comisiei cu privire la aspectul de mai sus, dar aceştia au 

·. considerat că testamentul depus de Basarabă Mircea, coroborat cu extrasul 

Societăţii Oltu, atestă proprietatea autorilor Popescu Constatin şi Ţarfulea M 

Gheorghe în Muntele Puru şi au votat emiterea propunerii de validare, respectiv 

aANEXEI 37. Am făcut obiecţiuni olografe pe ANEXA 37 cu privire la faptul că, 

din actele anexate în cerere nu rezultă întinderea şi delimitarea proprietăţii celor 

doi autori. Cu toate acestea, Comisia Judeţeană Vâlcea a hotărât validarea 

propunerii Comisiei Locale prin hot. Nr. 562 cu suprafaţa de 403,30 ha pentru 

c~i doi autori, deşi comisia locală propusese validarea suprafeţei totale de 

561,40 ha. 

Nu am identificat unităţile amenajistice propuse spre validare în ANEXA 

37 şi nu ştiu cin~ a făcut acest lucru." (vol.4,filele 51-52) 

Din declaraţiile tuturor martorilor audiaţi, membrii ai Comisiei locale 

Voineasa pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în 

perioada de referinţă, rezultă în mod indubitabil că dacă inculpatul BASARABĂ 
MIRCEA nu ar fi depus ca anexă la cererea de reconstituire îmegistrată sub 

·. m.307/2005, copia falsificată şi certificată de inculpatul PETRULIAN MIHAI 

DAN a procesului verbal m.3086/07 mai 1945, Comisia locală Voineasa pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor nu ar fi votat în 
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şedinţa din 20.01.2006 întocmirea propunerii de validare către Comisia judeţeană 

Vâlcea pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru 

moştenitorii autorilor respectivi, practic cei 6 membri ai Comisiei locale care au 

votat în favoarea propunerii de reconstituire fiind induşi în eroare prin actul 

falsificat depus de inculpat, copie certificată de inculpatul Petrulian Mihai Dan ca 

fiind conformă cu originalul copiei legalizate sub nr. C 3027/2004. (vo/.4, filele 

41-55). 

Comisia locală Voineasa pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor, ca urmare .a şedinţei din 20.01.2006 în care s-a votat 

propunerea de validare a întocmit anexa 37-Tabelul nominal cuprinzând foştii 

proprietari şi moştenitorii acestora, persoane fizice, cărora li se reconstituie 

potrivit prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu 

vegetaţie forestieră, conform art. 24 din Legea nr.l/2000, document înregistrat 

sub nr.420/23.01.2006 pentru autorul Ţarfulea M. Gheorghe a întocmit 

propunerea de reconstituire pentru suprafaţa de 286, 20 ha, situată în U.P. 

(unitatea de producţie) IV Puru a Ocolului Silvic Voineasa (voi. 5, fila 1 03). 

Prin adresa nr.841/03.02.2006, s-a înaintat şi propus Comisiei Judeţene 

V:âlcea pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 

vliJidarea anexei 37 privind pe cei doi autori deposedaţi. (vol.5,filele 101-102). 

Comisia Judeţeană Vâlcea pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
; 

asupra terenurilor în şedinţa din 23.02.2006 la care a participat şi inculpatul 

BASARABĂ MIRCEA, a dispus amânarea validării anexei 37 întocmită de 

Comisia locală Voineasa pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor (vol.J6,fila 273). 

În perioada când dosarul de reconstituire se afla la Comisia Judeţeană 

Vâlcea pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru 

validarea sau invalidarea propunerii Comisiei locale Voineasa, la dosarul de 
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m.307/2005 a fost depusă o fotocopie a cererii îmegistrată sub 

,., ...... --6/16.01.2006 prin care inculpatul BASARABĂ MIRCEA, în calitate de 

' nmrez<~nt:ant al unui anume Albu N. Gheorghe, informează că ,,Muntele Puru nu 

parte din proprietăţile de veci ale Societăţii Carpatina, aceasta deţinând . 
dreptul de exploatare.... Acest munte aparţine moştenitorilor lui 

Cm~sttmti'n Popescu şi Gheorghe Ţarfulea ..... " (vo/.5 fila 143) şi o fotocopie a 

extras conţinând 6 file din actul constitutiv al Societăţii CARP A TINA, 

do<~urner1t transcris sub m.4051/1920 în fondul arhivistic "Tribunalul Judeţului 

r~'nri'", extrasul fiind de fapt o copie legalizată de către Direcţia Judeţeană Gorj a 

rm'ileHJr Naţionale eliberată sub m.Cl777/17.05.2006 Comisiei locale Malaia 

penttru stabilirea dreptului . de proprietate privată asupra terenurilor, document 

' ddic;at de inculpatul DEACONEASA GHEORGHE de la sediul din municipiul 

Jiu al instituţiei publice emitente (voi. 5, filele 86-96). 

În cuprinsul fotocopiei după copia legalizată sub m.Cl777/2006 depusă la 

de reconstituire pentru muntele Puru se face menţiunea că Societatea 

A,nonimă Română şi Exploatate de Păduri Lotru şi Societatea Anonimă română 

im1~nt1m Industria Forestieră aduc ca aport la constituirea Societăţii CARPATINA 

mulţi munţi, respectiv "Galbenu 1/3 Galbena Voneagu, Soei .... " nefiind 

· ·.menţionat însă şi muntele Puru, ceea ce a arătat nereal însă că ultimul munte nu a 

'J a]parţimJt noii sopietăţi. 

Fotocopia poartă pe prima pagină o inscripţie olografă executată de Nadolu 

IVIn·r".~ Alexandru, la acea perioadă secretar al Comisiei Judeţene Vâlcea pentru 

Stltbillire:a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, acesta declarând în 

m.53/P/2007 că "documentul respectiv a fost prezentat Colectivului 

Tehnic iar eu am cerut să fie înregistrat, exemplarul urmând să meargă la. 

Colectivul Tehnic şi Comisia Judefeană în dosarele pentru munţii respectivi . 

..... Întrucât Basarabă Mircea era reprezentantul moştenitorilor autorilor 
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Po.vej;cu Constantin şi Pârvulescu Maria, este puJin probabil ca altcineva să-mi 

.·aducă fotocopia după copia legalizată a extras ului după actul constitutiv 

···transcris sub nr.4051 din anul 1920, fapt pentru care cred că l-a depus la 

C(Jlectivul Tehnic, iar cei de acolo mi I-au prezentat iar eu l-am rezolutat" 

16,filele 312-317 şi vol.5,fila 86). 

Înscrisul respectiv este falsificat, în cuprinsul extrasului după actul 

· cpnstitutiv al Societăţii CARPATINA, la fila nr.2, în rubrica "corpul actului" 

bi primul rând după cuvântul "Galbenu" s-au adăugat în fals menţiunile "113 
:· 

galbena voneagu" în locul menţiunilor reale "Puru Petrimanu". 

Conform menţiunilor reale, în rubrica "corpul actulm"', pe primul rând 

·.apare menţiunea "Galbenu, Puru, Petrimanu" (vol.l5,fila 64), ceea ce înseamnă 

•· fără echivoc că muntele Puru revendicat de inculpatul BASARABĂ MIRCEA în 

···numele moştenitorilor respectivi, a fost adus ca aport în anul 1920 la constituirea 

·societăţii Carp a tina, astfel că aceşti moştenitori nu aveau vocaţie la reconstituire 

in ce priveşte muntele respectiv. 

Prin Hotărârea nr.562!13.07.2006, Comisia Judeţeană Vâlcea pentru 

st~bilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a validat propunerea 

Comisiei locale Voineasa pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
il 

terenurilor, pentru suprafaţa 403, 30 ha pentru autorii Popescu Constantin (201,30 
' 

hâ) şi Ţarfulea M. Gheorghe (202 ha) (voL3,fila 54), ulterior fiind emise titlurile 

de proprietate nr.S/27.07.2006 şi nr.4/27.07.2006 (vol.5, filele 39,44 ). 

II. La data de 23.09.2005, inculpatul BASARABĂ MIRCEA a depus la 

Comisia locală Malaia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
' 

terenurilor, o cerere prin care moştenitorii lui Popescu Constantin, în locul cărora 

a şi semnat, şi moştenitorii lui Ţarfulea M. Gheorghe (Ballo Sabina - Doina, 

Ciorogaru Ion, Bogoiu Maria Ileana, Giugiulan Ion - reprezentaţi de martorul 
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RiJ,~şoreamu Petrişor, Vântu Viorica şi Rocşoreanu Elena Aurelia), au solicitat în 

cornu1n reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţelor de 290 ha gol 

. • alpin şi 700 ha teren cu vegetaţie forestieră, situate în muntele Petrimanu. 

Cererea a fost depusă personal de inculpatul BASARABĂ MIRCEA acesta 

. senmând în registrul special de înregistrare a cererilor al Comisiei locale Malaia, 

··,·unde documentul a fost şi înregistrat sub nr.408/23. 09.2005 (voL15, fila 382). 

În registrul special, la rubrica "actele anexate la cerere" se menţionează că 

solicitantul a depus "Procuri-5, copii acte de stare civilă, declaraJii-5, certificate 

3, procese verbale de bună vecinătate, docum. care atestă 

· proprietatea, testament" . 

În cuprinsul cererii nr.408/2005 se face menţiune că se anexează 

documente " în copie xerox semnate pe verso cu menjiunea "conform cu 

originalul" o "copie legalizată a procesului verbal de deschidere a 

testamentului olograf al defunctei Pârvulescu Maria făcut de aceasta la data de 

12 martie 1947, prin care lasă moştenire şi drepturile ei în muntele Petrimanu" 
.i' 

···· (1!ol.6,fila 21). 

Ca şi la. cererea de reconstituire depusă în aceeaşi zi la Comisia locală 

Voineasa pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, 

inculpatul BASARABĂ MIRCEA a anexat o fotocopie certificată a procesului 

verbal nr.3086tp7 mai 1947 emis de Tribunalul Gorj (document eliberat în copie 

Iegalizată sub nr.C3027/14.12.2004 de Arhivele Naţionale), pe versa, fiind făcută 

menţiunea olografă de către inculpatul Petrulian Mihai Dan "conform cu 

or,iginalul Petrulian Mihai Dan", iar în partea dreaptă a menţiunii este executată 

şio semnătură (vol.6,filele 90-91). 

La fel ca şi fotocopia certificată de inculpatul Petrulian Mihai Dan după 

procesul verbal nr.3086/07 mai 1947, depusă în dosarul pentru muntele Puru, spre 

deosebire de originalul procesului verbal nr.3086/07.05.1947, în cuprinsul 
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ifntnc:ouiei certificate la punctul 1 este consemnat faptul că testatoarea Pârvulescu 

lasă fiicei sale a treia parte din drepturile moştenite de ea de la tatăl său în 

iUUll][ll ,,Mănoileasa de Sus, Mănoileasa de jos, nopteasa, Petrile, Zănoguja, 

igoiu tărtărău, tâmpa, dină Părău tâmpa mare piciorul tâmpei, . 
schimoiu piciorul tigvelor corneşu mare Valea corneşu mic Florile 

tolanul mic tolanul mare plaiul birceşti şi birceşti vlădoi şi postăiată şi 

f!~Jlbtmu, Petrimanu şi Puru", apărând în plus că dispune de drepturi în munţii 

• Gall:,emu, Petrimanu şi Puru. 

Astfel, inculpatul BASARABĂ MIRCEA a depus ca anexă la şi la 

nr.408/23.09.2005 o fotocopie falsificată a procesului verbal 

r.3081fi/U17 mai 1947 înscrisul falsificat fiind certificat ca fiind conform cu 

oriigirlal,ul de către inculpatul Petrulian Mihai Dan, prin introducerea acestei 

nereale, atestându-se că autorul Pârvulescu Maria, fiica lui 

POIPe!iCU ·Constantin, în anul 1947 deţinea drepturi de proprietate şi în 

rnltmtele Petrimanu. 

Depunerea înscrisului conţinând menţiunea nereală "şi galbenu, Petrimanu 

~· .rutu" s-a făcut de către inculpatul BASARABĂ MIRCEA pentru a atesta că 

a~torul Pârvulescu Maria era persoana titulară a unor drepturi de proprietate în 

· ~untele Petrimanu la momentul deposedării abuzive de către regimul comunist 

(Constituţia din 13.04.1948), urmând a fi aplicabile de. către comisiile de stabilire 

adreptului de proprietate prevederile art. 61 din H.G .nr.890/2005. 

Ca documente din care rezultă eventuale drepturi de proprietate ale 

autorilor respectivi, inculpatul BASARABĂ MIRCEA a depus anexate la cerere, 

în fotocopii certificate de el, extrase din volumul denumit "OLTUL Societate 

Română pentru Exploatare de Păduri Cadastrul Pădurilor şi Bunurilor 

. Societăjei pe Valea Lotrului", însă, în cuprinsul acestor înscrisuri denumirea 

muntelui ,,Petrimanu" este tăiată cu două linii paralele. 
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Totodată, inculpatul BASARABĂ MIRCEA a mai anexat în fotocopii 

certificate de el înscrisul denumit ,,Statistica pădurilor din România Pe anul 

]922 Partea IV Pădurile Particulare cu Administrajie Proprie", în cuprinsul 

căruia se face menţiunea că pădurile Petrimanu, Puru şi Galbenu sunt proprietatea . 
societăţii Lotru (vol.4,fllele 68-69), precum şi procesul verbal de bună vecinătate, 

datat 20.09.2005 prin care moştenitorii celor doi autori îşi delimitau cu date 

tehnice suprafeţele revendicate.Aceste înscrisuri dovedesc practic că autorii 

respectivi nu aveau vocaţie la reconstituirea drepturilor de proprietate în cei trei 

munţi. 

III. În aceeaşi zi, inculpatul BASARABĂ MIRCEA A DEPUS o cerere 

înregistrată în Registrul special de evidenţă a cererilor al Comisiei locale Malaia 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor sub 

nr.409/23.09.2005 prin care moştenitorii Pârvulescu Cătălin Gheorghe, 

"M:arinescu Radu Cristian, Petrulian Mihai Dan, Tănase Maria Alina şi Rădescu 

VIctoria, solicită reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei "de 213 

din terenul cu vegetaJie forestieră al muntelui Galbenu, în suprafaJă totală de 

250-280 ha, proprietate moştenită de Constantin Popescu şi lăsată prin 

testamentul făcut la data de 12 martie 1947 de fiica acestuia Pârvulescu 

Maria ... " (vol.6,fllele 204-206). 
1 

Această cerere este semnată de inculpatul BASARABĂ MIRCEA şi tot în 

cuprinsul acesteia menţionează că anexează în fotocopi~ certificată şi o "copie 

legalizată a procesului verbal de deschidere a testamentului olograf al defunctei 

P~rvulescu Maria, făcut de aceasta la data de 12 martie 1947 prin care lasă 

moştenire şi drepturile ei în muntele Galbenul". 

Ca şi la cererile precedente pentru suprafeţele de teren revendicate în 

munţii Puru şi Petrimanu, la cererea înregistrată sub nr. 409/23.09.2005, 
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inculpatul BASARABĂ MIRCEA a anexat un document falsificat, respectiv 

0 fotocopie certificată a aceluiaşi proces verbal nr.3086/07 mai 1947 emis de 

Tribunalul Gorj (document eliberat în copie legalizată sub nr.C3027/14.12.2004 de 

. Arhivele Naţionale), actul fiind falsificat ca şi precedentele prin adăugarea 

menţiunii false "şi galbenu, Petrimanu şi Puru" în finalul punctului 1 din 

(vol.6,filele 282-283). 

Prin acest înscris falsificat depus de inculpatul BASARABĂ MIRCEA în 

. chpie certificată de către inculpatul Petrulian Mihai Dan, s-a atestat nereal că 

autorul Pârvulescu Maria, în anul 194 7 deţinea drepturi de proprietate în muntele 

Galbenu, pentru a deveni aplicabile prevederile art. 61 din H.G. 890/2005, 

moştenitorilor respectivi fiindu-le creată nelegal vocaţie la reconstituire întrucât 

autorul lor comun ar fi fost "proprietar deposedat abuziv la momentul 

naţionalizării survenită prin Constituţia din 13.04.1948. 

În· afară de înscrisul falsificat, inculpatul BASARABĂ MIRCEA a anexat 

la cererea nr.409/2005, în fotocopii certificate sau nu, mai multe înscrisuri, 

respectiv înscrisul denumit "Transacjiune" din anul 1908 prin care societăţile de 
i: 

· e*ploatări forestiere LOTRU, OL TUL şi Societatea Anonimă Română pentru 

.lndltistria Forestieră îşi delimitează reciproc drepturile de exploatare asupra 
,. 

p~durilor, inclusiv ale celor din muntele Galbenu care urmau să nu mai fie 
.:. 

exploatate de societatea OL TUL, ci de către celelalte două societăţi, renunţătorul 

obiigându-se să nu cumpere niciodată o parte din acest munte (vo/.4, file 202-

213), contractul transcris sub m.1621/1906 prin care Popescu Constantin, 

Ţarfulea Maria şi alţii vând numitului Alexandru Maiim pădure spre exploatare 

aflată pe "una a treia parte Din totalul muntelui Galbenul..." (vol.4, filele 214-

21,5), actul de vânzare cumpărare transcris sub m.2917/1906 în Registrul de 

transcripţiuni al Tribunalului Gorj prin care autorii Popescu Constantin şi Nicolae 

· Mircescu cumpără terenuri în mai mulţi munţi printre care şi muntele Galbcnul 
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4, filele 218-219) şi extrase din volumul monografie denumit "OLTUL 

Română pentru exploatare de păduri Cadastrul Pădurilor şi 

urilor Societăţei pe Valea Lotrulut', însă la capitolul despre acest munte 

em!llirea· "Galbenuf' este tăiată cu două linii paralele îngroşate, în continuare 
. . 

scrisă denumirea altui munte "Chica Lupulut' ( vo/.4 filele 216-217). 

În cuprinsul ultimului extras se face menţiune despre actul de vânzare 

ti~ntscris sub nr.1621/1906 având ca obiect cumpărarea spre exploatare de pădure 

Alexandru Maxim. În acest act Alexandru Maxim nu apare ca 

'tet>re:zerttmlt al vreunei societăţi de exploatarea forestieră, iar din contractele 

+e~me,cti~re nu rezultă proprietarul deposedat abuziv la momentul naţionalizării din 

De asemenea, inculpatul BASARABĂ MIRCEA a mai anexat la cererea 

'res:pec1tivă o fotocopie a adresei nr.71/01.04.1948 a societăţii CARP A TINA către 

Moşnenilor Berceşti prin care înainta un exemplar al contractului de 

ar(~ndare ,,pentru terenul ocupat de lacul Galbenu", un proces verbal de bună 

datat 18.09.'2005 prin care se delimitau suprafeţele revendicate de 

ni<>şttmitorii lui Popescu Constantin, Ţarfulea G. Maria, Ana şi Nicolae Mircescu 

';\Şl~'Ntcc,lae Dinoc, precum şi un proces verbal de bună vecinătate datat 15.09.2005 

îni~he~iat de moştenitorii lui Popescu Constantin, Dinoc Nicolae, Ana şi Nicolae 

' .l\,l!.irc:es<:u şi Ţarfulea G. Maria, pe de o parte şi Obştea Novăceni, pe de altă parte, 
1 . 

. delimitare a suprafeţelor revendicate în muntele Galbenul. 

IV. Tot în data de 23.09.2005, conform menţiunilor de registru, martorul 

Rocşoreanu Petrişor însoţit de inculpatul BASARABĂ MIRCEA a depus cererea 
·;: 

de reconstituire tehnoredactată de acesta din urmă şi înregistrată sub nr.410 îp 

R,egistrul special de înregistrare a cererilor al Comisiei locale Malaia (vol.l5,fila 

382) prin care moştenitorii autorilor Dinoc Nicolae (Dinoc Ion, Dinoc Gheorghe 
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şi Dinoc Constantin), Ţarfulea G. Maria (Ballo Sabina Doina, Vântu Viorica, 

Ciorogaru Ion, Bogoiu Maria Ileana şi Rocşoreanu Elena Aurelia), Ana şi Nicolae 

Mircescu (Duguleana Maria, Ţarfulea Maria, Oţet Ioana, Gherghe Ion, Botuşi 

Elena, Rotaru Maria, Popescu Vasile şi Basarabă Elena) au solicitat reconstituirea 

dreptului de proprietate asupra unui teren cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 

250-280 ha în cotă de 1/3 din muntele Galbenul (voi. 7,jilele 13-17). 

În şedinţa din data de 16.12.2005 a Comisiei Locale Malaia pentru 

stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor, s-au discutat 

propunerile de validare sau invalidare în dosarele de reconstituire nr.408/2005, 

nr.409/2005 şi nr.410/2005, privind solicitările de reconstituire a drepturilor de 

proprietate în munţii Petrimanu şi Galbenul pentru moştenitorii reprezentaţi de 

inculpatul BASARABĂ MIRCEA şi ceilalţi. 

Toţi cei opt membri ai comisiei prezenţi la şedinţa respectivă au votat în 

favoareapropunerii de validare. 

Martorul Moga Ion, fost pnmar al comunei Malaia şi preşedinte al 

Comisiei Locale Malaia pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra 

terenurilor în perioada respectivă, în declaraţia sa menţionează că propunerea de 

validare pentru terenurile revendicate prin cererile nr.408/2005 şi nr.409/2005 au 

avut la bază copia certificată a copiei legalizate după procesul verbal nr.3086/ 07 

mai 1947, document legalizat sub nr.C3027/2004 (vol.2,jilele 193-198). 

