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* * * * * 
Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpaţii E., E. şi E. trimişi 

în judecată prin rechizitoriul nr...../P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a 
corupţiei, respectiv:  

1. E. pentru infracţiunile de luare de mită prev. de art. 289 alin.1 C.p. rap. 
la art. 7 lit.b din Legea nr.78/2000, spălare de bani prev. de art.29 alin.1 lit.a din 
Legea nr.656/2002, efectuarea de operaţiuni financiare ca acte de comerţ 
incompatibile cu funcţia în scopul obţinerii pentru sine de bani, bunuri ori alte 
foloase necuvenite prev. de art.12 lit.a din Legea nr.78/2000 şi fals în declaraţii 
prev. de art.326 C.p. cu referire la art.28 din Legea nr.176/2010; 

2. E. pentru infracţiunea de mărturie mincinoasă  prev. de art.273 alin.1 
C.p.; 

3. E. pentru infracţiunea de mărturie mincinoasă prev. de art.273 alin.1 
C.p. 

Dezbaterile în fond au avut loc la termenul din 20 septembrie 2017, fiind 
consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din 
prezenta, când instanţa având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat 
pronunţarea pentru termenul din 03 octombrie 2017, apoi pentru termenul din 17 
octombrie 2017 când, în aceeaşi compunere, a hotărât următoarele: 
 

 
ÎNALTA CURTE 

 
 Deliberând asupra cauzei penale de faţă, în baza actelor şi lucrărilor 
din dosar, constată următoarele : 

Prin rechizitoriul nr. ..../P/2015 din 28 septembrie 2015 al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - 
Secţia de combatere a corupţiei au fost trimişi în judecată inculpaţii: 

-E. - în stare de arest preventiv, (....), ...., pentru săvârşirea infracţiunilor 
de: luare de mită prev. și ped. de art. 289 alin.1 C.pen. rap. la art. 7 lit.b din 
Legea 78/2000, spălare de bani prev. şi ped. de art. 29 alin.1 lit.a din Legea 
656/2002 (republicată); efectuarea de operaţiuni financiare ca acte de comerţ 
incompatibile cu funcţia în scopul obţinerii pentru sine de bani, bunuri ori alte 
foloase necuvenite prev. de art.12 lit.a din Legea 78/2000 şi fals în declaraţii 
prev. de art. 326 C.pen. cu ref. la art.28 din Legea 176/2010, toate cu aplic. art. 
38 alin.1 C.pen.; 

-E. - în stare de libertate, ...., pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie 
mincinoasă prev. de art. 273 alin.1 C.pen.; 



-E. - în stare de libertate, ...., pentru  săvârşirea infracţiunii de mărturie 
mincinoasă prev. de art. 273 alin.1 C.pen. 
  Sub aspectul situaţiei de fapt, prin rechizitoriu, s-a reţinut, în esenţă, că 
inculpatul E. şi-a exercitat funcţia de .... în cadrul ...., în intervalul 01.10.2009 – 
07.04.2014. 
  S-a menţionat că suspectul E., fratele inculpatului E., este .... în cadrul .... 
şi a deţinut în anul 2013 şi deţine şi în prezent, funcţia de .... al ...., precum şi că 
martorul T. este ...., în cadrul .... (profesie pe care o exercita şi în cursul anului 
2013), fiind, de asemenea, angajat şi al ...., din acelaşi municipiu. 
  În actul de sesizare, s-a arătat că, în cursul anului 2013, inculpatul E. l-a 
cunoscut, prin intermediul fratelui său, E., pe martorul T., iar E. şi T. se 
cunoşteau atât prin prisma activităţii desfăşurate de cei doi în domeniul medical, 
cât şi datorită unei pasiuni comune, şi anume colecţionarea de opere de artă.  
  Procurorul a reţinut că intermedierea, de către E., a întâlnirii dintre E. şi 
martorul T., a avut loc în contextul în care inculpatul E. suferea de anumite 
afecţiuni ...., iar martorul T. este medic specializat în tratarea acestor afecţiuni. 
  Astfel, s-a precizat prin rechizitoriu, în datele de 29.11.2013 şi 
13.12.2013, inculpatul E. a fost consultat de către martorul T., la sediul S.C. C. 
SRL, situat pe ...., şi, cu ocazia primei consultaţii, inculpatului i s-a întocmit şi o 
electrocardiogramă şi i s-a emis o reţetă medicală pentru un tratament de 
specialitate.  

S-a mai reţinut că, începând cu data de 08.04.2014, inculpatul E. a 
revenit şi şi-a exercitat în continuare funcţia de .... în cadrul ...., fiind .... anume 
desemnat cu instrumentarea cauzelor privind infracţiunile de corupţie, 
instrumentarea cauzelor privind săvârşirea infracţiunilor de corupţie fiind 
efectuată, la nivelul .... şi de către martorele Z. şi P.. 

Prin rechizitoriu, s-a susţinut că, în împrejurările de mai sus, inculpatul E. 
a aflat că faţă de medicul său curant, T. care avea calitatea de suspect, fiind 
cercetat de către procurorii Parchetului de pe lângă .... în dosarul nr...../P/2011 
sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni de luare de mită, înşelăciune, fals 
intelectual, uz de fals şi purtare abuzivă, nu se dispusese nici o soluţie în cauză. 
Totodată, s-a arătat că inculpatul E. a aflat, încă din luna decembrie 2011, prin 
intermediul fratelui său E. că faţă de doctorul T., Parchetul de pe lângă .... 
dispusese începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni de 
corupţie.  

În rechizitoriu, se susţine că dosarul nr...../P/2011 a fost repartizat, iniţial, 
în data de 08.08.2011, procurorului Z.. Prin Ordinul nr.29 din data de 
06.07.2012, prim-procurorul P. a redistribuit dosarul respectiv, spre soluţionare, 
procurorului P. (ca urmare a intrării în concediu de maternitate a numitei Z.), iar 
prin Ordinul nr.11 din 27.02.2013, acelaşi prim-procuror a redistribuit dosarul 
nr...../P/2011, procurorului Z. (ca urmare a intrării în concediu de maternitate a 
numitei P.). 

S-a susţinut că inculpatul E. a întrevăzut, prin soluţionarea favorabilă a 
dosarului sus menţionat de către acesta, posibilitatea obţinerii unor foloase 
materiale injuste viitoare, de la martorul T., în contextul în care inculpatul, după 
revenirea la ...., luase hotărârea să se implice în piaţa nereglementată a 



comercializării operelor de artă şi în contextul în care cunoştea că T. era o 
persoană care i-ar fi putut facilita intrarea pe această piaţă. 

Prin actul de sesizare s-a reţinut că inculpatul E. a avut ascendenţă 
morală asupra tuturor procurorilor care, într-un fel sau altul, au avut tangenţă cu 
dosarul penal în discuţie. Astfel, pe de o parte, prim-procurorul P., care putea 
decide distribuirea sau redistribuirea unui dosar, dar şi procurorul Z., care putea 
propune prim-procurorului redistribuirea dosarului nr...../P/2011, i-au fost 
subordonate inculpatului E., în perioada în care acesta a deţinut funcţia de .... la 
Parchetul de pe lângă ..... De asemenea, martora P. a avut o relaţie cu inculpatul 
E., în urma căreia a rezultat un copil. Pe de altă parte, s-a arătat în rechizitoriu, 
ascendenţa morală era şi o consecinţă a faptului că E., în calitate de fost .... al 
.... şi de procuror de caz al unor dosare intens mediatizate, era privit de către 
colegii de la ...., drept o persoană cu o vastă experienţă în combaterea 
infracţiunilor de corupţie. 

S-a reţinut că, în împrejurările descrise mai sus, demersurile inculpatului 
E. de a fi învestit cu soluţionarea dosarului nr. ..../P/2011, au fost minime, dar 
rezultatul a fost cel dorit de către inculpat. Astfel, în cursul lunii iunie 2014, a 
obţinut acordul martorei Z. de a prelua o parte din dosarele mai vechi ale 
acesteia pe care le avea în instrumentare, printre care s-a aflat şi dosarul nr. 
..../P/2011 (sub pretextul unor sentimente de colegialitate şi a necesităţii 
degrevării martorei de numărul mare de dosare) şi a determinat-o pe martora P., 
să emită Ordinul nr. 55 din 12.06.2014, prin care dosarul nr. ..../P/2011 a fost 
redistribuit inculpatului E.. 

În actul de sesizare s-a precizat că, după patru zile de la redistribuirea 
dosarului, în data de 16.06.2014,  inculpatul E. a dispus, prin ordonanţă, 
clasarea cauzei, respectiv renunţarea la urmărirea penală faţă de suspectul T., în 
legătură cu infracţiunile pentru care era urmărit penal, în dosarul nr...../P/2011, 
fără a efectua nici un act de urmărire penală, iar două zile mai târziu, martorul 
T.  a primit comunicarea soluţiei  dispuse. 

Prin rechizitoriu, s-a descris faptul că, în intervalul 12.06.2014-
16.06.2014, respectiv 18.06.2014-14.08.2014, între inculpatul E. şi martorul T. 
au avut loc două discuţii, în parcarea ...., legate de modul de soluţionare a 
dosarului nr. ..../P/2011. Discuţiile au avut loc în contextul în care în intervalul 
10.04.2014-14.08.2014 tatăl inculpatului, numitul E.  ........  

S-a susţinut că, prima discuţie a fost iniţiată de către E. care i-a promis 
martorului T. adoptarea unei soluţii favorabile, condiţionând iniţial adoptarea 
acesteia, de depunerea tuturor diligenţelor de către martor cu ocazia îngrijirilor 
medicale acordate tatălui inculpatului. 