În acest sens martorul arată următoarele: "Actul principal care a stat la 

baza întocmiri propunerii de validare pentru autorii respectivi a fost procesul

verbal nr. 3086/07/05/1947, având ca obiect deschiderea testamentului numitei 

Pîrvulescu Maria, fiica lui Popescu Constantin, din care rezultă că aceasta a 

avut în proprietate terenuri şi în munţii Galbenu, Petrimanu şi Puru .... ... În 

concluzie, Comisia Locală Malaia a fost indusă în eroare de Basarabă Mircea 

prin depunerea testamentului falsificată ca anexă la cererile 408 şi 409 din 
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2310912005, lucru care a profitat şi cererii nr. 410/2005 şi prin depunerea actului 

. constitutiv din 1920 de către Deaconeasa Gheorghe, act ce conţine acele 

menţiuni nereale la care am făcut referire. 

Dacă am fi ştiut că documentele sunt false nu am fi făcut propunerea de 

validare." 

Martorul Vangu Gheorghe confirmă aspectele de mai sus. 

Martorul SIMOIU MIHAIL, şeful ocolului silvic Voineasa şi membru al 

Comisiei locale Malaia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor a precizat în declaraţia dată în 14.01.2014 că :" Nu îl cunosc pe 

numitul Rocşoareanu Petrişor, ce apare în dosarele de reconstituire nr. 

408,409,410/2005 ca reprezentant al unor moştenitori ai lui Ţarfulea Maria, din 

câte cunosc eu Basarabă Mircea a susţinut toate cele trei cereri de reconstituire 

la şedinţele Comisiei Locale. La cererile 408 şi 40912005, Basarabă 

· Mircea a anexat o fotocopie certificată ca fiind conformă cu originalul de către 

U~JUl din moştenitori - Petrulian Mihai Dan, a procesului-verbal nr. 

3D86/07/05/1947, având ca obiect deschiderea testamentului lui Pîrvulescu 

Maria, fiica luiPopescu Constantin, în cuprinsul căreia testatoarea dispune cu 

····privire la drepturile de proprietate avute şi în munţii Petrimanu, Galbenu şi Puru. 

Actul certificat de Petrulian Mihai Dan este o copie certificată după procesul

verbal eliberată sub nr. 3027/09/12/2004 lui Basarabă Mircea. 

În şedinţele Comisiei Locale Malaia, am adus la cunoştinţă faptul că 

Ocolul Silvic Voineasa deţine amenajamentul Marii Unităţi Forestiere Bazin 

Lotru din anul 1948, acest document fiind întocmit cu 'ocazia constituirii unităţii 

respective şi cuprinde munţii ce constituie patrimoniu, precum şi foştii proprietari 

de la care provin aceşti munţi, care au fost deposedaţi la naţionalizare. Le-am 

spus membrilor Comisiei Locale Malaia, precum şi lui Basarabă Mircea, că în 

acel document munţii Petrimanu şi Galbenu, figurau la momentul naţionalizări! 
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din 1948 în proprietatea Societăţii de Exploatare Forestieră Carpatina, unde 

acţionar era şi Statul Român. Am depus şi o copie de pe documentul respectiv la 

· Comisia Locală, nu ştiu la care şedinţă dar cred că printre primele. 

Din câte îmi amintesc, Basarabă Mircea a invocat valabilitatea 

testamentului lui Pîrvulescu Maria ................ .În urma. acestei delegări, 
Deaconeasa Gheorghe a adus la Comisia Locală un extras după actul constitutiv 

al Societăţii Carpatina, transcris sub nr. 4051/1920, în cuprinsul căruia se 

menţiona că Societatea Lotru a adus ca aport o treime din Muntele Galbenu, fără . 
ase menţiona nimic despre munţii Petrimanu şi Puru. Deci, prin acest document 

se putea face reconstituirea pe două treimi din Galbenu, precum şi pe munţii 

Petrimanu şi Puru în întregime "(vol.4, filele 59-62). 

Ca urmare a votului membrilor Comisiei locale Malaia pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în favoarea înaintării 

propunerii de validare s-a întocmit anexa nr.37, propunându-se în final Comisiei 

judeţene Vâlcea pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor, validarea autorului Pârvulescu Maria cu suprafaţa totală de 470,40 ha 

ha din care 357,50 ha în muntele Petrimanu şi 174 ha în muntele Galbenu,precum 

şi validarea autorilor ŢARFULEA M.GHEORGHE cu suprafaţa totală de 128,10 

ha din care 122,50 ha în muntele Petrimanu şi 5,60 ha în muntele Galbenu, 

DINOC NICOLAE cu suprafaţa de 6 ha în muntele Galbenu, ANA şi NICOLAE 

MIRCESCU,cu suprafaţa de 49,60 ha în muntele Galbenu. 

În şedinţa din 13.07.2006 Comisia Judeţeană Vâlcea pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a adoptat Hotărârea nr.562 şi 

nr.563 prin care a validat anexa 37 cu suprafaţa de 654,1 ha pentru autorii 

Pârvulescu Maria, Ţarfulea M. Gheorghe, Dinoc Nicolae şi Ana şi Nicolae 

Mircescu, respectiv anexa 57 pentru autorii Popescu Constantin şi Ţarfulea 

Gheorghe cu suprafaţa de 403, 30 ha. 
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În baza validărilor efectuate prin hotărârile comisiei judeţene nr.562 şi 

3.07.2006, moştenitorii autorului ŢARFULEA M.GHEORGHE,respectiv 

ELENA AURELIA, BALLO SABINA DOINA, V ÂNTU 

tvl'...t'-'1->, BOGOIU MARIA ELENA, CIOROGARU ION şi GIUGIULAN ION 

f~st puşi în posesie pe suprafeţele de 202 ha în UP IV PURU (prin procesul 

'"'"'hal nr.S/27.06.2006) şi 11,5 ha în UP II LATOR!ŢA (prin procesul verbal de 

în posesie nr. 769/31.07.2006), fiind emise titlurile de proprietate 

,c:nr .. 4u7.07.2006 respectiv nr.19/08.08.2006 (vol.8,filele 85, 86, 113, 116). 

Punerile în posesie pentru autorii Pârvulescu Maria şi Ţarfulea M.Gheorghe 

făcut pentru suprafeţe mai mici decât cele validate prin hotărârea 

În ceeea ce priveşte validările efectuate pentru moştenitorii autorilor 

·. "'"U''-' NICOLAE, MIRCESCU NICOLAE şi ANA, acestea nu au fost urmate 

. puneri în posesie şi emiterea titlurilor de proprietate. 

Imediat după punerea în posesie şi emiterea titlurilor de proprietate, la 

inculpatului BASARABĂ MIRCEA, moştenitorii autorului 

UL.DI-> M.GHEORGHE au încheiat cu se CASCADE EMPIRE S.R.L. 

judeţul Alba, contractele de vânzare-cumpărare autentificate sub nr . 

. 08.2006 de B.N.P. Gresoiu Dumitru din oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea, act 

prin care au vândut la preţul de 1.360.501,25 lei persoanei juridice suprafaţa de 

· 194 ha şi 3573,21 m.p. teren cu vegetaţie forestieră, cuprins în titlul de proprietate 

· . nrA/27.07.2006, imobil aflat pe raza comunei Voineasa (vol.8, filele 96-102) şi 

nr.487/20.03.2008, prin care au vândut suprafaţa de 1.115.199,63 m.p., la preţul 

de 1.468.581,66lei, cuprinsă în titlul de proprietate nr.19/08.08.2006. 

Totodată, între părţile de mai sus s-a mai încheiat contractul de vânzare

cumpărare autentificat sub nr.958/23.08.2006, prin care aceiaşi moştenitori au 
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~vânct11t cantitatea de 4457 m.c. masă lemnoasă, la preţul de 561.582 lei (vo/.4, 

145-147). Preţul vânzării a fost de 1.280.284, 68 lei. 

De asemenea, moştenitorii autorului ŢARFULEA M.GHEORGHE, au 

\,, 111..,,,..,,.," cu inculpatul BASARABĂ MIRCEA, contractul de vânzare cumpărare 

y;c fLUt(mti'ficat sub m.959/23.08.2009, la acelaşi birou notarial, pentru suprafeţele de 

.. 798,57 m.p., respectiv 38.071,59 m.p., la un preţ modic de 8000 lei (vo/.8, 

109-110). 

În aceeaşi zi, prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub m. 966 

•·· .·· d~ acelaşi birou notarial, cei cinci moştenitori ai autorilor Popescu Constantin şi 

Pâr·vullescm Maria i-au transmis inculpatului BAS ARABĂ MIRCEA proprietatea 

,.mmpr·asuprafeţelor de 28.537,66 mp, 17.966,92 mp şi 142.012, 28 mp, suprafeţe 

'"i'nri1n."' în titlul de proprietate m.4/27.07.2006 (vol.8,filele 198-200). 

pnn contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub 

· m.486/20.03.2008 de acelaşi birou notarial, cei cinci moştenitori au vândut SC 

v.O.Uv.Cl..U'D EMPIRE S.R.L. Sebeş, judeţul Alba terenul cu vegetaţie forestieră în 

suprafaţa de 344 ha şi 7.000 mp situat în extravilanul comunei Malaia, imobil 

în titlul de proprietate m.18/08.08.2006, preţul vânzării fiind de 

57lei (vol.l7,filele 464-467). 

****** 
Pentru stabilirea întinderii pagubei materiale produsă de către 

·inculpaţi Statului Român în urma acestor retrocedări ilegale, în cauză, s-a 

.·dispus prin ordonanta nr.102/P/2011 din 22.11.2013 efectuarea unei expertize 

tehnice evaluatorie în specialitatea silvicultură (vol.4, filele 1-8). 

Expertiza tehnică judiciară a avut ca obiectiv stabilirea valorii 

suprafeţelor de teren cu vegetaţie forestieră şi a valorii masei lemnoase de pe 

acestea, terenuri reconstituite prin hotărârile m.562 şi m.563/13.07.2006 ale 
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ciC•iEiii(c c;,· .. 

ccvU'llU•>W> judeţene Vâlcea pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

t~renurilor, exceptând suprafeţele menţionate în procesele verbale de punere în 

, 0 c,sesJe nrA/27.07.2006 şi nr.768/31.07.2006 (în suprafeţe totale de 201,3 ha în 

muntele Puru pentru autorul POPESCU CONSTANTIN, respectiv 344,70 ha în 

c{JHW""'" Petrimanu pentru autoarea PÂRVULESCU MARIA), valori existente la 

de 13.07.2006 pentru autorii ŢARFULEA M.GHEORGHE, PÂRVULESCU 

c 1v11·uu,n., MIRCESCU NICOLAE şi ANA, DINOC NICOLAE şi POPESCU 

ANTIN. 

a stabilit, în urma comparării amplasamentelor 

care au făcut obiectul celor 2 hotărâri cu amplasamentele terenurilor 

în posesie prin cele două procese verbale menţionate ,că rezultă suprapuneri 

terenurile forestiere. Astfel, între terenurile forestiere puse în posesia 

suscesorilor autorului ŢARFULEA M.GHEORGHE, prin 

procesul verbal de punere în posesie nrA/27.07.2006 sunt incluse şi terenuri 

c fqrestiere identificate amenajistic în U.P.IV PURU,u.a.45B, 46 A, 46 B, 46 D, 49 
i 

NJ, terenuri validate prin hotărârea nr.562/13.07.2006 pentru autorul POPESCU 
i' 

CONSTANTIN (raport de expertiză tehnică vol.4, filele 9-24). 

Între terenurile forestiere puse în posesia reprezentantului succesorilor 

autoarei PÂRVULESCU MARIA prin procesul verbal de punere în posesie 

nr.768/31.07.2006 sunt şi terenuri forestiere identificate amenajistic u.a.l33B şi 

133C, terenuri validate prin hotărârea nr.563/13.07.2006, pentru autorul 

ŢARFULEA M.GHEORGHE. 

Prin ordonanţa nr.102/P/2011 din data de 17 ianuarie 2014 s-a dispus 

efectuarea unui supliment de expertiză, act depus în data de 20.01.2014 la dosarul 

cauzei. 
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Expertul desemnat a concluzionat în final că, exceptând terenurile care au 

făcut obiectul cercetărilor în dosarul de urmărire penală nr.53/P/2007, prin cele 

două hotărâri au fost efectuate şi următoarele validări: 

-pentru autorul DINOC NICOLAE-suprafaţa de 6 ha în UP II LATORIŢA. . . 
-pentru autorii MIRCESCU NICILAE şi ANA-suprafaţa de 49,6 ha în UP II 

-pentru autoarea PÂRVULESCU MARIA-suprafaţa de 167,4 ha În UP II 

-pentru autorul ŢARFULEA M GHEORGHE- suprafaţa totală de 286,9 ha 

.. din care 200,5 ha în U.P.IV PURU şi 86,4 ha în UP II LATORIŢA,în total 

.«JJnrn:fntn validatăfiind de 509,9 ha. 

Pentru aceste suprafeţe, expertul tehnic a calculat valoarea masei 

lemnoase pe picior în sumă de 7.790.102,57 lei ,iar valoarea acestor terenuri 

forestiere a fost calculată la suma de 5.123.658, 70 lei. 

Valoarea totală a pagubei materiale cauzate Statului Român prin 

r~constituirea frauduloasă a dreptului de proprietate asupra suprafeţelor 

m~nţionate anterior este de 12.913.761/ei. 
'!' Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de 
[ 

A~ministrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
. 

Craiova, reprezentată legal de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
'1· ' 

Vâlcea s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 17.671.964,86 lei (vo/.3, 

De asemenea şi Direcţia Silvică Va/cea în numele statului s-a constituit 

. parte civilă în cauză cu aceeaşi sumă (vol.3,fila 76). 

***** 
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Modalităţile prin care inculpaţii BASARABĂ MIRCEA şi 

pEACONEASA GHEORGHE au intrat în posesia înscrisurilor al căror 

conJinut I-au alterat ulterior sunt următoarele: 

1. Inculpatul BASARABĂ MIRCEA a solicitat o copie 'legalizată .Direcţiei 

•.. Judeţeane Gorj a Arhivelor Naţionale, copie eliberată acestuia sub nr.C 

3027114.12.2004. 

Inculpaţii BASARABĂ MIRCEA şi PETRULIAN MIHAI DAN au realizat 

o fotocopie a acestui document, pe verso fiind făcută menţiunea olografă de către 

inculpatul Petrulian Mihai Dan "conform cu originalul - Petrulian Mihai Dan" 

sub aceasta fiind executată şi o semnătură (voLS,filele 223-224 ). 

Spre deosebire, însă, de originalul procesului verbal nr.3086/07.05.1947 şi de 

copia legalizată după acest document eliberată de către Direcţia Judeţeană Gorj a 

Arhivelor Naţionale inculpatului BASARABĂ MIRCEA, în cuprinsul fotocopiei 

•• .. · certificate de inculpatul Petrulian Mihai Dan la punctul 1, inculpaţii au adăugat 

faptul că testatoarea Pârvulescu Maria lasă fiicei sale a treia parte diri drepturile 

•··. moştenite de ea de la tatăl său în munţii "Mănoileasa de Sus, Mănoileasa de jos, 

nopteasa, Petrile, Zănoguţa, Mereuţu, igoiu tărtărău, tâmpa, dină Părău tâmpa 

J1!are piciorul tâmpei, paraginosu schimoiu piciorul tigvelor corneşu mare 
' 

. Valea corneşu mic Florile albe, tolanul mic tolanul mare plaiul birceşti şi 

birceşti vlădoi şi postăiată şi galbenu, Petrimanu şi Puru ", apărând în plus că 

dispune şi de drepturi în munţii Galbenu, Petrimanu şi Puru. 

În fotocopia procesului verbal nr.3086/07.05.1947 depusă ca anexă la cererea 

nr.307/23.09.2005 de către inculpatul BASARABĂ MIRCEA şi certificată sub 

semnătură ca fiind conformă cu originalul de către inculpatul PETRULIAN 

·MIHAI DAN, apare adăugată menţiunea falsă "şi galbenu, Petrimanu şi Puru" 

cei doi inculpaţi falsificând copia legalizată sub nr. C 3027/14.12.2004 
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eliberată de către Direcţia Judeţeană Gorj a Arhivelor Naţionale, după care, 

f{)tocopia înscrisului falsificat certificată aşa cum s-a arătat mai sus este 

folosită de cei doi în procedura de reconstituire ca anexă a cererii înregistrată 

numărul de mai sus. 

Inculpatul BASARABĂ MIRCEA a intrat în poses1a une1 copn a 

ex.u"'~''1u1 din actul constitutiv nr.405111920 al Societăţii Carpatina, în contextul 

î~ care în data de 10 mai 2006, în calitate de reprezentant al numitei Lupuţ 

M:arioara, a cerut în scris Comisiei locale Malaia pentru stabilirea dreptului de 

·proprietate privată asupra terenurilor să solicite Direcţiei Judeţene Gorj a 

· Arhivelor Naţionale documentul pe care îl denumeşte ,Jnventarul Societăjii 

Lotru pe anul 1920", motivând că este necesar pentru soluţionarea cererii de 

reconstituire nr.463/2005. 

Cererea nr.463/7.11.2005 este formulată de inculpat în numele lui Albu N. 

· Gheorghe, prin aceasta solicitându-se reconstituirea drepturilor de proprietate 

pentru societatea CARP ATIN A (vol5, fila 143). 

)! 3. În data de 22 mai 2006 inculpatul DEACONEASA GHEORGHE a 
'!' 
;:! 

ridicat de la sediul Direcţiei Judeţene Gorj a Arhivelor Naţionale din municipiul 
~ :i! 

Tg. Jiu copia legalizată sub nr.Cl777/17.05.2006, după extrasul din actul 

constitutiv a!Societăţii CARPATINA, acesta scriind olograf pe verso-ul adresei 

Comisiei locale Malaia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

·.terenurilor " .... am primit un exemplar din copia după documentul solicitat 

22.05.2006", după care a semnat de primire a înscrisurilor (vol 12, fila 181), 

ce,ea ce înseamnă că a verificat şi vizualizat înscrisul ce i s-a eliberat. 

Actul constitutiv transcris sub nr.4051!10.09.1920 (vol.l5, filele28-39, 

· filele 40-77) este documentul pnn care societatea Lotrul Societate Anonimă 
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pentru exploatare de păduri, Societatea Anonimă Română pentru Industria 

Forestieră, Societate Anonimă pentru exploatare de păduri din Petroşani, pe de o 

parte, şi Societatea Oltul, societatea anonimă românească pentru exploatarea de 

păduri, au constituit o nouă societate având ca obiect de activitate exploatările 

forestiere cu denumirea de "CARPATINA SOCIETATEA ANONIMĂ 
ROMÂNEASCĂ PENTRU INDUSTRIA FORESTIERĂ". 

Fiecare dintre societăţile ce au constituit noua societate au adus ca aport la 

constituirea patrimoniului comun al noii societăţi bunuri potrivit unui inventar. 

La filele nr.23 şi 24 din actul constitutiv transcris sub nr.405l/1920 în 

Registrul de transcripţiuni al Tribunalului Judeţean Gorj pe anul respectiv, se 

menţionează ,Jnventarul rezumat aportului societăţi Lotru Societate Anonima 

Română pentru exploatare de păduri Munţi, proprietăţi de veci aparţinând 

Societăţi anonimă Română pentru exploatare de păduri Lotru şi Societăţii 

Anonima Română pentru industria Forestieră Galbenu, Puru, Petrimanu, Soei, 

• T:urnurele, Danu Murgaş, Dealu Negru, Galbena, Voneagu tot Solul şi subsol uZ 
·1• 

ptecum şi pădurile Valoare lei 1 000 000". (vol.15,filele 54-55 ). 
'i: 

Copia legalizată sub nr.Cl777/17.05.2006 de Direcţia Judeţeană Gorj a 

Arhivelor Naţionale (vo/.15, filele 54-59), document eliberat inculpatului 

Qeaconeasa Gheorghe în data de 22.05.2006, reprezintă un extras după filele 23-

28 (vo/.15 filele 26-39), fiind numerotate de la 1 la 6 şi cuprinde mai multe 

~enţiuni nereale. 

Spre deosebire însă de completările olografe din fila nr.24 (voi. 15, fila 

64) a actului constitutiv care cuprinde în primul rând menţiunea transcrisă olograf 

. "Galbenu, Puru, Petrimanu, Soei", menţiune olografă cuprinsă în primul rând al 

filei nr.2 din copia legalizată sub nr.Cl777/l7.05.2006 depusă de inculpatul 

DEACONEASA GHEORGHE la reprezentanţii Comisiei locale Malaia pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor are conţinutul 

601120 

'·''• 'c"''"' Str.N.Bălceml, Blo\' S5- mezanin; Cotll 10332, Te/.1!248/2891!91; 11248128'1092; Nu·. 1124812891193 

e-mail: anticoruptie@pna. ro 



"Galbenu 113, Galbena, Voneagu, Soei" (vot. 15,fila 30 ), primele două cuvinte 

(galbena, Voneagu) de pe rândul 3, fiind translatate pe primul rând, în plus, 

înaintea acestora, după cuvântul Galbenu apare ca adăugată fracţia 1/3. 

Prin depunerea extrasului falsificat, aşa cum s-a arătat anterior, a 
o • 

rezultat nereal că în anul 1920 munţii Puru şi Petrimanu nu au fost aduşi ca 

· aport Ia constituirea noii societăţi de exploatări forestiere Carpatina, precum 
i 

şi faptul că muntele Galbenul a fost adus ca aport doar în proporţie de 113 

c~eându-se premisa falsă care să înlăture o piedică la reconstituirea drepturilor de 

PEoprietate pentru persoanele reprezentate de inculpatul BASARABĂ MIRCEA. 

De precizat că în cuprinsul filei m.24 a actului constitutiv transcris sub 

· nr.4051/1920 (vol.15,fila 64), se menţionează extrem de clar că munţii Galbenul, 

şi Petrimanu au fost aduşi ca aport la constituirea patrimoniului noii 

societăţi în mod integral cuprinzând solul, subsolul şi pădurile. 