Cea de-a doua discuţie, a reţinut procurorul, a avut loc în aceleaşi 
circumstanţe, la iniţiativa martorului T. care i-a mulţumit inculpatului pentru 
soluţia adoptată, context în care inculpatul i-ar fi replicat martorului că nu 
trebuie să se simtă dator întrucât apreciază eforturile depuse de martor pentru 
menţinerea în viaţă a tatălui său. 

Prin rechizitoriu s-a considerat că există toate elementele factuale care să 
conducă la convingerea că acest din urmă dialog a avut loc în condiţiile şi cu 
conţinutul descris mai sus, şi care să marcheze o fractură a rezoluţiei 
infracţionale adoptate iniţial de către inculpatul E. privind obţinerea de foloase 



necuvenite de la martorul T., în urma adoptării unei soluţii în dosarul nr. 
..../P/2011. Procurorul a arătat că aceasta poate fi explicată, pe de o parte, prin 
atitudinea psihică oscilantă a inculpatului (obiectivată şi constată ca atare de 
organul de urmărire penală în cursul instrumentării prezentei cauze şi care nu 
poate fi caracterizată drept bipolară în lipsa unor acte medicale şi medico-legale 
adecvate), iar, pe de altă parte poate fi explicată şi prin trăirile normale în aceste 
cazuri în care o persoană apropiată se află în suferinţă. 

În actul de sesizare, s-a mai reţinut că este indubitabil faptul că, după 
externarea tatălui său, respectiv 14.08.2014, inculpatul E. a reluat rezoluţia 
infracţională anterioară, sens în care a urmărit şi a obţinut foloase materiale 
injuste de la martorul T., cu titlu de mită, în urma adoptării soluţiei de 
netrimitere în judecată a martorului, activitate infracţională care s-a desfăşurat 
în intervalul 20.08.2014 – ianuarie 2015. 

Pretinderea şi obţinerea de foloase necuvenite cu titlu de mită, a susţinut 
procurorul, s-a desfăşurat pe două paliere progresive şi, în esenţă, au căpătat 
următoarele două forme.  

În acest sens, s-a prezentat faptul că, iniţial, inculpatul E. i-a pretins 
martorului T. să desfăşoare o tranzacţie având ca obiect opere de artă, în nume 
propriu, dar în folosul inculpatului E., care a perceput în urma acestei tranzacţii 
un comision substanţial. Astfel, în intervalul 20-21.08.2014, martorul T. a 
încheiat o tranzacţie ce a avut ca obiect un număr de 52 de tablouri, 
achiziţionate iniţial cu .... euro şi revândute ulterior de martorul T., contra unui 
comision perceput de inculpatul E. în cuantum de .... euro. După acest moment, 
inculpatul E. i-a pretins cu titlu de mită, în lunile noiembrie  2014-ianuarie 
2015, un număr de 50 de picturi dintre care şi-a însuşit efectiv 13 picturi, aflate 
în colecţia martorului T. (evaluate de către martor  la suma de .... euro), pe care 
inculpatul le-a revândut ulterior sau a încercat să le revândă, prin alţi interpuşi 
ai acestuia; în acelaşi interval, a  pretins şi primit de la martorul denunţător 
diverse sume de bani în cuantum total de .... de euro, sub forma unor 
împrumuturi mascate, pe care nu le-a mai restituit. 

Urmărind valorificarea în afara graniţelor ţării, a uneia dintre cele 13 
picturi primite cu titlu de mită de la martorul T. (evaluată de martorul T. la 
suma de .... de euro şi pe care inculpatul E. spera să obţină în Anglia suma de 
.... de euro) şi, în vederea disimulării adevăratei naturi a provenienţei acesteia, 
prin actul de sesizare s-a reţinut că inculpatul E. a determinat-o pe fiica 
acestuia, inculpata E. să se prezinte la Direcţia Judeţeană pentru Cultură ...., în 
data de 12.01.2015, împrejurări în care inculpata a menţionat că este proprietara 
picturii sus menţionate. În baza acestei declaraţii şi a actelor de identitate, 
Ministerul Culturii – Direcţia Judeţeană pentru Cultură .... a emis un certificat 
de export definitiv cu numărul 47, document care i-a permis inculpatei să se 
deplaseze în luna februarie 2015, în Londra, Anglia, unde a încercat, fără 
succes, să valorifice pictura respectivă. 

Prin rechizitoriu s-a mai prezentat faptul că, în contextul în care, 
începând cu luna ianuarie 2015, martorul denunţător T. a refuzat să-i mai remită 
inculpatului E. tablouri cu titlu de mită sau să efectueze tranzacţii comerciale în 
folosul inculpatului E., acesta din urmă a identificat un nou furnizor în persoana 
numitului T., din municipiul Cluj, de la care a achiziţionat în şase-şapte tranşe, 



în intervalul ianuarie-iunie 2015, un număr de circa 100 de opere de artă, pentru 
care a achitat suma de aproximativ .... de euro. 

Din probele administrate în cauză, procurorul a reţinut că, în intervalul 
noiembrie 2014 – iunie 2015, inculpatul E. a achiziţionat şi, ulterior, a revândut 
sau a încercat să revândă în scop speculativ, prin interpuşi, prin tranzacţii 
directe sau prin tranzacţii efectuate în mediul on line sau prin intermediul 
galeriilor de artă, un număr de circa 200 de picturi, achiziţionate în mod direct 
de pe piaţa nereglementată a operelor de artă sau primite cu titlu de mită.  

Totodată, prin actul de sesizare, s-a arătat că, în declaraţia de avere dată 
de inculpatul E. în 13.06.2014, în conformitate cu dispoziţiile Legii 176/2010, 
inculpatul nu a făcut nici o menţiune la Capitolul II-„Bunuri mobile”,  punctul 2 
„Obiecte de artă”, iar în declaraţia de avere dată în 15.06.2015, la Capitolul II-
„Bunuri mobile”,  punctul 2 „Obiecte de artă”, inculpatul a declarat că a 
dobândit, ulterior datei de 15.06.2014 şi până la momentul întocmirii prezentei 
declaraţii de avere, un număr de 27 de tablouri de la casele de licitaţie şi de la 
colecţionari, în cuantum de aproximativ .... de euro. De asemenea, s-a 
menţionat prin rechizitoriu, că la punctul V - „Datorii” nu se regăseşte 
împrumutul acordat de martorul C., în cursul lunii ianuarie 2015, în cuantum de 
.... de euro. S-a mai reţinut că declaraţia de avere este neconformă realităţii şi 
prin prisma operelor de artă identificate şi ridicate cu ocazia percheziţiilor 
domiciliare şi a ordonanţelor de ridicare efectuate, respectiv dispuse în perioada 
25.06.2015-04.09.2015, prilej cu care s-a constatat că inculpatul E. deţinea la 
propriul domiciliu, la domiciliul inculpatei E., la domiciliul martorei P., în 
Galeria de artă A. din Bucureşti şi la biroul său profesional situat în ...., un 
număr de 126 de lucrări (125 de picturi şi o statuetă). 

Cu privire la inculpaţii E. şi E., în actul de sesizare s-a reţinut că aceştia 
au săvârşit infracţiunea de mărturie mincinoasă prev. de art. 273 alin.1 C.p., cu 
ocazia audierii acestora, în calitate de martori, în data de 25.06.2015.  

Astfel, s-a arătat că, în data de 25.06.2015, inculpatul E., audiat în 
calitate de martor, sub prestare de jurământ, a declarat, în mod neadevărat, că a 
fost contactat, în mod direct, de martorul denunţător T., care i-a propus ca, în 
schimbul unui comision, să-i vândă mai multe tablouri, iar după ce inculpatul E. 
a fost de acord, i-a adus la cunoştinţă martorului T. că a postat acele tablouri 
spre vânzare, pe site-ul de anunţuri www.olx.ro sub numele de utilizator 
„toppaiting”, preţurile fiind stabilite de T.. S-a mai reţinut că inculpatul E. a mai 
precizat că inculpatul E. nu i-a solicitat niciodată să-l ajute să-i vândă tablouri. 

De asemenea, s-a menţionat că inculpatul E., în declaraţia de martor, ar fi 
precizat, în mod nereal, că a achiziţionat împreună cu inculpatul E., de la 
martorul T., mai multe tablouri pentru martorul C., el primind sumele de bani 
de la acesta, iar conform propriei declaraţii inculpatul E. ar fi primit, în mod 
direct, de la martorul C. contravaloarea picturilor achiziţionate. 

S-a mai prezentat faptul că inculpatul E. a mai declarat, ca martor, că nu 
are cunoştinţă dacă inculpatul E. şi martorul T. se cunoşteau şi dacă între aceştia 
a existat vreo relaţie comercială. 

Prin rechizitoriu s-a reţinut că afirmaţiile inculpatului E. sunt combătute 
de multitudinea de convorbiri telefonice avute cu inculpatul E. din care rezultă, 
în mod clar, în opinia procurorului, implicarea acestuia din urmă în coordonarea 

http://www.olx.ro


activităţii comerciale desfăşurate de inculpatul E., de convorbirea telefonică 
între inculpatul E. şi E. (mama acestuia) şi de declaraţiile martorilor T., C., C. şi 
T.. 

În actul de sesizare a instanţei, s-a mai prezentat faptul că, în data de 
25.06.2015, inculpata E. a fost audiată în calitate de martor, sub prestare de 
jurământ, fiindu-i aduse la cunoştinţă prevederile art.117 din Codul de 
procedură penală (având în vedere faptul că este descendentă, pe linie directă, a 
inculpatului E., respectiv fiica acestuia), iar aceasta a declarat, în mod 
neadevărat, că inculpatul E. nu a avut nici o implicare în contactarea galeriilor 
de artă din Bucureşti şi întocmirea, pe numele lui C. şi pe numele său, a 
contractelor de depunere pentru tablourile lăsate în custodie la casele de 
licitaţie.   