Martorul Bratu Alexandru Ciprian, salariat al fostei Direcţii Judeţene Gorj 

a Arhivelor Naţionale, în prezent şeful Servicittiui Judeţean Gorj al Arhivelor 

Naţionale, în declaraţia sa aflată în prezentul dosar în fotocopie, menţionează 

următoarele ,Jn conformitate cu procedurile de lucru, fiecare copie eliberată 

1> .,um~l petent se execută în două exemplare, exemplarul nr.1, care conţine şi 

ştampila instituţiei precum şi sigiliul instituţiei, se înmânează petentului, în 

· ... .,.u ce exemplarul nr.2 al actului copiat se păstrează alături de cerere, în 

ar,r.iv·n instituţiei. Având în vedere că, aşa cum rezultă din exemplarul nr.2 al 

copiei eliberată sub nr.C1777 din 2006, care să păstrează ataşat la cererea 

respectivă, nu apare înscrisă, după cuvântul "Galbenu", fracţia 113 şi nici 
ii§;!<):i'ii·\ 

"Galbena Voneagu", consider că, reproducerea care mi-a fost 

din dosarul de urmărire penală nr.53/P/2007 ca fiind copia 

legalizată sub nr.C1777117.05.2006, document înaintat prin adresa 

77107.04.2009 de către Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului 
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Funciar Ma/aia, nu este după părerea mea actul eliberat în data de 22.05.2006 

numitului Deaconeasa Gheorghe ... În orice caz, în copia legalizată eliberată 

lui Deaconeasa Gheorghe, în cuprinsul filei nr.2 la rubrica "Corpul actului" 

p;;imul rând de sus are următorul conţinut "Galbenu, Puru: Petrimanu, Soei" 

neexistând fracţia "113" şi nici cuvintele "Galbena Voneagu"( voL16, filele 

4. În unna cercetărilor efectuate în dosarul nr.53/P/2007 s-a stabilit că, la 

·data de 1 O noiembrie 2005, inculpatul BASARABĂ MIRCEA, în calitate de 

·reprezentant al numitului Albu Gheorghe a solicitat Direcţiei Judeţene Vâlcea a 

.. Arhivelor Naţionale, eliberarea unei copii legalizate după actul de constituire din 

perioada anilor 1920 al societăţii Carpatina, document transcris şi în Registrul de 

transcripţiuni al Tribunalului Judeţean Vâlcea, înscrisul respectiv fiindu-i eliberat 

la data de 19.01.2006. 

Acelaşi inculpat, în calitate de reprezentant al inculpatului PETRULIAN 

~IHAI DAN, prin cererea nr.C799/16.04.2007 a solicitat Direcţiei Judeţene 

Vâlcea a Arhivelor Naţionale eliberarea unei copii de pe "contractul de închiriere 

nPn,tru exploatarea 314 din muntele Petrimanu,făcut între Constantin Popescu, 

.·Gheorghe Ţarfulea, în calitate de proprietar şi Alexandru Maxim din Târgui 

·Neamţ, în calitate de reprezentant al societăţii Oltuf', prin adresa 

nr.C799/24.05.2007 instituţia publică comunicând solicitantului că " a fost 

c~rcetat opisul alfabetic de autentice şi transcripţiuni al Tribunalului Vâlcea pe 

anul 1906; nu deţinem actul solicitat de dumneavoastră (contract de 
' 

~'chiriere) ", în plus se comunică faptul că nu a fost identificat inscrisul 

solicitat nici în opisele alfabetice, autentice şi de transcripţiuni pe anul 1908 

(~~L10,fila 85). 
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Totodată, pnn cererea înregistrată sub nr.798/16.04.2007, inculpatul 

pETRULIAN MIHAI DAN a solicitat Direcţiei Judeţene Vâlcea a Arhivelor 

eliberarea unei copii legalizate după contractul de închiriere pentru 

în cerere menţionându-se că înscrisul poate fi ridicat şi de către 

reprezentantul său, BASARABĂ MIRCEA(vol.JO,fila 86). 

Tot prin rechizitoriul nr.53/P/2007 din 06 februarie 2012 s-a reţinut că prin 

adresa nr.C 798/30.05.2007, instituţia publică de mai sus i-a comunicat 

PETRULIAN MIHAI DAN că s-au cercetat Registrele de 

tracscripţiuni şi autentice literele "P" şi "T" pentru anul 1906 ale Tribunalului 

Vâlcea, ocazie cu care s-a constatat că nu este deţinut documentul solicitat, în 

plus, i se precizează că a fost identificat actul de tranzacţie încheiat în anul 1908 

între societăţile Oltul şi Lotrul, iar în această tranzacţie nu se menţionează "ca 

anexă sau anexat nici un contract de închiriere din 1906 încheiat între numiţii 

Constantin Popescu şi Gheorghe Ţarfulea cu Alexandru Maxim". 

Comunicarea transmisă de Direcţia Judeţeană Vâlcea a Arhivelor Naţionale 

înlătură apărarea inculpatului DEACONEASA GHEORGHE, potrivit căreia 

instituţia menţionată ar deţine acte relevante doveditoare ale proprietăţii autorilor 

POPESCU CONSTANTIN şi ŢARFULEA M.GHEORGHE,în cei trei munţi. 

Tot raportat la acest răspuns negativ, s-au derulat activităţile infracţionale 

ale inculpaţilor BASARABĂ MIRCEA şi PETRULIAN MIHAI DAN, de 

confecţionare a unor înscrisuri cu un conţinut nereal care să justifice vocaţia la 

reconstituire, inclusiv cu ajutorul inculpatului PĂDURARU CONSTANTIN, fost 

director al Direcţiei Judeţene Neamţ a Arhivelor Naţionale (trimis în judecată prin 

rechizitoriul nr.53/P/2007 din data de 06.02.2012). 
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Cert este că, în baza documentelor falsificate depuse de inculpaţi în cadrul 

dosarelor de reconstituire, Comisia judeţeană Vâlcea pentru stabilirea dreptului 

d~ proprietate a emis hotărârile cu nr.562 şi 563 din 13 iulie 2006. 

Prin folosirea documentelor falsificate în procedura de reconstituire a 
. . 

drepturilor de proprietate în cei trei munţi de către inculpaţii BASARABĂ 
!•' 

M]RCEA, PETRULIAN MIHAI DAN şi DEACONEASA GHEORGHE, au fost 
., 

c~nstituite ne/egal şi nu reconstituite drepturi de proprietate asupra unor terenuri 

în favoarea moştenitorilor autorilor POPESCU CONSTANTIN, 

MARIA, ŢARFULEA M GHEORGHE, DINOC NICOLAE, 

MIRCESCU NICOLAE şi ANA, în munţii PURU, GALBENU şi PETRIMANU 

Faptul că inculpatul BASARABĂ MIRCEA a falsificat documente pe care 

le-a şi utilizat în procedura de reconstituire sau în faţa instanţei de judecată, este 

confirmat şi de înscrisurile găsite la domiciliul acestuia cu ocazia percheziţiei 

dornici/iare efectuată în cauza nr.53/P/2007, documente aflate în prezent în 

volumele 9, 10 şi 11 din dosarul cauzei nr.102/P/2011. 

!i1 Astfel au fost identificate în original sau in fotocopii toate înscrisurile 
;~! i 
4rpuse de către BASARABĂ MIRCEA,în calitate de reprezentant al 

~oştenitorilor autorilor POPESCU CONSTANTIN, PÎRVULESCU MARiA, 

fARFULEA M. GHEORGHE, DINOC NICOLAE, MIRCESCU NICOLAE şi 
·:'i 

ANA, contractele de prestări servicii, acte emise de Arhivele Naţionale, cereri, 

memorii, acte de vânzare-cumpărare terenuri reconstituite fraudulos, procuri de 

reprezentare, certificate de moştenitor, hotărâri ale Comisiei judeţene Vâlcea 

pentru stabilirea dreptului de propritate privată asupra terenurilor, procese verbale 

de bună vecinătate şi chiar de punere în posesie pentru moştenitorii reprezentaţi 

de acesta. 

Deosebit de relevant este faptul că la percheziţia domiciliară au fost găsite 

procesele verbale de punere în posesie întocmite în baza validărilor Comisiei 
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· ·· • judeţene Vâlcea pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

··· · .. terenurilor prin hotărârile nr.562 şi nr.563/13.07200, respectiv proces verbal de 

punere în posesie nr.S/18.07.2006 (un formular completat cu amplasamentele şi 

•: ... ·.. un formular necompletat la rubrica tabel a moştenitorilor autorului 

M. GHEORGHE, proces verbal de punere în posesie 

nr.4!18.07.2006, precum şi anexa nr.37 întocmită de Comisia locală Ma/aia 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor cu 

corecturi olografe, toate înscrisurile fiind nesemnate şi având formatul unor 

' modele ale unor înscris uri oficiale. 

Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la domiciliul inculpatului 

· BASARABĂ MIRCEA, a fost ridicată şi unitatea centrală a calculatorului 

u<,w'"'"' de acesta, iar la data de 28 octombrie 2011 în dosarul nr.53/P/2007 a fost 

' efectuată, în baza autorizaţiei emisă de instanţa competentă, o percheziţie 

Printre documentele găsite în format electronic se regăsesc procesele de 

bună vecinătate depuse în cadrul procedurii de reconstituire a dreptului de 

P1'11PI'ielrat.~, cu precizarea că majoritatea acestor procese de bună vecinătate sunt 

•jinclilei:ate între persoane care au beneficiat în condiţii frauduloase de reconstituire 

Mai mult, în format electronic se regăsesc şi procesele verbale de punere 

.ui, posesie şi anexele cu propuneri de validare înaintate de Comisia locală 

M.alaia către Comisia judeţeană, documente care în mod normal, nu ar fi 

.",, .• ,,", trebuit să se afle în posesia inculpatului BASARABĂ MIRCEA. 

Practic, punerea în posesie a efectuat-o inculpatul BASARABĂ MIRCEA, 

hpediat după validarea propunerii comisiilor locale de către Comisia judeţeană 

· privind reconstituirea dreptului de proprietate. 
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Printre documentele găsite se regăsesc în format electronic sunt contractele 

de prestări servicii, contractele de vânzare-cumpărare cu SC CASCADE EMPIRE 

SRL, diferite cereri adresate unor instituţii publice, toate aceste împrejurări 

conducând la concluzia că activitatea infracţională a fost minuţios planificată de 

inculpatul BASARABĂ MIRCEA şi ceilalţi doi inculpaţi. 
' 

IL Încadrareajuridică afaptelor 

» Fapta inculpaţilor BASARABĂ MIRCEA, PETRULIAN MIHAI 

DAN şi DEACONEASA GHEORGHE, care, în baza unei rezoluţii infracţionale 

uiHce, au determinat, cu intenţie, membrii Comisiei locale Malaia pentru 

Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, ca în calitatea 

lor de funcţionari publici şi în exercitarea atribuţiilor de serviciu să 

mdeplinească, rară vinovăţie, în mod. defectuos un act referitor la aceste atribuţii, 

p~in întocmirea procesului verbal din data de 16 decembrie 2005, 
:1 

iar pe membrii Comisiei Locale Voineasa să întocmească procesul verbal 

dţn data de 20 ianuarie 2006, urmate de înaintarea propunerii de validare din 

anexele nr.37 si nr.57, 
'" ' 

precum şi pe cei ai Comisiei Judetene Vâlcea pentru Stabilirea Dreptului 

de Proprietate Privată asupra Terenurilor să emită Hotărârea 

nr.562113.07.2006 (prin care s-a validat suprafaţa de 403,30 ha pentru doi autori 

din care 201,3 ha pentru autorul Popescu Constantin, pentru care Comisia 

locală Voineasa a întocmit procesul-verbal nr.S/27.07.2006 privind punerea în 

posesie a moştenitorilor autorului ŢARFULEA M.GHEORGHE pe suprafaţa de 

202 ha, teren cu vegetaţie forestieră în U.P. IV Puru, având ca efect emiterea în 

aceeaşi zi de către Comisia Judeţeană Vâlcea a titlului de proprietate 
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·>iil!i;'ZF 

nrA/27.07.2006 pentru moştenitorii Rocşoreanu Elena Aurelia, Vântu Viorica 

}3ogoiu, Maria-Ileana, Ciorogaru Ion, Giugiulan Ion),· respectiv 

Hotărârea nr.563113.07.2006 (prin care a validat suprafaţa totală de 654,1 

ha pentru patru autori, din care pentru autorul PÂRVULESCU MARIA suprafaţa 
. . 

de 344,70 ha, pentru autorul ŢARFULEA M.GHEORGHE suprafaţa de 202 ha, 

iar pentru autorii DINOC NICOLAE şi MIRCESCU NICOLAE şi ANA, s-au 

validat suprafeţele de 6 ha, respectiv 49,60 ha, terenuri cu vegetaţie forestieră, 

întocmindu-se ulterior procesul-verbal de punere în posesie nr.769/31.07.2006 de 

către Comisia locală Malaia care a pus în posesie pe moştenitorii autorului 

ŢARFULEA M.GHEORGHE pe suprafaţa de 111,5 ha teren cu vegetaţie 

forestieră în U.P.II LATORIŢA, având ca efect emiterea la data de 08 august 

2006 a titlului de proprietate nr.l9 din data de 08.08.2008 pentru moştenitorii 

Vântu Viorica, Giugiulan Ion, Rocşoreanu Elena Aurelia, Ciorogaru Ion, Bogoiu 

Maria-Ileana, Ballo Sabina Doina), 

prin folosirea fotocopiei falsificate a procesului verbal 

· nr.3086/07.05.1947 depusă ca anexă la cererile de reconstituire 

nr.307/23.09.2005, nr.408/23.09.2005 şi nr.409/23.09.2005 de către inculpatul 

BASARABĂ MIRCEA şi certijicată sub semnătură ca fiind conformă cu 

originalul de către inculpatul PETRULIAN MIHAI DAN în care apare 

adăugată menţiunea falsă "şi galbenu, Petrimanu şi Puru", 

precum şi · a extras ului falsificat de al actului constitutiv al societăţii 

CARPATINA, transcris sub nr.4051/1920, document emis în copie legalizată 

sub nr.C1777/17.05.2006 de către Direcţia Judeţeană Gorj a Arhivelor 

Naţionale la solicitarea Comisiei locale Ma/aia pentru stabilirea dreptului de 

p~oprietate privată asupra terenurilor şi eliberat inculpatului DEACONEASA 

GHEORGHE în calitate de delegat, în procedura derutată în baza legii nr.J8/ 
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]991 modificată, înscrisuri ce au produs efecte juridice şi asupra cererii de 

reconstituire nr.41 0123.09.2005, 

producând prin aceste reconstituiri frauduloase statului român o pagubă 

materială în sumă de 12.913.761 lei echivalent cu 3.598.451,06 euro (compusă . 
din 7. 790.102,57 lei echivalent cu 2.170. 731,06 euro reprezentând valoarea 

masei lemnoase pe picior şi 5.123.658, 70 lei echivalent cu 1.427. 720 euro 

reprezentând contravaloarea terenului) şi 

obţinând un folos necuvenit rezultat din procentul de 15%, respectiv 25% 

prevăzut în contractele de prestări servicii, 

întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii continuate de participaţie 

improprie la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul 

un folos necuvenit având ca urmare producerea unor consecinţe deosebit de 

grave, prevăzută de art.52 alin.3 din Noul Cod Penal raportat la art. 132 din 

legea nr. 7812000 raportat la art.297 alin.], art.309 din Noul Cod Penal cu 

aplicarea art.35 alin.] (4 acte materiale) din Noul Cod Penal cu aplicarea 

art.J83 din Noul Cod Penal, art. 77 lit.a din Noul Cod Penal cu aplicarea art.5 

alin.] din Nou/Cod Penal. 

III. Analiza mijloacelor de probă pe care se întemeiază starea de fapt 

»Inculpaţii BASARABĂ MIRCEA şi PETRULIAN MIHAI DAN, nu 

au dat declaraţii în prezentul dosar. 

Intenţia directă a inculpaţilor, raportat la scopul urmărit, respectiv 

obţinerea de foloase materiale necuvenite, rezultă din următoarele mijloace de 

probă: 

- declaraţia martorei RĂDESCU VICTORIA din data de 13.01.2014, 

moştenitoare a autorilor POPESCU CONSTANTIN ŞI PÂRVULESCU 
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NfARlA(vo/.4, filele 66-68), care dovedeşte demersurile celor doi inculpaţi 

din anul 2004 de identificare a unor potenţiali moştenitori ai autorilor 

dar şi distrugerea de către inculpatul BASARABĂ MIRCEA a testamentul 

său Pârvulescu Dumitru, pe care 1-a rupt în prezenţa celuilalt inculpat, 

îrilrnâltlărtdu-I martorei un exemplar al procesului verbal nr.3086/07.05.1947 având 

deschiderea testamentului autoarei Pârvulescu Maria, act certificat 

nPn1uu conformitate cu originalul de inculpatul PETRULIAN MIHAI DAN, în 

C!ll='nnsul documentului făcându-se referire la dreptul de proprietate al autorului în 

)riunj.ii Galbenu, Petrimanu şi Puru, înscris pe care 1-a şi depus la dosarul cauzei, 

' certificarea originală a inculpatului Petrulian Mihai Dan (voi. 4, fila 69). 

· - înscrisul depus de martora RĂDESCU VICTORIA la dosar (vol.4, filele 70-

11) reprezentând copia legalizată a actului de partaj încheiat între Pârvulescu 

·. Maria şi fii săi, prin care aceasta renunţă la orice pretenţii în privinţa drepturilor 

·deţinute în mai mulţi munţi, printre care nu se regăsesc însă munţii GALBENU, 

PETRIMANU sau PURU. În cuprinsul actului menţionat suut detaliate 

proprietăţile lăsate fiilor săi, ceea ce înseamnă că la acel moment nu deţinea 

drepturi de propreitate în cei trei muuţi, acest act coroborându-se ca şi conţinut cu 

procesul verbal nr.3086/07.05.1947 aflat în păstrarea Serviciului Judeţean Gorj al 

Arhivelor Naţionale (vol.3, fila 219), împrejurare care dovedeşte fără nici un 

· dubiu alterarea înscrisului de către inculpaţii BASARABĂ MIRCEA şi 

·, PETRULIAN MIHAI DAN, prin adăugirile aduse copiei legalizate eliberată 

primului inculpat şi certificată în procedurile de reconstituire de cel de-al doilea. 

- declaraţia martorului ROCŞOREANU PETRIŞOR din data de 08.01.2014, 

moştenitor pe ramura ŢARFULEA M. GHEORGHE din care rezultă că inculpaţii 

BASARABĂ MIRCEA şi PETRULIAN MIHAI DAN I-au contactat Ia 

domiciliul său, primul inculpat recomandându-se administratorul uuei societăţi 

comerciale ce se ocupa cu recuperarea proprietăţilor, iar contra unui comision 
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aclhltllt ulterior, poate să recupereze terenuri ce reveneau mamei acestui martor, 

martorei Rocşoreanu Elena-Aurelia. Este de menţionat că şi acest 

•.· martor, ca de altfel, toţi martorii din dosar a precizat că nu i-au fost arătate actele 

de proprietate la care făcea referire inculpatul, dar şi faptul că la sugestia acestuia, . 
martorul i-a contactat pe ceilalţi moştenitori pentru a le explica în ce constau 

demersurile inculpatului. Tot la solicitarea inculpatului BASARABĂ MIRCEA, 

ma.rtorul s-a deplasat cu acesta la diferite instituţii pentru a depune acte, deşi, 

·.··precizează că nu avea cunoştinţă despre demersurile inculpatului, care, de alfel 

nici nu i-a oferit prea multe explicaţii. Un aspect deosebit de important din 

. declaraţia acestui martor se referă la faptul că, deşi a semnat procesele verbale de 

·· punere în posesie în calitate de moştenitor al autorului ŢARFULEA M. 

·GHEORGHE şi ca reprezentant al celorlalţi moştenitori, nu a mers niciodată 

împreună cu comisiile locale Malaia sau Voineasa pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor pentru o punere efectivă în posesie pe 

amplasamentele validate (voL4,filele 138-144). 

- declaraţiile martorilor ŢARFULEA MARIA, GHERGHE ION, OŢET 

ROTARU MARIA, BOTUŞI ELENA, POPESCU VASILE, 

MARIA şi BASARAB ELENA, toţi moştenitorii autorilor 

NICOLAE şi ANA, care au declarat că în anul 2005 au fost 

convocaţi la domiciliul martorului Ţarfulea Gheorghe, unde era prezent inculpatul 

BASARABĂ MIRCEA şi avocatul Tudora Nicolae şi au semnat declaraţii pe 

Pr<lprila răspundere tehnoredactate de inculpatul BASARABĂ MIRCEA, precum 

nişte tabele prezentate de inculpat conţinând numai numele şi prenumele 

· . acestora, cu ocazia audierii constatând faptul că respectivele tabele au fost 

anexate de către inculpat la cererea mAl0/23.09.2005 precum şi la procesul 

verbal de bună vecinătate datat 18.09.2005 încheiat cu moştenitorii autorului 

DINOC NICOLAE şi cu inculpatul BASARABĂ MIRCEA în calitate de 

70/120 

fţteşti, Str.N.Bălcescu, Bloe,-S5- mezimiltj Cod .l10332, TeUJ248128909.7; 02481289092; Fax. 0248/289093 

e-mail: anticoruptie@pna.ro 



procurator al moştenitorilor autorului POPESCU CONSTANTIN, pentru 

delimitarea suprafeţelor revendicate în muntele GALBENU ( vo/.4 - declaraţie 

martor POPESCU VASILE -filele 102-103; declaraţie martor DUGULEANĂ 

MARIA- filele 105-106; declaraţie martor ROTARU MARIA- filele 108-111; . 
declaraţie martor BOTUŞI ELENA- filele 113-116; declaraţie martor GHERGHE 

ION- filele 118-121, declaraţie martor ŢARFULEA GHEORGHE -filele 123-

126; declaraţie martor OŢET IOANA - filele 128-130; declaraţie martor 

. ŢARFULEA MARIA- filele 131-133). 