De asemenea, s-a arătat că aceasta a declarat, în calitate de martor, că 
tatăl său, inculpatul E. nu i-a solicitat niciodată să se întâlnească cu potenţiali 
clienţi cărora să le vândă vreun tablou. 

S-a mai menţionat că, în declaraţia de martor, E. a făcut precizarea că nu 
cunoaşte cui aparţine şi cine a folosit corespondenţa electronică de pe adresa de 
e-mail .... în data de 12.11.2014, în care a apărut şi numărul său de telefon ca 
dată de contact. 

Prin rechizitoriu, s-a reţinut totodată că afirmaţia inculpatei E., este 
contrazisă de declaraţia martorului C., care a precizat că, în perioada octombrie-
noiembrie 2014, timp în care a locuit cu inculpata E., a constatat implicarea 
vădită a inculpatului E. în comercializarea de tablouri, situaţie care a început cu 
depozitarea unui număr de aproximativ 50 de picturi, la locuinţa inculpatei E., 
continuând cu deplasarea, la indicaţiile inculpatului E., în Bucureşti, împreună 
cu inculpaţii E., E. şi E., sub coordonarea inculpatului E., la sediile unor galerii 
de artă în vederea expertizării mai multor tablouri. S-a arătat că martorul C. a 
declarat că toate aceste tablouri erau luate de inculpatul E. de la martorul T., cât 
şi de la martorul T.. 

În actul de sesizare, s-a mai arătat că, cu privire la adresa de e-mail .... în 
data de 12.11.2014, martorul C. a declarat că aceasta îi aparţine inculpatei E. şi 
că, de pe această adresă de e-mail, inculpata a trimis către diferite case de 
licitaţie mai multe e-mailuri cu imagini ale unor tablouri pe care inculpatul E. 
intenţiona să le comercializeze, precum şi că inculpata folosea această adresă de 
e-mail pentru a nu apărea numele „E.” care ar fi putut devoala implicarea tatălui 
acesteia, inculpatul E., în aceste relaţii comerciale. 

S-a mai reţinut prin rechizitoriu că, cu ocazia audierii şi a efectuării unei 
recunoaşteri de pe planşa foto, martorul V. a recunoscut-o pe E. ca fiind 
persoana recomandată de către inculpatul E., sub numele de „C.”. 

În drept, s-a reţinut că, fapta inculpatului E., care în intervalul  august 
2014 - ianuarie 2015, în urma adoptării unei soluţii favorabile, în data de 
16.06.2014, în dosarul Parchetului de pe lângă .... cu numărul ..../P/2011, faţă de 
martorul denunţător T. a pretins şi primit de la acesta cu titlu de mită diverse 
bunuri, sub forma unor opere de artă, evaluate la suma de .... de euro (constând 
într-un număr de 13 picturi), sume de bani, sub forma unor pretinse 
împrumuturi, în cuantum de .... de euro şi foloase necuvenite (sub forma unui 
comision de .... de euro perceput de inculpat cu ocazia unei tranzacţii perfectate 



de martorul denunţător), toate în cuantum de  .... euro, întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii de luare de mită prev. și ped. de art. 289 alin.1 
C.pen. rap.la art. 7 lit.b din Legea 78/2000. 

De asemenea, s-a arătat că fapta inculpatului E., care, deţinând funcţia de 
...., în intervalul  august 2014-iunie 2015, a achiziţionat, în vederea revânzării în 
scopul obţinerii de profituri materiale, a intermediat vânzarea, respectiv 
cumpărarea, percepând comisioane în urma tranzacţiilor intermediate, de obiecte 
de artă, activităţi comerciale desfăşurate atât pe piaţa reglementată, dar 
preponderent pe piaţa nereglementată a operelor de artă, întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii de efectuarea de operaţiuni financiare ca acte de 
comerţ incompatibile cu funcţia în scopul obţinerii pentru sine de bani, 
bunuri, ori alte foloase necuvenite, prev. de art.12 lit.a din Legea 78/2000. 

 Fapta inculpatului E., care în declaraţia de avere datată 15.06.2015, a 
omis să declare un număr de 98 de picturi achiziţionate în intervalul iunie 2014-
iunie 2015, şi a omis să declare un împrumut de .... euro, s-a considerat că 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de  fals în declaraţii, prev.de 
art. 326 C.pen. cu ref.la art.28 din Legea 176/2010. 

Totodată, fapta inculpatului E., care în lunile ianuarie-februarie 2015 a 
disimulat natura ilicită a unei picturi (primită cu titlu de mită în noiembrie 2014 
de la martorul denunţător T.), a obţinut în acest fel documente oficiale din care 
rezulta, în mod neadevărat, că proprietar este fiica inculpatului, a transportat şi a 
încercat valorificarea bunului susmenţionat în afara graniţelor ţării, s-a reţinut că 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de  spălare de bani prev. şi 
ped. de art. 29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002 (republicată). 