- declaraţia martorului Tudora Nicolae, avocat în cadrul Baroului Dolj, care 

·în declaraţia sa din data de15 ianuarie 2014 (vol.S,filele 87-90) care confirmă că 

inculpatul BASARABĂ MIRCEA a tehnoredactat înscrisurile menţionate anterior 

pe care martorul le-a certificat ca dată şi semnătură; 

- declaraţia martorului DINOC GHEORGHE (vol.4, filele 99-100) din care 

rezultă că el şi fratele său nu sunt descendenţi ai autorului DINOC NICOLAE, 

neavând vocaţiei succesorală la moştenirea acestuia, însă, cu toate acestea 

inculpatul BASARABĂ MIRCEA a redactat şi a depus prin intermediul 

martorului ROCŞOREANU PETRIŞOR cererea de reconstituire îmegistrată sub 

ni-.410/23.09.2005 prin care solicita reconstituirea dreptului de proprietate pentru 

113 din muntele GALBENU. 

- declaraţia martorul DINOC CONSTANTIN DOREL, fiul lui DINOC 

CONSTANTIN care a declarat că tatăl său în anul 2007 i-a spus că inculpatul 

BASARABĂ MIRCEA a falsificat testamentul autoarei PÂRVULESCU MARIA 

prin introducerea în cuprinsul acestui act a munţilor GALBENU, PURU şi 

PETRIMANU (vol.4,fila 98). 

- inculpatul BASARABĂ MIRCEA a fost singura persoană care a redactat şi 

dţpus cererile de reconstituire şi actele anexate, împrejurare ce rezultă din faptul 

că, în cuprinsul celor trei ceren de reconstituire îmegistrate sub 
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nr.307/23.09.2005, 408/23.08.2005 şi 409/23.09.2005 depuse de inculpat la 

Comisiile locale Voineasa şi Malaia pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor, acesta face menţiune că se anexează înscrisul denumit 

copie legalizată a procesului verbal de deschidere a testamentului olograf al 

d~functei PÂRVULESCU MARIA făcut de aceasta la data de 12 martie 1947, 

prin care lasă moştenire şi drepturile ei în muntele Puru" (vol.5, fila 138), 

· "copie legalizată a procesului verbal de deschidere a testamentului olograf al 

defunctei PÂRVULESCU MARIA făcut de aceasta la data de 12 martie 1947, 

prin care lasă moştenire şi drepturile ei în muntele Petrimanu" (voL 6, fila 21), 

şi "copie lega/izată a procesului verbal de deschidere a testamentului olograf al 

defunctei PÂRVULESCU MARIA făcut de aceasta la data de 12 martie 1947, 

prin care lasă moştenire şi drepturile ei în muntele Galbenul" (vol.6fila 205 ). 

În cele trei cereri şi în Registrul de evidenţă a cererilor de reconstituire 

nu se menţionează ca documente anexate vreun alt exemplar al procesului verbal 

nr.3086/07.05.1947, iar printre documentele aflate la dosarele de reconstituire 

nr.408 şi 409/2005 înaintate de Comisia locală Malaia pentru stabilirea dreptului 

de proprietate privată asupra terenurilor se află două copii certificate de inculpatul 

P):<;TRULIAN MIHAI DAN după exemplarul falsificat al procesului verbal 
' 

respectiv de pe care s-au efectuat copii legalizate la cele două birouri notariale din 

municipiul Craiova, însă înscrisurile în cauză au pe verso menţiunea ,,Primit azi 

· 19.03~2007" şi o semnătură de primire (vol.6, filele 93 şi 285),rezultând deci 

indubitabil că au fost depuse pro cauza de cei doi inculpaţi în perioada când pe 

·rolul Judecătoriei Brezoi se aflau dosarele civile nr.501/198/2006 şi 

nr.502!198/2006 având ca obiect acţiunile formulate de Instituţia Prefectului 

judeţului Vâlcea prin care a solicitat constatarea nulităţii absolute a hotărârilor 

Comisiei Judeţene Vâlcea pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată 
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~--~-------------
---~--~ ----

asupra Terenurilor nr.563113.07.2006 şi nr.562/13.07.2006, prm care au fost 

validaţi moştenitorii autorilor respectivi şi a actelor subsecvente acestora. 

_ - declaraţia martorei GHEORGHE AMALIA, membră a Comisiei locale 

Voineasa la data depunerii cererii înregistrată sub nr.307/23.09.2005, persoană . 
împutemicită să primească cererile de reconstituire a drepturilor de proprietate şi 

a actelor anexate acestora declară că inculpatul BASARABĂ MIRCEA a depus o 

_ fotocopie certificată a procesului verbal nr.3086/194 7 în cuprinsul căruia se 

menţionează la punctul 1 că PÂRVULESCU MARIA a dispus de drepturi şi în 

muntele Puru , iar în Registrul special de evidenţă a cererilor a înregistrat şi actele 

anexate de inculpat la cererea de reconstituire. 

- aceeaşi martoră, cu ocazia audierii din 15 .O 1.2014 a declarat: " .... Revenind la 

înscrisurile ataşate la cererea nr.307123.09.2005, conform menjiunilor din 

Registru, BASARABĂ MIRCEA a depus procesul verbal nr.3086!07.05.1947 

eliberat în copie legalizată de Direcjia Judejeană Gorj a arhivelor Najionale 

sub nr. C302719.12.2004 (certificat de către moştenitorul Petrulian Mihai Dan). 

A_ctul principal depus de BASARABĂ MIRCEA a fost testamentul numitei 

Maria Pârvulescu, fiica autorului Popescu C-tin, act prin care moştenitorii care 

~t<f"·'···~-_au formulat cererea îşi dovedeau dreptul de proprietate, la punctul 1 din 

cuprinsul acestui document, menJionându-se că testatoarea lasă moştenire a 

treia parte din drepturile primite de la autorul său în mai mulJi munJi printre 

care şi muntelePuru .... "(vol4,filele 44-49). 

- declaraţia martorului DOBRIN GHEORGHE, la acea dată primar al comunei 

Voineasa şi preşedinte al Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor din data de 14 ianuarie 2014 (vol.4,filele 53-55) în care 

~ confirmă aceste aspecte; 

- declaraţia martorului Băncescu Robert- Ionuţ, inginer silvic în cadrul Ocolului 

Silvic Voineasa şi membru al Comisiei locale Voineasa pentru stabilirea dreptului 
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proprietate privată asupra terenurilor în perioada respectivă, care în declaraţia 

din data de 14.01.2014 (vol.4,filele 51-52) declară că a avut suspiciuni suspiciuni 

• cu privire la autencitatea actelor anexate cererii nr.307/23 .09.2005 şi depuse de 

către inculpatul BASARABĂ MIRCEA, din care rezulta dreptul de proprietate al 

moştenitorilor POPESCU CONSTANTIN şi ŢARFULEA M. 

martorul MOGA ION, fost primar al comunei Malaia şi preşedinte al 

•. Comisiei Locale Malaia pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra 

{te:rermrilor în perioada respectivă, în declaraţia sa menţionează că propunerea de 

· validare pentru terenurile revendicate prin cererile nr.408/2005 şi nr.409/2005 au 

·· ·••··• avut la bază copia certificată a copiei legalizate după procesul verbal nr.3086/ 07 

mai 1947, document legalizat sub nr.C3027/2004 (vo/.4, filele 56-58), aspecte 

· confirmate şi de declaratia martorului Vangu Gheorghe (vol.4, filele 63-65), dar 

şi de declaraţia martorul SIMOIU MIHAIL, şeful ocolului silvic Voineasa şi 

. • membru al Comisiei locale Malaia pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor (vo/.4,filele 59-62). 

-' contractele de prestări servicii încheiate de SC CONSULT TURIST 

COMP ANY SRL reprezentată de directorul general BASARABĂ MIRCEA în 

c~litate de prestator şi inculpatul PETRULIAN MIHAI DAN, RĂDESCU 

YICTORIA, ŢARFULEA ELENA, ROCŞOREANU ELENA AURELIA, 

ION, BOGOIU MARIA, CIOROGARU ION, V ÂNTU VI O RICA, 

etc. în calitate de beneficiari, prin care la pct.2 "Obiectul şi preţul contractului" 

stipulează că" obiectul prezentului contract îl constituie realizarea de către 

prestator conform solicitării beneficiarului a următoarelor: 

< a) reconstituirea în totalitate a drepturilor de proprietate, privind terenurile cu 

vegetaţia forestieră şi goluri alpine, din munţii: Galbenu, Purul şi Petrimanu, 

rezultate în baza doxcumentelor civile din care rezultă calitatea de moştenitori a 
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defuncţiol Gheorghe şi Maria Ţrafulea, foşti coproprietari în acşti munţi, până la 

obţinerea titlurilor de proprietate; 

b) găsirea de cumpărători şi asistenţă în vânzarea terenurilor reconstituite conform 

alin.a)", precum şi anexa 1 la aceste contracte în care se stipulează " preţul . 
contractului ca fiind obligaţia beneficiarului de a-i plăti prestatorului pentru 

serviciile sale suma echivalentă cu un procent de 15% din sumele încasate în 

urma vânzării terenurilor reconstituite", demonstrează cu precădere inteţ1ţia 

frauduloasă a inculpatului BASARABĂ MIRCEA (vol.10 filele 200-213; 275, 

297-351); 

· - contractele de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. 957/23.08.2006 de 

B.N.P. Gresoiu Dumitru din oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea încheiate de 

moştenitorii autorului ŢARFULEA M.GHEORGHE cu SC CASCADE EMPIRE 

S.R.L. Sebeş, judeţul Alba, prin care au vândut la preţul de 1.360.501,25 lei 

persoanei juridice suprafaţa de 194 ha şi 3573,21 m.p. teren cu vegetaţie 

forestieră, cuprins în titlul de proprietate nr.4/27.07.2006, imobil aflat pe raza 

comunei Voineasa (vol.8, filele 96-102) şi nr.487/20.03.2008, prin care au vândut 

suprafaţa de 1.115.199,63 m.p., la preţul de 1.468.581,66 lei, cuprinsă în titlul de 

proprietate nr.19/08.08.2006 demonstrează premeditarea faptelor de către 

inculpaţi, cu precădere de către inculpatul BASARABĂ MIRCEA care a prevăzut 

clauza de vânzare încă de la încheierea contractelor de prestări servicii, anterior 

concretizării demersurilor sale frauduloase; 

- contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.958/23.08.2006, prin 

care aceiaşi moştenitori au vândut cantitatea de 4457 m.c. masă lemnoasă, la 

preţul de 561.582 lei.(vol.4, filele 145-147). Preţul vânzării a fost de 1.280.284, 

6~ lei. 

- ordinele de plată din care rezultă trnasferul către inculpatul BASARABĂ 

MIRCEA a sumelor reprezentând comisioanele reţinute ca urmare a încheierii 
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contractelor de prestări servicii şi a contractelor de vânzare - cumpărare a 

terenurilor reconstituite ilegal, în urma manoperelor .frauduloase ale inculpaţilor 

(vol.4 fila 165,fila 200); 

Faptul că inculpatul BASARABĂ MIRCEA a falsificat documente pe care . 
le-a şi utilizat în procedura de reconstituire sau în faţa instanţei de judecată, este 

confirmat şi de înscrisurile găsite la domiciliul acestuia cu ocazia percbeziţiei 

domiciliare efectuată în cauza nr.53/P/2007, documente aflate în prezent în 

volumele 9, 1 O şi 11 din dosarul c;auzei nr.l 02/P/2011. 

Astfel, au fost identificate în original sau în fotocopii toate înscrisurile depuse 

de către inculpatul BASARABĂ MIRCEA, în calitate de reprezentant al 

moştenitorilor autorilor POPESCU CONSTANTIN, PÎRVULESCU MARIA, 

ŢARFULEA M. GHEORGHE, DINOC NICOLAE, MIRCESCU NICOLAE şi 

ANA, contractele de prestări servicii, acte emise de Arhivele Naţionale, cereri, 
"'ax. 

·· memorii, acte de vânzare-cumpărare terenuri reconstituite fraudulos, procuri de 

reprezentare, certificate de moştenitor, hotărâri ale Comisiei judeţene Vâlcea 

pţntru stabilirea dreptului de propritate privată asupra terenurilor, procese verbale 

dţ bună vecinătate şi chiar de punere în posesie pentru moştenitorii reprezentaţi de 

a~esta, dar şi procesele verbale de punere în posesie întocmite în baza validărilor 
' 

Comisiei judeţene Vâlcea pentru stabilirea dreptului de proprietate privată ,, 

asupra terenurilor prin hotărârile nr.562 şi nr.563!13.07.2006, respectiv proces 

verbal de punere în posesie nr.S/18.07.2006 (un formular completat cu 

amplasamentele şi un formular necompletat la rubrica tabel a moştenitorilor 

autorului ŢARFULEA M.GHEORGHE, proces verbal de punere în posesie 

nr.4!18.07.2006, precum şi anexa nr.37 întocmită de Comisia locală Ma/aia 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor cu corecturi 

olografe, toate înscris urile fiind nesemnate şi având formatul unor modele ale 

unor înscris uri oficiale. 
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• documentele găsite în format electronic la percheziJia informatică, printre 

care şi procesele de bună vecinătate depuse în cadrul procedurii de 

reconstituire a dreptului de proprietate, cu precizarea că majoritatea acestor 

procese de bună vecinătate sunt încheiate între persoane care au beneficiat în 

condiţii frauduloase de reconstituire a dreptului de proprietate. 

{În format electronic se regăsesc şi procesele verbale de punere în posesie şi 

a~exele cu propuneri de validare înaintate de Comisia locală Ma/aia către 

Comisia judejeană, documente care în mod normal, nu ar fi trebuit să se afle în 

posesia inculpatului BASARABĂ MIRCEA. 

Toate înscrisurile folosite de inculpatul BASARABĂ MIRCEA în cadrul 

procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru autorii POPESCU 

CONSTANTIN şi PÂRVULESCU MARIA şi care confereau drept de proprietate 

persoanelor prezumate a fi reprezentate de acesta sunt falsificate după cum 

urmează: 

- exemplarele procesului verbal nr.3086/07.05.1947 anexate la cererile de 

reconstituire a titlului de proprietate au adăugate în fals la capitolul "Testemetă" 

punctul!, rândul6 cuvintele ,,şi galbenu, Petrimanu şi puru". 

Acest lucru rezultă din Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică 

nr.82750 din 18.10.2011 întocmit de Serviciul Criminalistic al Inspectoratului 

de Poliţie Judeţean Vâlcea în dosarul nr.53/P/2007, precum şi din examinarea 

vizuală, directă şi comparativă a înscrisurilor anexate la cereri şi a originalului 

procesului verbal m.3086/l947 (vol.l8,filele 6-15). 

- înscrisul denumit "copie contract de vânzare" datat 24.02.1907 după un 

contract de vânzare-cumpărare datat 20.10.1906 dintre POPESCU 

CONSTANTIN şi ŢARFULEA M. GHEORGHE pe de o parte şi ALEXANDRU 

MAXIM pe de altă parte, având ca obiect vinderea spre exploatarea unei păduri 

situată în muntele PURU, înscris intrat nelegal în patrimoniul Arhivelor 
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Naţionale, de pe care s-au eliberat două copii legalizate sub nr.C 1121117.04.2007 

din dispoziţia inculpatului PĂDURARU CONSTANTIN (vol.5,filele 53-65). 

Documentul de mai sus este falsificat în întregime, acest lucru rezultând din 

Raportul de expertiză criminalistică nr.296 din 22 octombrie 2008 întocmit de 

. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti în cuprinsul 

căruia se concluzionează "Textul actului de mai sus nu a fost scris la data pe 

' c~re o poartă ci, la o dată ulterioară, după ce hârtia a suferit un grad ridicat de 

uzură" (vol.1, fila 172). Înscrisul respectiv a fost depus la Comisia locală 

Voineasa pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi în 

dosarul nr.502/198/2006 al Judecătoriei Brezoi. 

~ un extras din Actul constitutiv al Societăţii CARPATINA transcris sub 

•m ... c•J1 din anul 1920 în Registrul de Transcripţiuni al Tribunalului Gorj, 

document depus de inculpatul DEACONEASA GHEORGHE la Comisia locală 

Malaia pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor , înscris 

falsificat în sensul că la fila nr.2 în rubrica "Corpul actului" după cuvântul 

"Galbenu" fiind adăugată menţiunea falsă "1/3 galbena Voneagu" în locul 

nienţiunii reale,,Puru Petrimanu" (vo/.12, fila 161). 

Acest lucru rezultă din examinarea comparativă a extrasului respectiv şi a 

actului constitutiv înaintată cu ocazia cercetărilor de Arhivele 

Un exemplar în copie din actul constitutiv falsificat a fost depus de către 

inculpatul BASARABĂ MIRCEA la Comisia judeţeană Vâlcea pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, fiind rezolutat de NADOLU 

MIRCEA pentru a fi depus la cele două comisii locale (vol.S,fi/a 86) . . , 

-.expertiza tehnică judiciară care a avut ca obiectiv stabilirea valorii suprafeţelor 

d~ teren cu vegetaţie forestieră şi a valorii masei lemnoase de pe acestea, terenuri 

reconstituite prin hotărârile nr.562 şi nr.563/13.07.2006 ale Comisiei judeţene 
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Vâlcea pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, 

exceptând suprafeţele menţionate în procesele verbale de punere în posesie 

nrA/27.07.2006 şi nr.758/31.07.2006 (în suprafeţe totale de 201,3 ha în muntele 

Puru pentru autorul POPESCU CONSTANTIN, respectiv 344,70 ha în muntele 

Petrimanu pentru autoarea PÂRVULESCU MARJA), valori ~xistente la data de 

13.07.2006 pentru autorii ŢARFULEA M.GHEORGHE, PÂRVULESCU 

MARlA, MIRCESCU NICOLAE şi ANA, DINOC NICOLAE şi POPESCU 

CONSTANTIN şi suplimentul de expertiză, care a stabilit valoarea totală a 

pagubei materiale cauzate Statului Român prin reconstituirea frauduloasă a 

dreptului de proprietate asupra suprafeţelor menţionate anterior este de 

12.913.76llei (voi. 3,jilele 178-188 şi vo/4 filele 9-40). 

-·adresa emisă de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 

Craiova, reprezentată legal de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Vâlcea s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 17.671.964,86 lei (vol.3,jila 
:: 

72) .. 

- adresa emisă de Direcţia Silvică Valcea în numele statului s-a constituit parte 

civilă în cauză cu aceeaşi sumă (vol.3,jila 76). 

» Jntenjia directă a inculpatului DEACONEASA GHEORGHE care a 

acţionat alături de inculpatul BASARABĂ MIRCEA în mod nemijlocit pentru 

atingerea scopului infracjional rezultă din atitudinea acestuia, care în calitate 

sa de la acea vreme de şef al Ocolului Silvic Voineasa - Direcjia Silvică Vâlcea 

a avut o atitudine de sprijinire a demersurile ilegale ale celuilat inculpat, în 

paguba statului român. 

Deşi la acea vreme inculpatul DEACONEASA GHEORGHE era 

funcţionar al unei instituţii a statului, ca urmare a înţelegerii infracţionale cu 
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ceilalţi doi inculpaţi, a redactat şi semnat adresa nr. 3587 din 11.11.2005, adresă 

eJ?isă de Direcţia Silvică Vâlcea - Ocolul Silvic Voineasa în care a precizat, în 

mod nereal, că, deoarece nu s-ar deţine documente cu privire la proprietatea 

statului în zona PURU-BORA, încunoştinţează Comisia locală Voineasa că îşi 

retrage dreptul de revendicare în numele statului român. (vol.i8, filele 186-18 7). 

Adresa redactată şi semnată de inculpatul DEACONEASA GHEORGHE a 

fost folosită ulterior de persoanele cercetate în prezenta cauză în dosarul cu 

nr.5021198/2006 al Judecătoriei Brezoi, iar în Decizia pronunţată la data de 13 

noiembrie 2007 , judecătorii i-au acordat o eficienţă maximă, reţinând: "Se mai 

constată de asemenea, că prin adresa de la fila 163 dosar, şeful Ocolului Silvic 

Voineasa a înştiinţat Comisia locală de fond funciar Voineasa că nu dejine acte 

translative de proprietate pentru muntele Puru şi Bora, asţfel că pentru aceste 

zone nu mai susţine cererea de la fila 162 dosar de reconstituire a dreptului de 

proprietate." vol.J8,fila 229). 

Facem precizarea că, potrivit dispoziţiilor legale în v1goare, direcţiile 

silvice au fost împutemicite de Ministerul Finanţelor să revendice, în numele 

statului român, terenurile cu vegetaţie forestieră, pe cale de consecinţă, retragerea 

unei astfel de cereri ar fi trebuit să fie realizată tot după o asemenea procedură. În 
i' 

s~eţa de faţă, inculpatul DEACONEASA GHEORGHE nu a fost împuternicit să 
redacteze şi să semneze o astfel de adresă, adresă care ulterior a fost folosită în 

toate litigiile pe care statul român sau Direcţia Silvică Vâlcea le-a avut cu diferite 

persoane fizice sau juridice. Adresa nu corespunde realitaţii, în sensul că aspectele 

menţionate în aceasta contravin adevărului, deoarece din amenajamentele silvice 

deţinute inclusiv de către Ocolul Silvic Voineasa rezulta dreptul statului român de 

a cere retrocedarea unor terenuri cu vegetaţie forestieră pentru zona muntoasă 

PURU-BORA. Prin aceste acţiuni concertate ale inculpaţilor a fost posibilă, 

ulterior, retrocedarea unor terenuri cu vegetaţie forestieră către persoane 
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neîndreptăţite, precum moştenitorii autorului POPESCU CONSTANTIN, 

reprezentaţi în cauză de inculpaţii BASARABĂ MIRCEA şi PETRULIAN 

MIHAI DAN. 