Prin actul de sesizare a instanţei, s-a considerat că fapta inculpatului E., 
care cu ocazia audierii, în calitate de martor, în data de 25.06.2015, în dosarul 
penal nr...../P/2015, a făcut afirmaţii mincinoase în legătură cu faptele şi 
împrejurările esenţiale cu privire la care a fost întrebat, întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii de mărturie mincinoasă prev. de art. 273 alin.1 
C.pen. 

În privinţa inculpatei E., care cu ocazia audierii, în calitate de martor, în 
data de 25.06.2015, în dosarul penal numărul ..../P/2015, a făcut afirmaţii 
mincinoase în legătură cu faptele şi împrejurările esenţiale cu privire la care a 
fost întrebată, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de mărturie 
mincinoasă prev. de art. 273 alin.1 C.pen. 

De asemenea, faţă de inculpata E. s-a dispus  clasarea cauzei pentru 
săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani prev. de art. 48 rap. la 
art. 29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002 (republicată), cu motivarea că din probele 
administrate nu a rezultat că aceasta cunoştea că pictura semnată D., cu privire 
la care a obţinut documente oficiale de export şi le-a transportat în Anglia, 
provenea din săvârşirea infracţiunii de luare de mită.  

Faţă de suspectul E. .... al ....., unitate sanitară publică de pe raza 
municipiului ...., s-a dispus disjungerea cauzei în vederea continuării 
cercetărilor, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare a banilor  prev. de 
art. 29 lit. b din Legea nr.656/2002 şi fals în declaraţii prev. de art. 326 C.pen. 
cu ref. la art.28 din Legea nr.176/2010. 



În cauză s-a dispus clasarea şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare 
de mită prev. și ped. de art. 290 alin.1 C.pen. cu ref. la art.6 din Legea 
nr.78/2000 faţă de martorul T., apreciindu-se că sunt incidente dispoziţiile 
art.290 alin.3 C.pen.  

Totodată, s-a dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor sub 
aspectul săvârşirii infracţiunilor de: tăinuire prev. de art.270 C.pen. rap .la art.81 
din Legea nr.182/2000 şi folosirea în orice mod, direct sau indirect, de 
informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unui 
persoane neautorizate la aceste informaţii prev. de art. 12 lit.b din Legea 
nr.78/2000 şi fals intelectual prev. de art. 321 C.pen. şi înşelăciune prev. de art. 
244 alin.1 şi 2 C.pen. 

Cauza a fost înregistrată, sub nr...../1/2015, pe rolul Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. 

Prin încheierea nr.908 din 25 noiembrie 2015, pronunţată de judecătorul 
de cameră preliminară din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, au fost 
respinse, ca nefondate, cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii E., E. şi E..  

S-a constatat competenţa şi legalitatea sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie prin rechizitoriul nr...../P/2015 emis la data de 28.09.2015 de către 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională 
Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei privind pe inculpaţii E., E. şi E., 
legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de 
urmărire penală. 

S-a dispus începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii E., E. şi E..  
Soluţia a rămas definitivă prin încheierea nr.7/C din 28.01.2016 pronunţată 

în dosarul nr...../1/2015 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Seţia penală, fiind 
respinse, ca neîntemeiate contestaţiile formulate de inculpaţii E., E. şi E. 
împotriva încheierii nr. 908 din 25 noiembrie 2015 pronunţată de Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr...../1/2015. 

În procedura camerei preliminare s-a procedat la verificarea măsurilor 
preventive dispuse faţă de inculpatul E. la termenele din 01.10.2015 (s-a 
menţinut măsura arestării preventive a inculpatului E.), 23.10.2015 (s-a dispus 
înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la 
domiciliu) și 10.11.2015 (când s-a menținut măsura arestului la domiciliu luată 
faţă de inculpatul E.). 

În cursul cercetării judecătorești, la termenul din 27.11.2015 s-a înlocuit 
măsura arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar, procedându-se la 
verificarea legalităţii şi temeiniciei acesteia din urmă în mod periodic, în 
termenul prevăzut de lege, ultima dată la 12.05.2017, soluţia de revocare a 
măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul E., rămânând 
definitivă prin decizia penală nr.108 din 12 iunie 2017 pronunţată în dosarul 
nr...../1/2017 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 judecători. 

La termenul de judecată din 25.03.2016 s-a admis cererea formulată de 
inculpatul E. şi a fost sesizată Curtea Constituţională cu soluţionarea excepţiei 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.12 alin.1 lit.a teza I din Legea 78/2000 
privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. 

Ulterior, prin decizia nr.243 din 06.04.2017 pronunțată de Curtea 
Constituţională s-a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate 



ridicată de E. în dosarul nr...../1/2015 al Înaltei Curți de Casație și Justiție - 
Secția penală și L. în dosarul nr. ..../100/2015 al Tribunalului Maramureș - 
Secția penală și s-a constatat că dispozițiile art.12 lit.a teza întâi din Legea nr. 
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție sunt 
constituționale în raport cu criticile formulate. 