La data de 14 noiembrie 2011, Direcţia Silvică Vâlcea a comunicat că . 
DEACONEASA GHEORGHE nu a fost împuternicit să retragă cererea de 

revendicare a dreptului de proprietate a statului asupra terenurilor cu vegetaţie 

. forestieră din zona PURU-BORA (vol.1,fila 200). 

Inculpatul DEACONEASA GHEORGHE a făcut ş1 un act contrar 

îndatoririlor de serviciu pentru că a avut o înţelegere prealabilă cu inculpatul 

· . BASARABĂ MIRCEA, care, în calitate de reprezentant al mai multor persoane 

fizice, a obţinut fraudulos terenuri cu vegetaţie forestieră în zona PURU - BORA; 

să îl sprijine pe acesta în reconstituirea dreptului de proprietate pentru 

moştenitorii lui CONSTANTIN POPESCU. 

Pentru acest serviciu pe care îl presta funcţionarul, urma să fie remunerat 

de către inculpatul BASARABĂ MIRCEA, prin intermediu SC CONSULT 

TURIST COMP ANY SRL, cu suma de 100 euro/1 hectar pădure reconstituit Şi 

vândut. Înţelegerea a fost materializată prin încheierea şi semnarea contractului de 

prestări servicii nr.3 din 20 martie 2006, încheiat între SC SOFICARM SRL şi SC 

CONSULT TURIST COMPANY SRL. (vol.ll,filele 388-394). 

Din cercetări a rezultat însă că un prim contract de prestări servicii a fost 

încheiat între cei doi inculpaţi anterior datei de 15 aprilie 2005 (voL 3, filele 106-

1 07) aşa cum rezultă din convocarea la conciliere directă adresată de SC 

CQNSUL T TURIST COMP ANY SRL, reprezentată de inculpatul BASARABĂ 

MIRCEA către martorul PÂRVULESCU CĂTĂLIN GHEORGHE, după cum 

urmează: 

"Deşi subscrisa mi-am îndeplinit în totalitate obligaţiile asumate prin 

contractul sus-numit, dvs., în calitate de beneficiar, nu ne-aţi achitat preţul 
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convenit, astfel cum este menjionat în art.l4-15 din contract şi anexa nr.l la 

contract, respectiv suma echivalentă cu un procent de 25% din sumele încasate 

urma vânzării terenurilor reconstituite conform obiectului 

conractului. . . 
Mai mult, fiind depăşit atât termenul de 5 zile lucrătoare de la data 

intrării în contul dvs. a sumelor rezultate în urma vânzării terenurilor 

reconstituite conform obiectului contractului, cât şi cel de 3 zile lucrătoare de 

la expirarea celor 5 zile, dată până la care aveaJi obligajia să ne achitaji prejul, 

vă atragem atenjia că vă expuneji consecinJelor dispoziJiilor art.18 din contract, 

care prevăd penalităji de 3,5% din totalul valorii contractului pentru fiecare zi 

de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligajiei ce vă incumbă. 

Vă aducem la cunoştinjă faptul că la rându-ne suntem expuşi la plata 

unor penalităJi către subantreprenorul nostru, se SOFieARM SRL, care ne-a 

notificat de două ori în acest sens, tocmai din cauza intârzierii dvs.de a ne 

Anexăm prezentei conci/ieri copia contractului de prestări servicii 

nr.4115.04.2005, facturii nr.0628976/22.05.2008, precum şi a celor două .. 

· ·conci/ieri remise nouă prin scrisori recomandate de către se SOFJeARM 

SRL." 

Inculpatul DEACONEASA GHEORGHE era reprezentant al SC 

SOFICARM SRL, iar inculpatul BASARABĂ MIRCEA era reprezentant al SC 

CONSULT TURIST COMP ANY SRL. 

În cursul urmăririi penale s-a stabilit că între SC SOFICARM SRL, 

r(!prezentată de inculpatul DEACONEASA GHEORGHE şi SC CONSULT 

T,URIST COMP ANY SRL a intervenit un contract de prestări servicii prin care 

inculpatul DEACONEASA GHEORGHE, în calitate de prestator, se obliga să 

efectueze următoarele: 

82/120 

Piteşti_, Str.N.Bâlcetu:u, Bloc .S'5 -- mezun'in; Cod 1 lf)332~ Tel.f)24B!28909J; 0248!289()91: _Fax, 0248128~093 

e-mail: anticoruptie@pna.ro 



a)sprijinirea în reconstituirea în totalitate a drepturilor de proprietate, 

privind terenurile cu vegetaţie forestieră şi goluri alpine, pentru moştenitorii lui 

Constantin Popescu şi anume: Pârvulescu Cătălin-Gheorghe, Marinescu Radu

Cristian, Petrulian Mihai-Dan, Tănase Alina-Maria şi Rădescu Victoria, până 

la obţinerea titlurilor de proprietate; 

b)găsirea de cumpărători şi asistenţa în vânzarea terenurilor reconstituite 

conform alin. a). 

Beneficiarul, în speţă inculpatul BASARABĂ MIRCEA, se obliga să 

plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea obiectului contractului 

de servicii, aşa cum este definit în acesta şi cum este menţionat în Anexa m.1 a 

contractului( voLll,fila 394). 

Concret, beneficiarul avea obligaţia să-i plătească funcţionarului suma de 

1 po euro/1 ha pădure reconstituit şi vândut. 

Prin notificări ulterioare, inculpatul DEACONEASA GHEORGHE 1-a 

·somat pe inculpatul BASARABĂ MIRCEA, reprezentant al SC CONSULT 

TURIST COMP ANY SRL, să-şi onoreze obligaţiile asumate pfin contract, iar 

suma să fie achitată prin virament în contul prestatorului (vol.9, filele 321-324). 

Practic, contractul a fost încheiat pentru ca inculpatul DEACONEASA 

GHEORGHE, să fie sigur că va primi mita ca urmare înţelegerii frauduloase 

realizate cu inculpatul BASARABĂ MIRCEA. 

·De altfel, între calitatea acestuia de funcţionar şi contractul încheiat 

intervenea un evident conflict de interese pentru că el avea obliga să asigure 

integritatea fondului forestier, nu ca, prin mijloace frauduloase, împreună cu 

ceilalţi înculpaţi, să deposedeze statul român de terenurile cu vegetaţie forestieră. 

Nemulţumit de sumele de bani primite, inculpatul DEACONEASA 

GHEORGHE 1-a convocat "la conciliere directă" pe inculpatul BASARABĂ 
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MIRCEA cerându-i să-şi onoreze obligaţiile asumate prin contract, întrucât acesta 

la rândul său şi-a onorat obligaţiile asumate. 

Această atitudine a inculpatului DEACONEASA GHEORGHE, care, în 

virtutea calităjii sale de şef al Ocolului Silvic Voineasa a creat premisele pentru 

ohjinerea de către inculpatul BASARABĂ MIRCEA, în calitatea sa de 

reprezentant al unor moştenitori ce nu aveau vocajia la reconstituirea 

drepturilor de proprietate, executând astfel acte concrete de coautorat, a fost 

completată şi cu alte acţiuni efective, inculpatul fiind acela care a procurat un 

document de la Arhivele Najionale Gorj, l-a falsificat şi ulterior l-a transmis 

Comisiei locale de fond funciar Ma/aia, pentru ca ceilalji inculpaţi din 

prezenta cauză să beneficieze în mod direct de sumele de bani objinute din 

vânzare a terenurilor cu vegetajie forestieră retrocedate ilegal. 

Pentru infracţiunile de luare de mită În formă continuată, prev. de art. 254 

al.2 C.pen.rap.la art. 7 al.l din Legea nr. 78/2000 cu aplic.art.41 al.2 C.pen.; fals 

·intelectual săvârşit în legătură directă cu infracţiunea de luare de mită în formă 

cdntinuată, prev. de art.I7lit.c din Legea nr.78/2000 rap:la art.289 C.pen.; fals 
!: 

mbJerial în înscrisuri oficiale, prev. şi ped de art. 288 alin.] C.pen.; uz de fals, ,, 
' 

pr,ev.şi pedde art.291 din c.pen.,descrise anterior, inculpatul DEACONEASA 

0/!EORGHE a fost trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 53/P/2007 din data de 
11 
1: Op februarie 2012, dosarul înregistrat sub nr.l 043190/2012 ajlându-se în prezent 

pe rolul Tribunalul Vâlcea. Astfel, activitatea infracjională a fost probată în acest 

dosar, fiind o dovadă în plus a activităţilor desfăşurate de către acest inculpat 

pentru ca împreună cu ceilalţi doi inculpaţi să îşi atingă scopul propus. 

Inculpatul DEACONEASA GHEORGHE în declaraţia din data de 20 

ianuarie 2014 (vol.3,filele 33-39) a declarat că în data de 22.05.2006 a fost rugat 

de primarul Moga Ion să ridice de la Direcţia Judeţeană Gorj a Arhivelor 
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Naţionale cu sediul în municipiul Tg.Jiu, un document din care rezulta dreptul de 

proprietate. 

De asemenea, inculpatul a declarat că a ridicat de la instituţia publică 

înscrisuri în plic sigilat, fără a şti ce cuprinde acesta, iar după înmânarea plicului 

. martorului MOGA ION, a văzut că în interiorul acestuia se afla în copie legalizată 

un extras după actul constitutiv din anul 1920 a Societăţii Forestiere 

CARP ATIN A, în cuprinsul căruia se menţiona faptul că au fost aduşi ca aport la 

patrimoniul acestei societăţi şi munţii PURU, GALBENU şi PETRlMANU. 

Apărarea acestuia cu privire la aspectul de mai sus, urmează a fi înlăturată 

din următoarele considerente: 

Inculpatul DEACONEASA GHEORGHE a fost delegat, prm adresa 

nr.639 din data de 10.05.2006, de Comisia locală Malaia pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, să ridice de la Direcţia 

Judeţeană Gorj a Arhivelor Naţionale extrasul din Actul privind constituirea 

Societăţii CARP A TINA şi nu în data de 22.05.2006 cum declară, iar inculpatul 

BASARABĂ MIRCEA, tot în data de 10.05.2006, a solicitat în scris prin cererea 

nr.640/1 0.05.2006 Comisiei locale să ceară Arhivelor Naţionale eliberarea 

înscrisului respectiv ce i-a fost înmânat în data de 22.05.2006 inculpatului 

DEACONEASA GHEORGHE, ultimul scriind olograf pe verso-ul adresei 

înregistrată la instituţia publică sub nr.C1777/15.05.2006, "Subsemntul 

Deaconeasa Gheorghe serie CI JIX 227549 - am primit un exemplar din 

copia după documentul solicitat 22.05.2006", după care a semnat. Aşadar, 

inculpatul DEACONEASA GHEORGHE ştia exact ce document a ridicat în 

copie legalizată de la Direcţia Judeţeană Gorj a Arhivelor Naţionale (vol.12,jilele 

180-181). 

Un aspect relevant ce dovedeşte înţelegerea prealabilă a inculpaţilor este 

relatat în declaraţia inculpatului DEACONEASA GHEORGHE (vol.3, fila 37), 
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1' 

astfel: "cred că în anul 2000 l-am cunoscut pe BASARABĂ MIRCEA care se 

prezenta la Ocolul Silvic Voineasa cu cereri pentru a copia amenajamente 

si/vice şi hărJi în calitate de mandatar al moştenitorilor autorilor Constantin 

Popescu şi Ţarfulea M. Gheorghe. Prin anii 2004-2005 ştiu că se caza la 
' . 

pensiunea mea Piatra Lotru/ui". Mai mult, inculpatul nu oferă explicaţii 

credibile în legătură cu semnarea contractului de prestări servicii nr.3/20.03.2006, 

între SC SOFICARM SRL, reprezentată de către inculpat, în calitate de prestator 

şi SC CONSULT TURIST COMP ANY SRL reprezentată de inculpatul 

BASARABĂ MIRCEA în calitate de beneficiar, motivând că, deşi a semnat 

contractul, nu a avut cunoştinţă de conţinutul acestuia. Conţinutul respectivului 

contact, dar şi anexa nr. 1 la contract dovedesc indubitabil înţelegerea frauduloasă 

dintre inculpaţi. 

- martorii MOGA ION şi IOIL ANDREI, audiaţi în dosarul 53/P/2007, 

(vo/.16, filele 237-244, 248-251), preşedintele şi respectiv secretarul Comisiei 

locale Malaia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, 

în declaraţiile lor arată că în data de 10.05.2006, inculpatul BASARABĂ 

MIRCEA era însoţit de inculpatul DEACONEASA GHEORGHE când a depus la 

comisie cererea nr.640/10.05.2006 prin care a cerut să se solicite de la Arhivele 

Naţionale a înscrisului respectiv, în plus, inculpatul DEACONEASA 

GHEORGHE s-a oferit singur să ridice documentul de la instituţia publică, iar 

acesta a depus documentul respectiv cu menţiunea falsă, de la fila nr.2, din 

cuprinsul acestuia "113, Galbena, Voneagu, Soei .... ". 

- martorul BRATU ALEXANDRU CIPRIAN, fost director al Direcţiei 

Judeţene Gorj a Arhivelor Naţionale, audiat în dosarul nr.53/P/2007, declară că 

(vo/.16, filele 177-183) inculpatului DEACONEASA GHEORGHE i s-a eliberat 

o copie legalizată cu menţiuni reale după extrasul din Actul constitutiv al 

Societăţii CARP A TINA, în care "nu apare înscrisă după cuvântul Galbenu 
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------------------------------, 

fracjia 113 şi nici cuvintele Galbena, Voneagu", iar martorul CIŞMAŞU ION 

DANIEL, arhivar în cadrul aceleiaşi instituţii publice, declară (vol.2, filele 332-

333) cu privire la înscrisul depus de inculpatul respectiv la Comisia locală "sunt 

de părere că acestea sunt fotocopii color după copiile legalizate eliberate de . 
Direcjia Judejeană Gorj a Arhivelor Najionale din următoarele motive: la 

extrasele din actele solicitate sunt anumite porjiuni din act ce nu trebuie 

fotocopiate, nefăcând obiectul solicitării, fapt pentru care spaJiile respective 

anterior fotocopierii sunt acoperite cu o coală albă prinsă uneori în ace cu 

gămălie (bolduri). Filele 1-5 nu prezintă urme de ace cu gămălie, dar filele 1 si 

2 din extras ar trebui să prezinte urmele acestor ace la fel ca fila nr. 6. Există 

diferenje în sensul că tipizatul ştampilei de legalizare aplicat pe cele 6 file ce-mi 

sunt prezentate nu sunt clare în contrast." 

Este indubitabil faptul că între momentul ridicării de la instituţia publică a 

înscrisului legalizat si momentul depunerii la Comisia locală Malaia, înscrisu] s-a 

aflat numai în posesia inculpatului DEACONEASA GHEORGHE, în mod logic, 

al;esta era singura persoană care putea efectua adăugirile anterior menţionate si 

care avea si un interes în cauză, întrucât aşa cum am precizat anterior, acesta 

încheiase un contract de prestări servicii în calitate de reprezentant al SC 

SOFICARM SRL cu SC CONSULT TURIST COMPANY SRL, reprezentată de 

inculpatul BASARABĂ MIRCEA, contract prin care, deşi era funcţionar în 

cadrul unei instituţii publice, se angaja să sprijine inculpatul în ce priveşte 

reconstituirea dreptului de proprietate, motiv pentru care a şi făcut acte contrare 

îndatoririlor de serviciu, în sensul că a emis, fără a avea competenţele legale, o 

adresă falsificată cu privire la conţinutul acesteia, prin care încunoştinţa Comisia 

locală Voineasa că Direcţia Silvică Rm.Vâlcea, prin Ocolul Silvic Voineasa, pe 

care îl conducea în calitate de şef de ocol, îşi retrage cererea de revendicare a 

terenurilor pentru zona PURU-BORA. 
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IV. Analiza elementelor constitutive ale infracţiunii din perspectiva 

materialului probator 

1. Procedura de numire· a membrilor comisiilor locali! şi judeţene este cea 

prevăzută de Legea Fondului Funciar nr.18/1991 republicată, respectiv: 

"Art. 12 - (1) În scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau 

constituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor îndreptăţiţi şi eliberării 

titlurilor de proprietate, în fiecare comună, oraş sau municipiu, se constituie, prin 

ordinul prefectului, o comisie condusă de primar. 

(2) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor funcţiona sub îndrumarea 

unei comisii judeţene, numită prin ordinul prefectului Şi condusă de acesta. 

(3) Procedura de constituire şi modul de funcţionare a comisiilor, precum ŞI 

modelul şi modul de atribuire a noilor titluri de proprietate se vor stabili prin 

hotărâre a Guvernului în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi. Din 

comisii vor face parte cetăţeni desemnaţi de obşte din toate categoriile 

îndreptăţite, specialişti şi funcţionari publici, precum şi conducătorii unităţilor şi 

instituţiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, după caz. În comunele 

constituite din mai multe sate, cetăţenii vor fi desemnaţi proporţional cu ponderea 

numerică a locuitorilor din fiecare sat. 

Prin Hotărârea Guvernului României nr.890/8 august 2005 s-a aprobat 

Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi fUncţionarea 

comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a 

modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în 

posesie a proprietarilor. 

În capitolul I se reglementează constituirea comisiilor: 

"Art. 1 - În scopul stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 
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completările ulterioare, şi ale Legii nr. l/2Q.Q_Q, cu modificările şi completările ulterioare, 
comisiile constituite în baza art. _12 din Legea nr. 18/1991, republicată, se compun şi 

funcţionează conform prezentului regulament. 
2 - (1) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale se constituie prin ordin al 

prefectului şi sunt formate din: 
a) primar- preşedintele comisiei; 
b) viceprimarul, iar în cqzul municipiilor reşedinţă de judeţ, viceprimarul desemnat de 
consiliu/local; 
c) secretarul unităţii administrativ-teritoriale -secretarul comisiei; 
d) un specialist în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, 
îmbunătăţiri funciare sau un specialist în cadastru general, de regulă din cadrul serviciilor 
comunitare pentru cadastru şi agricultură; 

un inginer agronom sau horticol din cadrul centrului agricol, al oficiului de consultanţă 
agricolă sau din aparatul de specialitate al consiliului local; 
j) un jurist din sistemul de organizare a agriculturii şi dezvoltării rurale sau din aparatul de 
specialitate al instituţiei prefectului ori al autorităţilor administraţiei publice locale; 
g) şeful ocolului silvic ori împuternicitul acestuia; 
h) 2 - 4 reprezentanţi ai foştilor proprietari deposedaţi sau moştenitorii acestora care au solicitat 
terenuri în termenul legal, în funcţie de mărimea comunei, oraşului sau municipiului. Pentru 
alegerea reprezentanţilor proprietarilor în comisia locală, consiliul local convoacă o adunare a 
proprietarilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament sau de la. 
vacantarea unei poziţii în comisie, adunare care va fi legal constituită dacă este prezentă 
majoritatea din numărul acestora. 
(2) Desemnarea specialiştilor şi a reprezentanţilor menţionaţi mai sus se face de conducerile 

::. lmiităţilor de care aceştia aparjin şi se comunică în scris institujiei prefectului. 
4) Conducerea şi coordonarea comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale se asigură de către 

primar. În cazul în care primarul este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile stabilite de 
pr~vederile legale şi prin prezentul regulament ca urmare a situaţiilor de boală, demisie sau 
suspendare, viceprimarul, membru în comisie, preia prerogativele acestuia. Comisia locală va 
stabili în prima sa şedinţă în plen programul de lucru, astfel încât acţiunea să se desfăşoare şi să 
se încheie în termenul prevăzut de lege. 
(5) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor funcţiona sub îndrumarea şi controlul 
comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor." 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (republicată în 
. M,Of., Partea 1, nr. 365 din 29 mai 2007) prevede: 

(1) Funcţia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in 

scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala, administratia 

publica locala si autoritatile administrative autonome. 

(2) Functionarul public este persoana numita, in conditiile legii, intr-o functie publica. Persoana care a 

fost eliberata din functia publica si se afla in corpul de rezerva al functionarilor publici isi pastreaza 

calitatea de functionar public. 
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(3) Activitatile desfasura te de functionarii publici, care implica exercitarea prerogativelor de putere 

publica, sunt urmatoarele: 

a) punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative; 

b) elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei 

publice, precum si asigurarea avizarii acestora; 

c) elaborarea proiect~lor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, a~alizelor si statisticilor 

necesare realizarii si implementarii politicilor publice, precum si a documentatiei necesare executarii 

legilor, in vederea realizarii competentei autoritatii sau institutiei publice; 

d) consilierea, controlul si auditul public intern; 

e) gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare; 

t) colectarea creantelor bugetare; 

g) reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in raporturile acesteia cu persoane fizice sau 

juridice de drept public sau privat, din tara si strainatate, in limita competentelor stabilite de 

conducatorul autoritatii sau institutiei publice, precum si reprezentarea in justitie a autoritatii sau 

institutiei publice in care isi desfasoara activitatea; 

h) realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice. · 

(4) Functiile publice sunt prevazute in anexa la prezenta lege. 

(5) In sensul prezentei legi, totalitatea functionarilor publici din cadrul autoritatilor administrative . 
autonome si din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala 

constituie corpul functionarilor publici. 

În acest fel, prin însăşi procedura de constituire, atribuţiile şi 

funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor, care sunt reglementate de lege, dar şi prin modul de constituire, prin 

ordin al prefectului, membrii acestor comisii dobândesc calitate de ''fUncţionar 

public". 