La termenele de judecată din 25.03.2016 şi 22.04.2016 instanţa a procedat 
la audierea inculpatului E. şi la 22.04.2016 a pus în discuţie cererile în 
probaţiune formulate de inculpaţi (file 58-61, file 88-92 vol.II). 

La termenul din 28.04.2016, instanţa s-a pronunţat asupra cererilor de 
probatorii formulate în cauză, admiţând proba cu înscrisurile aflate în dosarul 
cauzei solicitată de reprezentantul Ministerului Public şi cererea inculpatului E. 
privind reaudierea martorilor C., M., C., V., T., H., R., A., Z., P. şi S. şi de 
audiere în calitate de martori a numiţilor E. şi E., şi a respins cererea 
inculpatului E. de a nu se readministra proba testimonială constând în audierea 
martorilor S., P., C. şi P.. În baza dispoziţiilor art.374 alin.8 şi alin.10 C.pr.pen., 
s-a dispus audierea martorilor din rechizitoriu S., P., C., P., C., M., S., T. şi Z.. 

 Totodată, s-a admis cererea inculpaţilor E. şi E. privind administrarea 
probei testimoniale.  

Deopotrivă, s-a admis cererea inculpatului E. şi s-a dispus emiterea unei 
adrese către Parchetul de pe lângă .... pentru a comunica dacă s-au infirmat 
soluţiile dispuse prin ordonanţa din 16.06.2014 în dosarul nr...../P/2011, iar în 
caz afirmativ să fie indicat stadiul soluţionării cauzei.  

Instanţa a mai admis proba cu înscrisuri solicitată de inculpatul E. 
constând în: situaţia cauzelor penale soluţionate de procurorii Parchetului de pe 
lângă .... în luna mai 2014; adresa D.N.A. nr. ..../P/2015 din 2 iulie 2015 şi 
răspunsul Parchetului de pe lângă .... privind soluţionarea dosarelor de către E. 
în intervalul 16-19.06.2014; documente ce atestă drepturile salariale stabilite 
inculpatului prin sentinţe judecătoreşti; contracte de asistenţă juridică încheiate 
de inculpat cu cabinete de avocatură; facturi fiscale emise de A. SRL; 
documente eliberate de medicul de familie al inculpatului. A fost respinsă proba 
cu înscrisuri solicitată de inculpatul E. constând în articolul intitulat “DNA a 
ridicat 11 din tablourile expuse la Muzeul de Artă” apărut de site-ul 
realitateamedia.ro la data de 27.06.2015, precum şi cererile aceluiaşi inculpat 
privind emiterea unor adrese către Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate şi 
Direcţia Naţională Anticorupţie – Structura Centrală.  

S-a prorogat pronunţarea asupra cererii de efectuare a unei comisii 
rogatorii internaţionale solicitată de inculpatul E., precum şi a cererii de 
efectuare a unei adrese către Muzeul Naţional de Artă al României prin care să 
se comunice valoarea comercială a dosarelor lăsate în custodie, după audierea 
martorilor T., Z., P., C., precum şi de audiere în calitate de martori a 
reprezentanţilor Direcţiei de Cultură Judeţeană .... implicaţi în întocmirea 
certificatului de export pentru tabloul „Natură statică cu statuetă de abanos” 
semnată D., după indicarea persoanelor şi a adresei acestora.  

De asemenea, s-a prorogat pronunţarea asupra cererii de administrare a 
probei cu înscrisul reprezentat de contractul de închiriere al numitului P. după 
audierea martorilor T., Z., P., C. şi depunerea traducerii legalizate în limba 
română a respectivului contract (fila 147-150 vol.II). 



La termenul din 20.05.2016 s-a continuat audierea inculpatului E. (fila 
164 vol.II), după care au fost audiaţi martorii P. (fila 167-168, vol.II), Z. (fila 
165-166, vol.II), şi T. (fila 169-175, vol.II). 

La termenul de judecată din 21.06.2016 s-a procedat la audierea 
martorilor M. (fila 222-225, vol.II) şi C. (fila 226-229, vol.II), iar la termenul 
din 20.09.2016 au fost audiate martorele P. (fila 350-351, vol.II) şi Z. (fila 345-
349, vol.II). 

La termenul din 07.10.2016, s-a procedat la audierea martorilor A. (fila 
13-14, vol.III), H. (fila 10-12, vol.III), R. (fila 7-9, vol.III), S. (fila 15-16 verso, 
vol.III) şi V. (fila 17-21, vol.III). De asemenea, la acest termen de judecată, s-a 
admis cererea formulată de inculpatul E. şi s-a încuviinţat audierea, în calitate de 
martor a numitului B., s-a respins cererea formulată de inculpatul E. privind 
efectuarea unei comisii rogatorii internaţionale şi cererea de efectuare a unei 
adrese către Muzeul Naţional de Artă al României prin care să se comunice 
valoarea comercială a tablourilor lăsate în custodie acestei instituţii, precum şi 
proba cu înscrisuri solicitată de inculpatul E. constând în contractul de închiriere 
încheiat de P.. 