Prin raportare a acestei noţiuni la funcţionarul public, aşa cum este 

denumit de legea penală, se observă următoarele particularităţi: 

a) Potrivit codului penal în vigoare până la data de 01 februarie 2014, deci la 

momentul săvârşirii actelor materiale ale infracţiunii continuate prin 

funcţionar public în sensul art.147 alin.l C.p. se înţelegea "orice persoană 

care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost 
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(3) Activitatile desfasurate de functionarii publici, care implica exercitarea prerogativelor de putere 

publica, sunt urmatoarele: 

a) punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative; 

b) elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei 

publice, precmn si asigurarea avizarii acestora; 

c) elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, an~lizelor si statisticilor 

necesare realizarii si implementarii politicilor publice, precum si a documentatiei necesare executarii 

legilor, in vederea realizarii competentei autoritatii sau institutiei publice; 

d) consilierea, controlul si auditul public intern; 

e} gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare; 

f) colectarea creantelor bugetare; 

g) ,reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in raporturile acesteia cu persoane fizice sau 

juridice de drept public sau privat, din tara si strainatate, in limita competentelor stabilite de 

conducatorul autoritatii sau institutiei publice, precum si reprezentarea in justitie a autoritatii sau 

institutiei publice in care isi desfasoara activitatea; 

h)'realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice. 

( 4) Functiile publice sunt prevazute in anexa la prezenta lege, 

(5) In sensul prezentei legi, totalitatea functionarilor publici din cadrul autoritatilor administrative . 
autonome si din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala 

constituie corpul functionarilor publici. 

În acest fel, prin însăşi procedura de constituire, atribuţiile şi 

'"<'l'i!'' funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor, care sunt reglementate de lege, dar şi prin modul de constituire, prin 

o~din al prefectului, membrii acestor comisii dobândesc calitate de ''funcţionar 

public". 

Prin raportare a acestei noţiuni la funcţionarul public, aşa cum este 

denumit de legea penală, se observă următoarele particularităţi: 

a) Potrivit codului penal în vigoare până la data de 01 februarie 2014, deci la 

momentul săvârşirii actelor materiale ale infracţiunii continuate prin 

funcţionar public în sensul art.l47 alin.l C.p. se înţelegea "orice persoană 

care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost 
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învestită, o însărcinare, de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei 

unităţi dintre cele la care se referă art. 145 C.p." 

b) Potrivit art. 175 alin.1 lit.b din Noul Cod Penal "Funcţionarul public, în 

sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu . 
sau fără remuneraţie, exercită o funcţie publică de orice natură". 

Atât în vechea reglementare, cât şi în actuala reglementare sfera noţiunii de 

"funcţionar public" include persoana care, cu titlu permanent sau temporar 

exercită progativele unei funcţii publice. 

Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, 

stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de 

către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile 

administrative autonome. 

Funcţionarul public este persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie 

publică. 

Potrivit art.8 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici: 

"(1) Funcţiile publice de stat sunt functiile publice stabilite si avizate, potrivit 

legii, în cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administratiei publice 

centrale, precum şi în cadrul autorităţilor administrative autonome. 

(2) Funcţiile publice teritoriale sunt funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit 

legii, în cadrul instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile 

administrativ-teritoriale. 

(3) Functiile publice locale sunt functiile publice stabilite si avizate, potrivit legii, 

in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale si al 

institutiilor publice subordonate acestora. " 
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Este de remarcat faptul că, în componenţa acestor comisii sunt desemnaţi 

functionari publici al căror statut operează ipso lege, precum primarul -

preşedintele comisiei; viceprimarul, iar în cazul municipiilor reşedinţă de judeţ, 

viceprimarul desemnat de consiliul local; secretarul unităţii administrativ

teritoriale - secretarul comisiei. Ceilalţi membrii dobândesc această calitate în 

virtutea numirii prin ordin al prefectului şi ca urmare a atribuţiilor stabilite 

prin Hotărârea Guvernului României nr.890/8 august 2005. 

În acest fel, calitatea de funcţionar public, ca o cerinţă esenţială ce califică 

subiectul activ al infracţiunii prevăzută de art. 132 din legea nr. 7812000 prin 

raportare la art.297 alin.] C.p., este îndeplinită. 

2. Cap. li din Hotărârea Guvernului României nr.890/8 august 2005 prin 

care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi 

funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, 

precum şi punerea fn posesie a proprietarilor reglementează: 

"Atribujiile comisiilor 
Art. 5 - Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale au următoarele atribuţii principale: 
a): preiau şi analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru 
rlconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu 
excepjia celor for"fulate de comune, oraşe sau municipii; 
b} verifică în mod riguros îndeplinirea condijiilor prevăzute la q_rt. 9 alin. (4) şi (5) din Legea 
nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la arţ,__(j din 
Legea nr. 112000, cu modificările ulterioare, solicitând în acest scop toate relaţiile şi datele 
necesare; 
c) stabilesc mărimea şi amplasamentul suprafeţei de teren, pentru care se reconstituie dreptul 
de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, propune alte amplasamente şi consemnează în 
scris acceptul fostului proprietar sau al moştenitorilor acestuia pentru punerea în posesie pe 
alt amplasament când vechiul amplasament este atribuit în mod legal altor persoane; 
d) completează, în urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele 
fizice şi juridice îndreptăjite; 
e) primesc şi transmit comisiei judeţene contestaţiile formulate de persoanele interesate; 
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(! întocmesc situaţii definitive, potrivit competenţelor ce le revin, privind persoanele fizice şi 
juridice îndreptăţite să li se atribuie teren, cu suprafaţa şi amplasamentele stabilite, conform 
planului de delimitare şi parcelare întocmit; · 
g) întocmesc situaţii cu titlurile de proprietate eliberate în condiţiile art. 2_1 alin. (22) din Legea 

· nr. 1811991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazurile în care 
proprietarii renunţă la titlul de proprietate pentru intrarea în legalitate şi înaintează comisiei 
judeţene propuneri de revocare a acestor titluri; • 
h) înaintează şi prezintă spre aprobare şi validare comisiei judeţene situaţiile definitive, 
împreună cu documentaţia necesară, precum şi divergenţele produse şi consemnate la nivelul 
acestor comisii; 
i) pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptăţite să primească terenul, 
completează fişe le de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia judeţeană 
a propunerilor făcute, şi le înmânează titlurile de proprietate, potrivit competenţelor ce le 
revin; 
j) analizează lunar evoluţia cauzelor în justiţie în care comisia locală este parte şi în funcţie de 
aceasta hotărăşte şi propune organului competent poziţia procesuală pentru termenele 

· următoare; 
k) sesizează organele competente pentru sancţionarea membrilor comisiei, când este cazul; 
1) identifică terenurile atribuite. ilegal şi sesizează primarul, care înaintează sub semnătură 
acţiuni în constatarea nulităţii absolute pentru cazurile prevăzute la i!r:L_lli din Legea nr. 
169/1997, cu modificările şi completările ulterioare; 
m) exercită orice alte atribuţii ce le revin potrivit prevederilor legale şi prezentului regulament. 
Ari. 6- Comisiile judejene şi a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii principale: 
a) organizează instruirea comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale şi asigură distribuirea 
legilor, a prezentului regulament, a hărţilor şi planurilor la zi, precum şi a altor materiale 

··necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora; 
b) ·asigură îndrumarea şi controlul comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale prin 
desemnarea pe comune, oraşe şi municipii a membrilor din comisia judeţeană; 
c) verifică legalitateapropunerilor înaintate de comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, 
în special existenţa actelor doveditoare, pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea şi 

concludenţa acestora; 
d) soluţionează contestaţiile formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile locale; 
e) validează sau invalidează propunerile comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, 
împreună cu proiectele de delimitare şi parcelare; 
j) emit titlurile de pr:oprietate pentru cererile validate; 
g) soluţionează cer~rile de reconstituire a dreptului de proprietate a comunelor, oraşelor şi 
municipiilor pentru terenurile forestiere; 
h) analizează propunerile comisiilor locale de revocare a titlurilor de proprietate eliberate în 
condiţiile art. 27 alin. (22) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, verifică temeinicia acestor propuneri şi hotărăsc în consecinţă; 
i) identifică terenurile atribuite ilegal şi sesizează prefectul, care va promova acţiuni în 
constatarea nulităţii absolute pentru cazurile prevăzute la art. lii din Legea nr. 169/1997, cu 
modificările şi completări le ulterioare; 
j) analizează lunar evoluţia cauzelor în justiţie în care comisia judeţeană, respectiv comisia 
municipiului Bucureşti este parte şi decide asupra măsurilor ce trebuie luate; 
k) atribuie şi dispun delimitarea în teren, completarea proceselor-verbale de punere în posesie a 
comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru terenurile forestiere proprietate publică ce le revin; 
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~------~---------- ---------------~ ~ ----------------------------------, 

1) preiau şi analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere în cazul persoanelor care 
solicită reconstituirea dreptului de proprietate privată pe raza teritorială a mai multor localităţi 
din judeţ; în aceste cazuri comisia judeţeană va îndeplini, în mod corespunzător, şi atribuţiile 
prevăzute la literele b ), c ), d) şi h) de mai sus; 
m) exercită orice alte atribuţii ce le revin potrivit prevederilor legale şi prezentului regulament." 

3. Legea nr. 112000 cu modificările ulterioare prevede în art. 6 - (1) La 
stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi forestiere, 
în conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi 
comisiile judeţene, constituite potrivit legii, vor verifica în mod riguros existenfa actelor 
dovedi/oare prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, precum şi 

pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenfa acestor acte, Jinându-se seama şi de 
dispoziţiile art. Il alin. (1) şi (2) din aceeaşi lege. 

(Il) Titlurile de proprietate obţinute anterior intrării în vigoare a Legii nr. 18/1991 şi existenţa 
liberă a vechilor amplasamente fac dovada absolută a proprietăţii, obligând comisiile de fond 
funciar se procedeze la validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate. 

(12) Consemnările efectuate între anii 1945 şi 1990 în registrele agricole, cererile de intrare în 
fostele cooperative agricole de producţie, documentele existente la arhivele statului referitoare 
la proprietatea terenurilor, neînsofile de titlurile de proprietate, au valoare declarativă cu 
privire la proprietate. 

(13) În situaţia în care nu mai există înscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficientă în 
reconstituirea dreptului de proprietate când aceasta se face pe vechile amplasamente şi când 
martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau moştenitorii lor, pe toate laturile terenului 
pentru care s-a cerut reconstituirea. 

(14) Orice probă dovedind dreptul de proprietate al foştilor proprietari poate fi înlăturată numai 
printr-o probă de aceeaşi forţă produsă de către deţinătorul actual al terenului sau de către terţi, 
tăgăduind dreptul de proprietate. 

(2) Dispoziţiile art. 12 şi art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind restabilirea dreptului de proprietate prin 
reconstituire, precum şi dispoziţiile procedurale prevăzute la art. 51 - 59 din aceeaşi lege se 
aplică în mod corespunzător la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi. 

(21) În situaţia în care anumite suprafeţe sunt revendicate de două persoane, dintre care una este 
fostul proprietar, căruia i s-a preluat terenul prin măsurile ţ~buzive aplicate în perioada anilor 
1945 - 1990, şi cea de a doua, persoana căreia i s-a atribuît teren din cel preluat de la fostul 
proprietar în limita resurselor de teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui 
terenul în natură ambilor solicitanţi. În cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în 
natură terenul persoanei care deţinea actele de proprietate în anul 1990, iar cei care au fost 
împroprietăriţi cu asemenea terenuri vor fi despăgubiţi în condiţiile legii. 
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(22) Diferenţele între suprafeţele înscrise în titlurile de proprietate, în registrele agricole, în 
cererile de intrare în cooperativă, în actele de donaţie către stat, în arhivele statului din perioada 
!945 - 1990 şi situaţia de fapt la data punerii în posesie se corectează în favoarea foştilor 
proprietari. 

Dispoziţiile legale menţionate stabilesc sfera atribuţiilor membrilor 

comisiilor locale şi judeţene şi la această sferă de atribuţfuni se raportează şi 

dispoziţiile art.297 alin.J C.p. (fost art. 248 C.p.). 

Astfel, atribuţiile comisiilor locale Malaia şi Voineasa se raportează la 

cererile depuse de către inculpatul BASARABĂ MIRCEA pentru moştenitorii 

autorului POPESCU CONSTANTIN (Pârvulescu Constantin Gheorghe, 

Marinescu Radu Cristian, Petrulian Mihai Dan, Tănase Alina Maria şi Rădescu 

Victoria) şi ŢARFULEA M. GHEORGHE (Bal/o Sabina- Doina, Czorogaru 

Ion, Bogoiu Maria Ileana, Giugiulan Ion, reprezentati de Rocşoreanu Petrişor, 

Vântu Viorica şi Rocşoreanu Elena-Aurelia) şi înregistrată sub nr.408/23.08.2005 

la Comisia Locală Voineasa, dar şi cu privire la cererea înregistrată sub 

nr.410/23.09.2005 la Comisia Locală Malaia jud. Vâlcea prin care moştenitorii 

a*orilor DINOC NICOLAE (Dinoc Ion, Dinoc Gheorghe şi Dinoc Constantin), 

MARIA G. ŢARFULEA (Bal/o Sabina- Doina, Ciorogaru Ion, Bogoiu Maria 

Ihpana, Giugiulan Ion, reprezentati de Rocşoreanu Petrişor, Vântu Viorica şi 

Ri;>cşoreanu Elena-Aurelia), ANA şi NICOLAE MIRCESCU (Duguleană 

Maria, Ţarfulea Maria, Oţet Ioana, Gherghe Ion, Botuşi Elena, Rotaru MARIA, 

Popescu Vasile şi Basarab Elena), prin procuratorul ROCŞOREANU PETRIŞOR, 

au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra unei cote de 1/3 

din muntele GALBENU, respectiv suprafaţa de 250-280 ha, precum şi cu privire 

la cererea înregistrată sub nr.409/23.09.2005 la Comisia Locală Malaia jud. 

Vâlcea formulată de inculpatul BASARABĂ MIRCEA în calitate de 

reprezentant al moştenitorilor autoarei P ÂRVULESCU MARIA (fiica lui 

POPESCU CONSTANTIN) prin care s-a solicitat reconstituirea dreptului de 
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proprietate asupra unei cote de 2/3 din muntele GALBENU şi cu privire la cererea 

înregistrată sub m.307/23.09.2005 depusă de inculpatul BASARABĂ MIRCEA 

în numele moştenitorilor autorilor POPESCU CONSTANTIN şi ŢARFULEA M. 

GHEORGHE la Comisia Locală Voineasa (vol.l, filele 1-3). 

***** 
Inculpaţii BASARABĂ MIRCEA şi PETRULIAN MIHAI DAN au creat 

premisele retrocedărilor ilegale iniţial prin falsificarea fotocopiei procesului 

verbal nr.3086/07.05.1947 depusă ca anexă la cererea nr.307/23.09.2005 de 

către inculpatul BASARABĂ MIRCEA şi certificată sub semnătură ca fiind 

conformă cu originalul de către inculpatul PETRULIAN MIHAI DAN în care 

apare adăugată menţiunea falsă "şi galbenu, Petrimanu şi Puru", şi copia 

legalizată a procesului verbal de deschidere a testamentului olograf al numitei 

Pârvulescu Maria, datat 12 martie 1947, prin care aceasta lasă moştenire, 

drepturile ei în muntele Puru ". 

De asemenea, prin demersurile efectuate de către inculpaţii BASARABĂ 

MIRCEA şi PETRULIAN MIHAI DAN de identificare a potenţiali/ar moştenitori 

ai acestor autori, de încheiere de către primul inculpat a unor contracte de 

prestări servicii şi reprezentare, dar şi prin depunerea cererilor menţionate 

m'!ferior au fost completate aceste acţiuni iniţiale premergătoare: 

·· Prin depunerea înscrisurilor falsificate de către inculpaţii BASARABĂ 

MIRCEA şi PETRULIAN MIHAI DAN şi ulterior, pe parcursul procedurii la 

comiile locale, de către inculpatul DEACONEASA GHEORGHE, ca acte 

doveditoare ale dreptului de proprietate anexate la cererile de reconstituire, a 

fost creată convingerea comisiilor locale Malaia şi Voineasa cu privire la un 

drept de reconstituire inexistent. 

Prin aceste demersuri, inculpaţii au determinat cu intenţie membrii celor 

două comisii locale, ca în exercitarea atribuţiilor lor de serviciu să îndeplinească 
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în mod defectuos un act ce intra în sfera acestor atribuţii şi prin aceasta să 

cauzeze patrimoniului statului o pagubă materială. 

1. Pentru cererile înregistrate sub nr. nr.408/23.08.2005, 

nr.409/23.09.2005, nr.410/23.09.2005, Comisia locală Malaia pentru stabilirea . 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor formată din Moga Ion - primar 

şi preşedintele comisiei, loii Adrian - secretarul comisiei şi secretarul primăriei, 

Vangu Gheorghe- viceprimar, Dobroiu Constantin, Fişu Ion, Vlad Ionela, Răducă 

Delia şi Răducă Anton- membrii, în şedinţa din data de 16.12.2005 a suspus la 

vot şi a validat moştenitorii cuprinşi în cererea nr.408/23.08.2005 pentru 

suprafaţa de 651,18 ha vegetaţie forestieră în muntele Petrimanu, pentru 

cererea nr.409/23.09.2005 pentru suprafaţa de 174,1 ha în muntele Galbenu, 

în cote egale cu 213, iar pentru cererea nr.410/23.09.2005 pentru suprafaţa de 

_ 86,8 ha, respectiv suprafaţa de 113 din muntele Galbenu (aşa cum rezultă din 

procesul verbal întocmit de comisie la data menţionată). 

Aceleaşi cereri au fost rediscutate în şedinţa Comisiei locale Ma/aia pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor dîn data de 

27.06.2006 formată din Moga Gheorghe - primarul comunei şi preşedintele 

comisiei, Vangu Gheorghe - viceprimar, Joi! Adrian - secretar, Fişu Ion -

membru, Simoiu Mihail - şeful Ocolului Silvic Voineasa, membru, Baia Petre, 

Vlad Jonela, în urma modificării propunerii de validare de către Comisia 
' . / 

Judeţeană, fiind stabilite suprafeţele de 344,7 ha în muntele Petrimanu pentru 

moştenitorii autorului Constantin Popescu, în acelaşi munte pentru suprafaţa de 

111,5 ha pentru moştenitorii autorului Gheorghe M Ţarfulea, pentru suprafaţa 

de 112,9 ha în muntele Galbenu pentru moştenitorii autorului Constantin 

Popescu, 49,6 ha pentru moştenitorii autorilor Ana şi Nicolae Mircescu, pentru 

5,6 ha pentru moştenitorii autoarei Maria Ghe. Ţarfulea şi 6 ha pentru 

moştenitorii autorului Dinoc Nicolae. 
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Pentru a întări convingerea membrilor comisiei locale, inculpatul 

DEACONEASA GHEORGHE a depus un exemplar al extrasului din Actul 

constitutiv al Societăţii CARPATINA transcris sub nr.4051 din anul 1920 în 

Registrul de Transcripţiuni al Tribunalului Gorj la Comisia locală Malaia . 
pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, înscris 

falsificat prin adăugarea la fila nr.2 în rubrica "Corpul actului" după 

cuvântul "Galbenu" a menţiunii nereale "113 galbena Voneagu" în locul 

menţiunii reale "Puru Petrimanu" (vol.12, fila 161). Actul menţionat a fost 

ridicat de către acest inculpat de la Arhivele Najionale Gorj în urma delegării 

sale, prin adresa nr.639 din data de 10.05.2006. 

2. Pentru cererea nr.307123.09.2005, Comisia locală Voineasa pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor formată din primarul 

Dobrin Gheorghe - preşedinte, membrii Marin Constantin, Popescu Amalia, 

Creţan Georgeta, Mardale Petre şi Băncescu Robert - reprezentantul Ocolului 

Silvic Voineasa în şedinţa din data de 20 ianuarie 2006 a supus la vot şi a validat 

suprafaţa de 5,65 ha pentru moştenitorii autorului Constantin Popescu, Gheorghe 

M. Ţarfulea şi Constantin Pârvulescu, potrivit procesului verbal al şedinţei. 

Prezent la această şedinţă a fost şi inculpatul BASARABĂ MIRCEA care a făcut 

referire la actele depuse de el în dovedirea drepturilor de proprietate. 

Săvârşirea, fără intenţie, a infracţiunii de abuz în serviciu prin 
/ 

îndeplinirea în mod defectuos a unui act ce intra în sfera atribuţiilor de serviciu 

ale membrilor comisiilor de către aceştia, dar ca urmare a acţiunilor de 

determinare exercitate de către inculpaţi, rezultă cu precădere din declaraţiile 

acestora, audiaţi în calitate de martori. 

Astfel, martorul Moga Ion, fost primar al comunei Malaia şi preşedinte al 

Comisiei Locale Malaia pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată a 

981120 

Piteşti, Str.N.Bălce~cu, Bloc S5 -- mez(min,· CoillliJ332, Tel.0248/289(}9l; fiJ.48/2U9fJ92; Fax. IU4W28WJ9) 

e-mail: anticoruptie@pna.ro 



declarat următoarele: "Actul principal care a stat la baza întocmiri propunerii 

de validare pentru autorii respectivi a fost procesul-verbal nr. 3086/07105/1947, 

având ca obiect deschiderea testamentului numitei Pîrvulescu Maria, fiica lui 

PoJDe!>cu Constantin, din care rezultă că aceasta a avut în proprietate terenuri şi 

fn munJii Galbenu, Petrimanu şi Puru... .. ..... În concluzie, Comisia Locală 

Malaia a fost indusă în eroare de Basarabă Mircea prin depunerea testamentului 

falsificată ca anexă la cererile 408 şi 409 din 23/09/2005, lucru care a profitat şi 

cererii nr. 41012005 şi prin depunerea actului constitutiv din 1920 de către 

Deaconeasa Gheorghe, act ce confine acele menfiuni nereale la care am făcut 

referire. Dacă am fi ştiut că documentele sunt false nu am fi făcut propunerea de 

validare", aspecte confirmate de martorii Vangu Gheorghe, SIMOIU MIHAIL, 

şeful Ocolului Silvic Voineasa şi membru al Comisiei locale Malaia la acea dată, 

dar şi de martorul Dobrin Gheorghe, la acea dată primar al comunei Voineasa şi 

preşedinte al Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

· asupra terenurilor. 

Ca o consecinţă directă a demersurilor celor trei inculpaţi, Comisia locală 

Malaia a înaintat prin adresa nr.587 din data de 04.01.2006 propunerea de 

validare a anexei 37 în baza cererilor nr.408/23.09.2005 şi nr.409/23.09.2005 şi 

nr.410/23.09.2005, Comisiei Judeţeane Vâlcea pentru Stabilirea Dreptului de 

Proprietate Privată asupra Terenurilor. 

Ca urmare a cererii nr.307/23.09.2005, Comisiei Locale Voineasa a înaintat 

propunerea de validare a anexei 37 prin adresa nr.842 din data de 03.02.2006 

(vol.S,fl/a 100) aceleaşi comisii. 

Comisia Judeţeană Vâlcea pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată 

asupra Terenurilor, în şedinţa din data de 13 iulie 2006, având în compunere în 

calitate de preşedinte pe Anuţa Handolescu, prefectul judeţului Vîlcea la acea 

dată, Mircea Nadolu -secretar, Predică Vasile, Dumitraşcu (Jheorghe, Costache 
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Ion, Ghelman Mircea, Stanciu Gheorghe, Poenaru Gheorghe, Jinaru Adam, 

Harambaşa Rozalia şi Grigore Nicoleta - membrii, . prin procesul - verbal din 

acea dată, a fost de acord cu propunerile şi a aprobat cu unanimitate validarea 

anexei 37 cu suprafaţa de 561,40 ha, respectiv 403,30 ha înaintată de Comisia . 
Locală Malaia. Prin acelaşi proces verbal a fost validată anexa 37 cu suprafaţa de 

654,1 ha înaintată de Comisia Locală Malaia, anexă aniânată din data de 

23.02.2006. 

Un aspect important referitor la modalitatea în care s-a desfăşurat şedinţa din 

13 iulie 2006 rezultă din declaraţia martorului Handolescu Anuţa (voi 16, filele 

193-211) în care aceasta precizează "cu privire la această şedinţă, fac 

menţiunea că în realitate nu am participat şi nu am semnat procesul verbal de 

şedinţă, deoarece în ziua respectivă a intervenit o situaţie fortuită ( .... ). Fac 

menţiunea că la acest proces verbal trebuie să existe stenogramele de şedinţă în 

care se dovedeşte faptul că nu am fost prezentă la această şedinţă. Locul meu 

fiind ţinut de secretarul NADOLU MIRCEA, în conformitate cu prevederile 

Je'gii nr.18/1991 (fila 135)". 

· 3. Urmând procedura legală, Comisia Judeţeană Vâlcea pentru Stabilirea 

Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor a emis Hotărârea 

nr.563/13.07.2006 prin care a validat suprafaţa totală de 654,1 ha pentru patru 

autori, din carepentru autorul PÂRVULESCU MARIA suprafaţa de 344,70 ha, 

pentru autorul ŢARFULEA M.GHEORGHE suprafaţa de 202 ha, iar pentru 

autorii DINOC NICOLAE şi MIRCESCU NICOLAE şi ANA, s-au validat 

suprafeţele de 6 ha, respectiv 49,60 ha, terenuri cu vegetaţie forestieră. 

Prin procesul-verbal de punere în posesie nr. 769/31.07.2006, urmare a 

validării Comisiei judeţene prin hotărârea nr.563/13.07.2006, Comisia locală 

Malaia a pus în posesie pe moştenitorii autorului ŢARFULEA M.GHEORGHE, 
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ce apar reprezentaţi de martorul ROCŞOREANU PETRlŞOR, pe suprafaţa de 

111,5 ha teren cu vegetaţie forestieră în U.P.II LATORlŢA, iar în data de 08 

august 2006 a fost emis titlul de proprietate nr.l9 din data de 08.08.2008 pentru 

moştenitorii Vântu Viorica, Giugiulan Ion, Rocşoreanu Elena Aurelia, Ciorogaru 

Ion, Bogoiu Maria-Ileana, Ballo Sabina Doina (voL8,fila 113). 

4. Ca urmare a cererii nr.307/23.09.2005, şi a propunerii Comisiei Locale 

Voineasa înaintată prin adresa nr.842 din data de 03.02.2006 (voLS, fila 100), 

Comisia Judeţeană Vâlcea pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată 

asupra Terenurilor a emis Hotărârea nr. 562/13.07.2006 (voL 8, fila 179)prin care 

s-a validat suprafaţa de 403,30 ha pentru doi autori din care 201,3 ha pentru 

autorul Popescu Constantin, ai cărui moştenitori au fost reprezentaţi de Basarabă 

Mircea. 

Ulterior validării, prm hotărârea nr.562/13.07.2006, Comisia locală 

Voineasa a întocmit procesul-verbal nr. 5127.07.2006 privind punerea în posesie 

a moştenitorilor autorului ŢARFULEA M.GHEORGHE (reprezentaţi de 

m~rtorul ROCŞOREANU PETRIŞOR) pe suprafaţa de 202 ha, teren cu vegetaţie 
' 

forestieră în U.P. IV Puru, iar în aceeaşi zi Comisia Judeţeană Vâlcea a emis titlul 

de proprietate nrA/27.07.2006 pentru moştenitorii Rocşoreanu Elena Aurelia, 

Vântu Viorica Bogoiu, Maria-Ileana, Ciorogaru Ion, Giugiulan Ion (vol.8 filele 

85-87). 

Cele două hotărâri ale Comisiei Judeţene Vâlcea pentru stabilirea dreptului 

de proprietate privată asupra terenurilor au fost contestate în instanţă de către 
\ 

Instituţia Prefectului judeţului Vâlcea şi de către Direcţia Silvică Rm.Vâlcea 

(dosarele nr.SOl/198/2006 şi nr.502/198/2006 ale Judecătoriei Brezoi), 

solicitându-se nulitatea absolută a acestora. 

În acest fel, comisiile locale Malaia şi Voineasa şi-au încălcat atribuţiile 
' 

prevăzute în art. 5 lit.a, b, c, d, f, h, i din Hotărârea Guvernului României 
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·-----------------------------

nr.890/8 august 2005 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de 

constituire, atributiile şi functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a 

titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor : 

a) preiau şi analizează cererile depuse în conformitate cu pr~vederile legii, peniru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu 
excepţia celor formulate de comune, oraşe sau municipii; 
b) verifică în mod riguros îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi (5) din Legea 
nr. 1811991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la g.rL 15 din 
Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, solicitând în acest scop toate relaţiile şi datele 
necesare; 
c)stabilesc mărimea şi amplasamentul suprafeţei de teren, pentru care se reconstituie dreptul 
de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, propune alte amplasamente şi consemnează în 
scris acceptul fostului proprietar sau al moştenitorilor acestuia pentru punerea în posesie pe 
alt amplasament când vechiul amplasament este atribuit în mod legal altor persoane; 
d) completează, în urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele 
jiz1ce şi juridice îndreptăţite; 
t;i întocmesc situaţii definitive, potrivit competenţelor ce le revin, privind persoanele fizice şi 

juridice îndreptăţite să li se atribuie teren, cu suprafaţa şi amplasamentele stabilite, conform 
planului de delimitare şi parcelare întocmit; 
h) înaintează şi prezintă spre aprobare şi validare comisiei judeţene situaţiile definitive, 
împreună cu documentaţia necesară, precum şi divergenţele produse şi consemnate la nivelul 
acestor comisii; 
O pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptăţite să primească terenul, 

. c,omple:tetlzăfiş·ele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia judeţeană 
a propunerilor făcute, şi le înmânează titlurile de proprietate, potrivit competenţelor ce le 
revin; 

Comisia Judeţeană Vâlcea pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată 

xx·:··F'. asupra Terenurilor a îndeplinit în mod defectuos acte ce intrau în sfera 

atribuţiilor de serviciu prin emiterea Hotărârilor nr.562 şi nr.563/J3.07.2006, 

prin încălcarea următoarelor atribuţii prevăzute de art.6 lit. c, e şi f din 

Hotărârea Guvernului României nr.890/8 august 2005 prin care s-a aprobat 

Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcfionarea 

comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a 

modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în 

posesie a proprietarilor, respectiv: 
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c) verifică legalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, 
în special existenţa actelor doveditoare, pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea şi 

concludenţa acestora; 
e) validează sau invalidează propunerile comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, 
împreună cu proiectele de delimitare şi parcelare; 
j) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate; 

. 
Acţiunile de săvârşire nemijlocită a infracţiunii de determinare a 

membrilor comisiilor locale şi judeţene pentru a efectua un act defectos ce intra 

în sfera atribuţiilor lor de serviciu s-au concretizat, aşadar, ca şi acţiuni ce 

caracterizează latura obiectivă, în formularea şi depunerea de către inculpatul 

MIRCEA, în calitate de reprezentant al moştenitorilor autorilor 

CONSTANTIN, PÂRVULESCU MARIA şi ŢARFULEA 

MGHEORGHE a cererilor de reconstituire nr.408/23.09.2005 şi 

nr.409/23.09.2005şi nr.410/23.09.2005 depuse la Primăria comunie Malaia, la 

care a anexat, alături de alte acte doveditoare, câte o copie certificată sub 

semnătura inculpatului PETRULIAN MIHAI DAN a copiei legalizate eliberată 

primului de către Direcţia Judeţeană Gorj a Arhivelor Naţionale, după procesul 

verbal nr.3086/07 mai 1947 emis de Tribunalul Gorj (document eliberat în copie 

/egalizată sub nr.C3027114.12.2004 de Arhivele Naţionale), privind deschiderea 

testamentului numitei PÂRVULESCU MARIA, în cuprinsul căruia la punctul] a 

fo~t adăugată menţiunea nereală "şi Galbenu, Puru, Petrimanu" care ar atesta 

faptul că testatoarea avea în proprietate terenuri forestiere în munţii respectivi 

(vo/.5, filele 223-224; vol. 6, filele 90-91, 282-283). 

De asemenea, inculpatul BASARABĂ MIRCEA, a formulat în numele 

moştenitorilor autorilor POPESCU CONSTANTIN şi ŢARFULEA 

MGHEORGHE şi a depus la Comisia Locală Voineasa cererea înregistrată sub 

nr.307/23.09.2005 la care, alături de alte acte doveditoare, a anexat o copie 

certijicată sub semnătura inculpatului PETRULIAN MIHAI DAN a copiei 

legalizate eliberată primului de către Direcţia Judeţeană Gorj a Arhivelor 
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Naţionale, după procesul verbal nr.3086/07 mai 1947 emis de Tribunalul Gorj 

(document eliberat în copie legalizată sub nr.C3027114.12.2004 de Arhivele Naţionale), 

privind deschiderea testamentului numitei PÂRVULESCU MARJA, in cuprinsul 

căruia la punctul 1 a fost adăugată menţiunea nereală "şi Galbenu, Puru, 

Petrimanu" care ar atesta faptul că testatoarea avea în proprietate terenuri 

forestiere în munţii respectivi (vol.5,filele 223-224; vol.6,filele 90-91, 282-283). 

În baza înţelegerii cu ceilalţi doi inculpaţi, inculpatul DEACONEASA 

GHEORGHE, fiind delegat prin adresa nr.639 din data de 10.05.2006 de către 

Primăria corn. Malaia, a ridicat de la Arhivele Naţionale Gorj copia legalizată a 

extrasului din Actul constitutiv al Societăţii CARPATINA transcris sub nr.4051 

din anul 1920 în Registrul de Transcripţiuni al Tribunalului Gorj, al cărui 

conţinut l-a alterat prin adăugarea la fila nr. 2 în rubrica "Corpul actului" după 

cuvântul "Galbenu" a menţiunii nereale "1/3 galbena Voneagu" in locul 

menţiunii reale "Puru Petrimanu" (vol.l2, fila 161) şi ulterior l-a prezentat 

Comisiei locale Ma/aia de aplicare a Legii 1811991, pentru ca moştenitorii 

prezumtivului autor care erau reprezentati de inculpatul Basarabă Mircea să 

beneficieze în mod .fraudulos de reconstituirea dreptului de proprietate. 

Depunerea acestui înscris, care prin conţinutul său alterat a creat premisa 

reconstituirii unui drept de proprietate nereal, a produs consecinţe juridice în 

analiza celor patru cereri de reconstituire formulate de inculpatul BASARABĂ 

MIRCEA, materializate în înaintarea propunerilor de validare. 

În aceleaşi circumstanţe şi având aceeaşi consecinţă juridică, s-a înscris şi 

acţiunea inculpatului DEACONEASA GHEORGHE, care, în calitatea sa de şef al 

Ocolului Silvic Voineasa a redactat şi semnat adresa nr. 3587 din 11.11.2005, 

adresă emisă de Direcţia Silvică Vâlcea - Ocolul Silvic Voineasa în care a 

precizat, în mod nereal, că, deoarece nu s-ar deţine documente cu privire la 
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statului în zona PURU-BORA, încunoştinţează Comisia locală 

Voineasa că îşi retrage dreptul de revendicare în numele statului român. 

În realizarea aceleaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul BASARABĂ 

MIRCEA, pentru a convinge şi membrii Comisiei Judeţeane Vâlcea pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a depus înscrisul 

· n!JfPrtJt ca şi conţinut de inculpatul DEACONEASA GHEORGHE şi în procedura 

acestei comisii. 

Practic, acţiunile inculpaţilor corelative obţinerii dreptului de proprietate 

prin cele patru cereri formulate urmate de emiterea celor două propuneri de 

.validare de către comisiile locale Voineasa şi Malaia, precum şi a celor două 

hotărâri ale Comisiei Judeţene reprezintă cele patru acte materiale ale 

infracţiunii continuate ce se reţin în sarcina acestora. 

Există legătură de cauzalitate directă între acţiunile exercitate de către 

. inculpaţi prin care au determinat membrii comisiilor să îşi exercite defectuos 

atribuţiile de serviciu, în realizarea scopului infracţional urmărit de a obţine un 

folos necuvenit şi urmarea imediată. 

Raportul cauza/ dintre acţiunile coinculpaţilor şi consecinţele periculoase 

·este, în această situaţie, un raport obiectiv, de la cauză la efect, o relaţie de 

determinare ce poate fi stabilită cu uşurinţă din împrejurările În care au acţionat 
' 

in:culpaţii BASARABĂ MIRCEA, PETRULIAN MIHAI DAN şi 

DEACONEASA GHEORGHE (premeditarea infracţiunE prin preconstituirea de 

înscrisuri falsificate în materialitatea lor prin contrafacerea scrierii în scopul de a 

crea o aparenţă falsă a realităţii, identificarea potenţialilor moştenitori şi obţinerea 

unor declaraţii şi tabele cu semnături ale acestora anexate ulterior unor cereri şi 

procese verbale despre conţinutul cărora moştenitorii nu aveau cunoştinţă, 

depunerea cererilor de reconstituire în numele acestora de către inculpatul 

Basarabă Mircea şi susţinerea intereselor acestora în faţa comisiilor, deşi aceste 

1051120 

Piteşti, Str.N;Bălcescu, Blot'S5- 111e;ani11; Cod/ 1 0332,fe1.0248/289091; 1!24812119092; Fax. 1!248/2891!93 
e-mail: anticoruptie@pna.ro 



persoane nu aveau o reprezentare clară a demersurilor efectuate de inculpaţi, 

încheierea unor contracte de prestări servicii conţinând clauze ce asigurau un 

folos cert inculpaţilor), din modul de executare a acţiunilor ce constituie 

elementul material al laturii obiective (determinarea prin modalităţi concrete ~ . 
depunere înscrisuri falsificate, demersurile inculpatului Deaconeasa Gheorghe, 

care, deşi funcţionar al statului a acţionat în scopul prej udicierii acestuia şi în 

interesul obţinerii unui folos necuvenit prin emiterea adreselor cu un conţinut 

nereal, deplasarea acestuia la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului şi alterarea 

copiei Actului constitutiv al Societăţii CARPATINA transcris sub nr.4051 din 

anul1920 în Registrul de Transcripţiuni al Tribunalului Gorj depusă de inculpat 

la Comisia locală Ma/aia pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor, iar apoi la Comisia judeţeană Vâlcea). 

Urmarea imediată a folosirii acestor înscrisuri de către inculpaţi a fost 

crearea unui drept de proprietate inexistent, având drept consecinţă emiterea 

unor acte administrative de către Comisia locală Malaia şi Voineasa, precum şi 

d~ către Comisia Judeţeană Vâlcea pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor, acte concretizate în propunerea de validare a 

anexelor nr.37 şi 57, ca urmare a procesului verbal din data de 16 decembrie 

2005 al Comisiei locale Ma/aia, respectiv procesul verbal din data de 20 

ianuarie 2006 al Comisiei Locale Voineasa si în Hotărârile nr.562 si 
' ' 

nr.563/13.07.2006 ale Comisiei Judejene Vâlcea pentru Stabilirea Dreptului de 

Proprietate Privată asupra Terenurilor. 

În acest fel, actele materiale ale infracţiunii continuate de determinare la 

săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru altul 

un folos necuvenit au fost retinute relativ la actiunile de determinare executate de 
' ' ' 

către inculpaţi şi care au avut ca urmare imediată emiterea actelor administrative, 

enumerate anterior de către funcţionarii publici membrii ai comisiilor 
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menţionate, aceştia îndeplinind în acest fel în mod defectuos un act ce intra în 

sfera atribuţiilor lor de serviciu. 

Urmarea imediată este în acest sens, în concret, "folosul necuvenit" obţinut 

de către inculpaţi în urma actelor de executare. 

Potrivit DEX-ului, ''folos necuvenit" . însemnă un avaritaj nedatorat legal 

pentru o activitate prestată de un funcţionar în cadrul activităţii de serviciu în 

schimbul căruia funcţionarul este determinat să îndeplinească în mod defectuos 

actul ce intră în atribuţiile sale de serviciu" . 

NoJiunea de ''folos necuvenit", regăsindu-se şi în reglementările Codului 

penal, îşi are explicatiile doctrinare conturate de-a lungul anilor de aplicare a 

acestui cod 

NoJiunea de "necuvenit" reflectă faptul că acestea sunt "legal nedatorate", 

foloasele necuvenite având un caracter de retribuJie, constituind plata sau 

răsplata în vederea determinării unui act explicit, un contraechivalent al 

conduitei lipsite de probitate a functionarului. 

Prin expresia ''pentru altuf' legiuitorul a înţeles să incrimineze şi o destinaţie 

colaterală, deviată a foloaselor, necuvenite. Întotdeauna există această relaţie de 

cauzalitate, există o contraprestaţie, ca un contraechivalent al conduitei 

funcţionarului public. 

Practic, analizând elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu 

dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un folos necuvenit, se constată 

existenţa acestor elemente relativ la întreaga stare de fapt descrisă anterior, mai 

puţin latura subiectivă a acestei infracţiuni. În mod logic, în lipsa vinovăţiei 

funcţionarilor publici, intenţia directă de determinare la săvârşirea unei astfel 

de fapte a aparţinut inculpaţilor. 

Este evident că, inculpaţii au luat hptărârea infracţională unică încă din 

faza iniţială, de premeditare, rezoluţie pe care şi-au păstrat-o pe tot parcursul 
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executării actelor materiale, din modalitatea în care au acţionat rezultând în 

mod indubitabil o unicitate de coeziune psihică relativ la umările periculoase şi 

la atingerea scopului propus. 

V. Latura Civilă; Măsuri Asigurătorii 

Valoarea totală a pagubei materiale cauzate Statului Român prin săvârşirea 

de către inculpaţi a infracţiunii de înşelăciune în formă continuată prevăzută de 

art.215 alin.l,2 şi 5 C.pen.cu aplic.art.4l.alin.2 Cod penal, este de 12.913.76llei. 

Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţiomilă de 

Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 

Craiova, reprezentată legal de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Vâlcea s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 17.671.964,86 lei (vo/.3, 

,,,,,fila 72). 

De asemenea şi Direcţia Silvică Vâlcea în numele statului s-a constituit 

P;:trte civilă în cauză cu aceeaşi surriă (vol.3, fila 76). 

Pentru recuperarea prejudiciului în prezentul dosar nu au fost instituite 

"''''if'' măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile sau imobile ale inculpaţilor 

(deoarece nu au fost identificate bunuri mobile sau imobile susceptibile de a se 

institui măsuri asiguratorii asupra lor), aceste măsuri fiind instituite pentru 

recuperarea pagubei materiale în dosarul nr.53/P/2007. 

V. Alte date privind urmărirea penală 

Prin procesul verbal de sesizare din oficiu din data de 25.05.2011, 

înregistrat sub nr.102/P/2011, organele de urmărire penală din cadrul Serviciului 

Teritorial Piteşti al Direcţiei Naţiop.ale Anticorupţie s-au sesizat din oficiu cu 

privire la depunerea cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate 
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înregistrate sub m.408/23.08.2005 la Comisia Locală Voineasa, 

m.410/23.09.2005 la Comisia Locală Malaiajud. Vâlcea, m. 409/23.09.2005 la 

Comisia Locală Malaia jud. Vâlcea şi m.307/23.09.2005 la Comisia Locală 

Voineasa de căre inculpatul BASARABĂ MIRCEA (vol.1,filele 1-3). 

Prin rezoluţia din data de 21.10.2013 s-a dispus reunirea dosarelor 

nr.140/P/2012 şi m.24/P/2012la dosarul m.l02/P/2011 (vol.1,filele 14-19). 

Prin procesul verbal din data de 09.11.2011 au fost trecute înscrisurile 

relevante din dosarul nr.53/P/2007 pentru a fi folosite în prezentul dosar, urmare a 

disjungerii cercetărilor dispusă prin rechizitoriul din data de 06.02.2012 (vo/.1 

filele 20-21). 

Prin rezoluţia din data de 04.11.2013 s-a dispus începerea urmăririi penale 

faţă de BASARABĂ MIRCEA şi PETRULIAN MIHAI DAN sub aspectul 

săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în formă continuată, prev. şi ped. de art. 215 

alin. 1, 2 şi 5 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale relativ la 

hotărârile nr.562 şi 563/13.07.2006 ale Comisiei Judeţene Vâlcea pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor) şi faţă de DEACONEASA 

GHEORGHE sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la infracţiunea 

de înşelăciune în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 

alin. 1, 2 şi 5 C.pen.cu aplic.art.41 a1.2 C.pen. (2 acte materiale), (vol.3, filele 1-

15). 

Prin procesul verbal din data de 26.11.2013 s-a adus la cunoştinţa 

inculpatului BASARBĂ MIRCEA învinuirea şi drepturile sale procesuale (vo/.3, 

filele 16-19). 

Prin procesul verbal din data de 19 .11. 20 13 s-a adus la cunoştinţa 

inculpatului DEACONEASA GHORGHE învinuirea şi drepturile sale procesuale, 

acesta dând declaraţie în cauză la data de 20 ianuarie 2014 (vo/.3, filele 24-28, 

33-39). 
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Inculpatul DEACONEASA GHEORGHE a fost asistat pe parcursul 

cercetărilor de avocatul ales ŞTEFAN CRISTIAN ALEXANDRU din cadrul 

Baroului Vâlcea (delegaţia din data de 19.11.2013, voL3,fila 23). 

Prin procesul verbal din data de 19 .Il. 20 13 s-a adus la cunoştinţa . 
inculpatului PETRULIAN MIHAI DAN învinuirea şi drepturile sale procesuale 

în prezenţa apărătorului său ales, Deaconu Camelia din cadrul Baroului Dolj 

(vol.3,filele 32, 56-58). 

Prin ordonanţa din data de 22.11.2013 s-a dispus efectuarea unui raport de 

expertiză tehnică judiciară având ca obiectiv "stabilirea valorii terenurilor 

forestiere şi a masei lemnoase de pe aceste terenuri, suprafeţe pentru care 

drepturile de proprietate au fost reconstituite prin hotărârile Comisiei Judeţene 

Vâlcea pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor nr. 

562 şi nr. 563/13.07.2006, cu excepţia terenurilor menţionate în procesele 

verbale de punere în posesie nr. 4 din 27 iulie 2006 şi nr. 768 din 31.07.2006(în 

suprafeţe totale de 201,3 ha În muntele PURU - pentru autorul POPESCU 

CONSTANTIN, respectiv 344,70 ha În muntele PETRIMANU- pentru autorul PÂRVULESCU 

MARIA), valorile urmând să fie stabilite la data de 13.07.2006, în mod cumulat şi 

separat pentru fiecare autor (ŢARFULEA MGHEORGHE, PÂRVULESCU MARIA, 

MIRCESCU NICOLAE şi MIRCESCU ANA, DINOC NICOLAE etc.} (vol. 4, filele 1-8). 

Prin ordonanţa din data de 17 ianuarie 2014 au fost admise obiecţiunile la 

raportul de expertiză tehnică judiciară formulate de inculpatul Deaconeasa 

Gheorghe şi s-a dispus efectuarea de către expertul tehnic desemnat a unui 

supliment de expertiză (voL3,filele 116-118). 

Prin ordonanţa din data de 21 ianuarie 2014 a fost respinsă motivat cererea 

de probatoriu depusă de către inculpatul DEACONEASA GHEORGHE (vo/.3 

filele 195-200), iar prin ordonanţa din aceeaşi dată au fost respinse motivat 

obiecţiunile la suplimentul de experţiză formulate de către acelaşi inculpat, acesta 
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luând cunoştinţă personal de conţinutul celor două acte procedurale (vol.3, filele 

203-206). 

Prin ordonanţa din data de 30 ianuarie 2014 s-a dispus schimbarea 

încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor, reţinându-se în 
. 

sarcina acestora infracţiunea de participaţie improprie la abuz în serviciu contra 

intereselor publice în formă continuată dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un 

folos necuvenit având ca urmare producerea unor consecinţe deosebit de grave, 

prevăzută de art. 31 alin.2 C.p. raportat la art. 132 din legea nr. 78/2000 raportat la 

art.248 C.p. şi la art. 2481 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.p. (4 acte materiale), 

cu aplicarea art. 146 C.p. şi art. 75 lit.a C.p. 

Prin ordonanţa din data de 04 februarie 2014 s-a dispus schimbarea 

încadrării juridice în infracţiunea de participaţie improprie la abuz în serviciu 

contra intereselor publice în formă continuată dacă funcţionarul a obţinut pentru 

altul un folos necuvenit având ca urmare producerea unor consecinţe deosebit de 

grave, prevăzută de art.52 alin.3 din Noul Cod Penal raportat la art. 132 din legea 

nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin.l, art.309 din Noul Cod Penal cu aplicarea 

art.35 alin.1 (4 acte materiale) din Noul Cod Penal cu aplicarea art.183 din Noul 

Cod Penal, art.77 !it. a din Noul Cod Penal, cu aplicarea art.5 alin.1 din Noul Cod 

Penal. 

Prin aceeaşi ordonaţă s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva inculpaţilor 

pentru infracţiunea menţionată anterior, fiind aduse la cunoştinţa inculpaţilor 

drepturilor şi obligaţiile lor procesuale. 
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VI. Date privind persoana inculpaţilor 

Inculpatul BASARABĂ MIRCEA este cetăţean român, fără antecedente 

penale. 

Inculpatului 1-au fost aduse la cunostiinţă învinuirea şi prevederile 

referitoare la dreptul la apărare, conform art. 6 Cod Procedură Penală, acesta fiind 

cercetat în stare de libertate. Pe parcursul urmăririi penale, inculpatul s-a prevalat 

de dispoziţiile art. 70 C.p.p. şi nu a dat declaraţii în cauză şi nu a dorit să fie 

asistat de un apărător ales. 

La data de 28 ianuarie 2014 i s-a prezentat materialul de urmărire penală, 

iar potrivit art. 251 C.p.p. s-a întocmit proces verbal în acest sens. 

În data de 10 februarie 2014, ca urmare a schimbării încadrării juridice a 

faptei şi punerii în mişcare a acţiunii penale, i s-a adus la cunoştinţă calitatea de 

inculpat şi i s-au comunicat drepturilor şi obligaţiilor sale procesuale, încheindu

se în acest sens un proces verbal. Ulterior, acesta a comunicat organelor de 

urmărire penală că nu are cereri noi de formulat. 

Inculpatul PETRULIAN MIHAI DAN este cetăţean român, rară 

· ·· · antecedente penale. 

Inculpatului i-au fost aduse la cunostiinţă învinuirea şi prevederile 

referitoare la dreptul la apărare, conform art. 6 Cod Procedură Penală, în prezenţa 

apărătorului ales, acesta fiind cercetat in stare de libertate. Pe parcursul urmăririi 

penale, inculpatul s-a prevalat de dispoziţiile art. 70 C.p.p. şi nu a dat declaraţii în 

cauză. 

La data de 21 ianuarie 2014 i s-a prezentat materialul de urmărire penală în 

prezenţa apărătorului ales, iar potrivit art. 251 C.p.p. s-a întocmit proces verbal în 
1 

acest sens. 
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În data de 10 februarie 2014, ca urmare a schimbării încadrării juridice a 

faptei şi punerii în mişcare a acţiunii penale, i s-a adus la cunoştinţă, în prezenţa 

avocatului ales, calitatea de inculpat şi i s-au comunicat drepturilor şi obligaţiilor 

sale procesuale, încheindu-se în acest sens un proces verbal, acesta precizând că 

nu mai are cereri noi de formulat sau probe noi de propus. 

Inculpatul DEACONEASA GHEORGHE este cetăţean român, studii 

superioare, fără antecedente penale. 

Inculpatului i-au fost aduse la cunostiinţă învinuirea şi prevederile referitoare 

la dreptul la apărare, conform art. 6 Cod Procedură Penală, în prezenţa 

apărătorului ales, acesta fiind cercetat în stare de libertate. 

Pe parcursul cercetărilor inculpatul a dat declaraţii în data de 20 ianuarie 

2014 şi a avut b atitudine nesinceră. 

La data de 21 ianuarie 2014 i s-a prezentat materialul de urmărire penală în 

prezenţa apărătorului ales, iar potrivit art. 251 C.p.p. s-a întocmit proces verbal în 

acest sens. 

În data de 11 februarie 2014, ca urmare a schimbării încadrării juridice a 

faptei şi punerii în mişcare a acţiunii penale, i s-a adus la cunoştinţă calitatea de 

inculpat şi i s-au comunicat drepturilor şi obligaţiilor sale procesuale, încheindu

se în acest sens un proces verbal. 

Inculpatul a formulat plângere împotriva ordonanţelor de schimbare a 

încadrării juridice a faptei şi de punere în mişcare a acţiunii penale, plângere 

respinsă prin ordonanţa nr.326/II-2/2014 din data de 26.02.2014. 
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VIL Alte soluţii de ne urmărire penală 

În ceea ce priveşte pe PÂRVULESCU CĂTĂLIN GHEORGHE, 

MARINESCU RADU CRISTIAN, TĂNASE MARIA ALINA şi RĂDESCU 

VICTORIA, faţă de care s-a dispus disjungerea cercetărilor prin rechizitoriu din . 
data de 06 februarie 2012 în dosarul nr.53/P/2007, sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave prevăzută de art.215 

al.l, 2 şi 5 C.pen., fals material în înscrisuri oficiale prevăzută de art.288 al.! 

C.pen. şi fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art.291 C.pen., cu 

privire la modalitatea în care au intrat în posesia suprafeţelor de teren cu vegetaţie 

forestieră, se va dispune o soluţie de clasare, întrucât nu există probe din care să 

rezulte presupunerea rezonabilă că aceste persoane au săvârşit infracţiunile 

respecti ve. 

Aşa cum a rezultat din cercetări, aceste persoane nu au depus personal 

cererile de reconstituire ale dreptului de proprietate şi nici actele doveditoare ale 

acestor drepturi al căror conţinut a fost alterat. Mai mult, aceştia au declarat, cu 

ocazia audierii în calitate de martori că nu deţineau înscrisuri doveditoare ale 

dreptului de proprietate ale autorilor lor în munţii Galbenu, Puru şi Petrimanu şi 

nu au pus la dispoziţia inculpaţilor BASARABĂ MIRCEA şi PETRULIAN 

MIHAI DAN nici un fel de înscris. 

Materialul probator strâns în cursul urmăririi penale a demostrat că cei trei 

inculpaţi au falsificat înscrisurile folosite la obţinerea hotărârile nr.562 şi 

563/13.07.2006 ale Comisiei Judeţene Vâlcea pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor, rară a fi ajutaţi în vreun fel de moştenitorii 

în numele cărora au obţinut aceste drepturi, obţinând în final, prin determinarea 

funcţionarilor publici să efectueze în mod defectos un act ce intra în atribuţiilor de 

serviciu, un folos necuvenit. 

****** 
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Constatând că, în cauză au fost respectate dispoziţiile legale care 

garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă, că există 

probele necesare şi legal administrate, în conformitate cu dispoziţiile art. 327 pct. 

]!it. a, art. 328 C.pr.pen.(l), în temeiul art.315 alin.llit.b C.p.p. raportat la art. 

J6lit.c C.p.p.(JJ), 

DISPUNEM 

1. Trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor: 

1. BASARABĂ MIRCEA, 

fiul lui Ioan şi Irina, CNP 1591210163208, născut în comuna Baia de Fier, judeţul 

Gorj, domiciliat în municipiul Craiova, strada Ion Maiorescu, nr. 7, bloc 2, scara 

1, etaj 1, ap.l, judeţul Dolj, cetăţean român, rară antecedente penale, 

administrator la S.C. CONSULT TURIST COMPANY S.R.L. Craiova, sub 

aspectul săvârşirii în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale a infracţiunii continuate 

de participaţie improprie la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut 

pi!ntru altul un folos necuvenit având ca urmare producerea unor consecinţe 

deosebit de grave, prevăzută de art. 52 alin.3 din Noul Cod Penal raportat la art. 

131 din legea nr. 7812000 raportat la art.297 alin.], art.309 din Noul Cod Penal 

cu aplicarea art.35 alin.] (4 acte materiale) din Noul Cod Penal cu aplicarea 

art.183 din Noul Cod Penal, art. 77 /it. a din Noul Cod Penal cu aplicarea art.S 

alin.l din Noul Cod Penal. 
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2. PETRULIAN MIHAI DAN, 

fiul lui Constantin-Ovidiu şi Maria, CNP 1610617163308, născut în municipiul 

Craiova, judeţul Dolj, domiciliat în municipiul Craiova, str;da Ştefan V~lovan, 

nr. 17, bloc A3p, scara 2, ap. 4, judeţul Dolj, cu reşedinţa în fapt în municipiul 

Craiova, strada Ştefan Velovan , bloc A4p, scara 1,apt.l, judeţul Dolj cetăţean· 

român, fără antecedente penale, fost asociat la S.C. CONSULT TURIST 

COMP ANY S.R.L. Craiova, sub aspectul săvârşirii în baza aceleaşi rezoluţii 

infracţionale a infracJiunii continuate de participaţie improprie la abuz în 

serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un folos necuvenit 

având ca urmare producerea unor consecinţe deosebit de grave, prevăzută de 

art.52 alin.3 din Noul Cod Penalraportat la art. 132 din legea nr. 7812000 

raportat la art.297 alin.], art.309 din Noul Cod Penal cu aplicarea art.35 alin.] 

(4 acte materiale) din Noul Cod Penal cu aplicarea art.183 din Noul Cod Penal, 

art. 77lit.a din Noul Cod Penal cu aplicarea art.S alin.] din Noul Cod Penal. 

3. DEACONEASA GHEORGHE, 

fiul lui Gheorghe şi Rodica, CNP 1710109381277, născut în municipiul Rm. 

Vâlcea, judeţul Vâlcea, domiciliat în oraşul Călimăneşti, strada Calea lui Traian, 

nr. 297, judeţul Vâlcea, cetăţean român, fără antecedente penale, sub aspectul 

săvârşirii în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale a infracJiunii continuate de 

participaţie improprie la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut 

pentru altul un folos necuvenit având ca urmare producerea unor consecinţe 

deosebit de grave, prevăzută de art.52 alin.3 din Noul Cod Penal raportat la art. 

132 dilzlegea nr. 7812000 raportat la art.297 alin.l, art.309 din Noul Cod Penal 

cu aplicarea art.35 alin.] (4 acte materiale) din Noul Cod Penal cu aplicarea 
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art.183 din Noul Cod Penal, art. 77 /it. a din Noul Cod Penal cu aplicarea art.S 

alin.J din Noul Cod Penal. 

II. Clasarea cauzei faţă de PÂRVULESCU CĂTĂLIN GHEORGHE, 

MARINESCU RADU CRISTIAN, TĂNASE MARIA ALINA şi RĂDESCU 

VICTORIA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe 

deosebit de grave prevăzută de art 244 alin.l,2 C.p.( fost art.215 al.!, 2 C.pen.), 

fals material în înscrisuri oficiale prevăzută de art.320 alin.! C.p. (fost art.288 al.! 

C.pen.) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art.322 alin.! C.p. 

( art.291 C.pen.), deoarece nu există probe că au săvârşit infracţiunea. 

Potrivit art. 316 alin.! C.p.p. soluţia de clasare se comunică acestor 

persoane interesate. 

Cheltuielile ocazionate cu cercetarea ·acestor fapte rămân în sarcma 

statului. 

Potrivit art.339 alin.3 C.p.p. şi art.222 alin.l,2 din OUG m.43/2002, 

împotriva soluţiei de clasare se poate formula plângere în termen de 20 de zile de 

la comunicare de persoanele menţionate la procurorul şef secţie din cadrul 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie 

Conform art.329 alin.l.2 C.pr.pen. rechizitoriul şi dosarul cauzei se 

înaintează la Tribunalul Vâlcea, urmând a fi citaţi: 

Inculpatii: 

-BASARABĂ MIRCEA, domiciliat în municipiul Craiova, strada Ion 

Maiorescu, m. 7, bloc 2, scara 1, etaj 1, ap.l, judeţul Dolj. 

-PETRULIAN MIHAI DAN, domiciliat în municipiul Craiova, strada 

Ştefan Velovan, nr. 17, bloc A3p, scara 2, ap. 4, judeţul Dolj, cu reşedinţa în fapt 
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în municipiul Craiova,strada Ştefan Velovan , bloc A4p, scara J,apt.l,judeţul 

Dolj. 

-DEACONEASA GHEORGHE, domiciliat în oraşul Călimăneşti, strada 

Calea lui Traian, m. 297, judeţul Vâlcea. 

Partea civilă 

Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională 

de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor 

Publice Craiova, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea

cu sediul în mun. Rm. Vâlcea, str. General Magheru, m.17, jud. Vâlcea. 

Direcţia Silvică Vâlcea - cu sediul în mun. Rm. Vâlcea, str. Liviu Rebreanu, 

nr.15, jud. Vâlcea. 

Martorii: 

- SIMOIU MIHAIL, domiciliat în Rm.Vâlcea, str.l Mai nr.28, judeţul 

Vâlcea; 

- DOBRIN GHEORGHE, domiciliat în comuna Voineasa, str.Pârâul 

Mare m.8, judeţul Vâlcea; 

-CREŢ AN GEORGETA, domiciliată în comuna Voineasa, str.I.G. Duca, 

bloc T2, sc.C, ap.l, judeţul Vâlcea; 

- GHEORGHE AMALIA, domiciliată în municipiul Bucureşti, Calea 

Crângaşi , nr.23, bloc 13,sc.2, et.5, ap.23, sector 6; 

- MOGA ION, domiciliat în comuna Malaia, satul Malaia, judeţul Vâlcea; 

- VANGU GHEORGHE, domiciliat în comuna Malaia, sat Ciungetu, 

judeţul Vâlcea; 
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- BĂNCESCU ROBERT IONUŢ, domiciliat în comuna Vaideeni, sat 

Vaideeni, judeţul Vâlcea; 

- RĂDESCU VICTORIA, domiciliată în corn. Baia de Fier, jud. Gorj. 

- PÂRVULESCU CĂTĂLIN GHEORGHE, domiciliat în mun. Târgu 

Jiu, str.ll Iunie 1948, nr.l 02, bl.l 02" sc.4, ap.40, jud. Gorj. 

- TUDORA NICOLAE, domiciliat în mun. Craiova, str. Dr. Nicolae· 

!oneşti Siseşti, nr.14A, jud. Dolj. 

- DINOC CONSTANTIN DOREL, domiciliat în corn. Pociovaliştea, oraş 

Novaci, nr.25, jud. Gorj. 

- DINOC GHEORGHE, domiciliat în loc. Berceşti, oraş Novaci, jud. Grj. 

- POPESCU VASILE, domiciliat în coni Baia de Fier, sat Cemădia, 

nr.148,jud. Gorj. 

- DUGULEANĂ MARIA, domiciliată în corn. Baia de Fier, nr.135, jud. 

Gorj. 

- BOTUŞI ELENA, domiciliată în oraş Novaci, sat Berceşti, jud. Gorj. 

- GHERGHE ION, domiciliat în oraş Novaci, sat Sineşti, jud. Gorj. 

- ŢARFULEA GHEORGHE, domiciliat în corn. Berceşti, oraş Novaci, 

nr.l25,jud. Gorj. 

- OŢET IOANA, domiciliată în Tg. Jiu, Aleea Castanilor, nr.2, bl.2, sc.l, 

ap.Il,jud. Gorj. 

- ŢARFULEA MARIA, domiciliată în corn. Berceşti, oraş Novaci, 

nr.l25,jud. Gorj. 

- ROCŞOREANU ELENA-AURELIA, domiciliată în mun. Craiova, str. 

Dr. Vi cor Papilian, nr.18, bl.E4, sc.l, ap.4, jud. Dolj. 

- ROCŞOREANU PETRIŞOR, domiciliat în mun. Craiova, str. Dealul 

Spirei, nr.25, jud. Dolj. 
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-~-- ----~--------------:-~---~----------------

- CIOROGARU ION, domiciliat în oraş Novaci, str. Parângului, nr.29, 

jud. Gorj. 

V/IL Date suplimentare 

Se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 15.000 lei pentru fiecare 

dintre inculpaţii: BASARABĂ MIRCEA, PETRULIAN MIHAI DAN şi 

DEACONEASA GHEORGHE (incluzând deplasări ale organelor de urmărire 

penală în oraşul Novaci, jud. G01j şi Rm. Vîlcea pentru audierea martorilor, în 

mun. Craiova pentru prezentarea materialului de urmărire penală inculpatului 

BASARABĂ MIRCEA, raportul de expertiză tehnică judiciară, fotocopii din 

dosarul nr.53/P/2007, citări procedurale, faxuri, etc.). 

Pe parcursul urmăririi penale nu au fost dispuse măsuri preventive sau 

măsuri asiguratorii privind reparaţii civile. 

Înscrisurile ridicate la percheziţia domiciliară efectuată în dosarul 

nr.53/P/2007 la locuinţa inculpatului BASARABĂ MIRCEA, se află în prezentul 

dosar în volumele 9,1 O, 11, fiind mijloace materiale de probă. 

Se ataşează în original înscrisul intitulat " copie - Contract de vânzare 

cumpărare" încheiat între autorii Constantin Popescu şi Ţarfulea M Gheorghe 

pe de o parte şi Alexandru Maxim, înscris falsificat de către inculpaţi (vol.3, fila 

223). 

1 

l IRed. SC,DL/dact./SC/5 ex/04 martie 2014 
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