În cursul cercetării judecătoreşti, la termenul din 03.11.2016, au fost 
audiaţi martorii C. (fila 70-72, vol.III) şi P. (fila 68-69, vol.III), la termenul din 
16.12.2016 s-a procedat la audierea martorului M. (fila 122-124, vol. III), la 
termenul din 20.01.2017 s-a procedat la audierea martorilor C. (fila 197-198, 
vol.III), T. (fila 199-202, vol.III) şi B. (fila 195-196, vol.III).  

La termenul de judecată din 17.02.2017, au fost audiaţi martorii E. (fila 5-
9, vol.IV) şi S. (fila 2-4, vol.IV), s-a admis cererea formulată de reprezentantul 
Ministerului Public de audiere în calitate de martori a numiţilor B. și M. şi s-a 
efectuat adresă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate .... în legătură cu situația 
bunurilor imobile deținute pe raza municipiului .... de către inculpatul E.. 

La termenul din 06.03.2017 s-a procedat la audierea martorilor S. (fila 73-
75, vol.IV), E. (fila 78-80, vol.IV) şi I. (fila 76-77 verso, vol.IV) şi s-a revocat 
măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul E.. În temeiul 
art.381 alin.7 Cod de procedură penală s-a constatat imposibilitatea audierii 
martorului C. şi s-a dispus ca proba să nu mai fie administrată, urmând a se ţine 
seama de aceasta la judecarea cauzei. Totodată, în temeiul art.383 alin.3 Cod de 
procedură penală s-a constatat imposibilitatea audierii martorului B. şi s-a dispus 
ca proba să nu mai fie administrată. 

La termenul din 12.04.2017, s-a procedat la luarea unui supliment de 
declaraţie inculpatului E. (fila 135-138, vol.IV). 

La termenul de judecată din 04.05.2017, s-a admis, în parte, cererea în 
probaţiune formulată de inculpatul E. şi s-a încuviinţat proba cu înscrisuri 
constând în hotărârea nr.7/P/22.06.2016 a Secţiei pentru procurori a Consiliului 
Superior al Magistraturii şi minuta deciziei civile nr.96/27.03.2017 a Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi cererea formulată de reprezentantul 
Ministerului Public şi s-a dispus ataşarea dosarului nr...../1/2015 al Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală. 

La termenul din 12.05.2017, instanţa a procedat la audierea inculpatului 
E. (fila 180-185, vol.IV). 



La termenul din 21.06.2017, a fost audiată inculpata E. (fila 16-21, 
vol.V), iar la termenul din 20.09.2017, instanţa a încuviinţat cererea de probe 
formulată de apărătorul ales al inculpatei E., fiind depuse înscrisuri la dosarul 
cauzei. 

Analizând probele administrate în faza de urmărire penală şi în cursul 
cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarele: 

Prin ordonanaţa din 16.06.2014 emisă în dosarul nr...../P/2011 al 
Parchetului de pe lângă ...., inculpatul E. a dispus clasarea cauzei privindu-l pe 
suspectul T. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi luare de mită, 
întrucât faptele nu există, precum şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare 
abuzivă întrucât plângerea prealabilă a fost tardiv introdusă. Prin aceeaşi 
ordonanţă a dispus renunţarea la urmărirea penală faţă de T. pentru infracţiunile 
de fals intelectual şi uz de fals (vol.V, VI d.u.p.). Soluţia i-a fost comunicată 
martorului denunţător T. tot în luna iunie 2014, fiind identificată la domiciliul 
acestuia cu prilejul percheziţiei domiciliare din 25.06.2015 ( fila 120, vol.VIII 
d.u.p). 

Inculpatul E. şi-a exercitat funcţia de .... la ...., începând cu data de 
08.04.2014, anterior, în perioada 01.10.2009-07.09.2014, fiind .... la ..... 
 Soluţia în dosarul nr...../P/2011 al Parchetului de pe lângă .... a fost 
dispusă după patru zile de la redistribuirea dosarului de prim-procurorul 
parchetului, martora P. către inculpatul E., fără ca acesta să administreze vreun 
act de urmărire penală, cauza fiind instrumentată până la acel moment de 
martorele Z. şi P. (alternativ, ca urmare a intrării, pe rând, în concediu ....), 
procurori la Parchetul de pe lângă ..... 

Martora P., .... al.... (care l-a cunoscut pe inculpatul E. în anul 2000 când 
lucra ca .... la ..... unde, atunci, era .... E.) a declarat că dosarul nr...../P/2011 „a 
fost repartizat în vederea efectuării urmăririi penale d-nei procuror Z., care a 
intrat în anul 2012 în concediu ...., iar dosarul a fost redistribuit unui alt 
procuror, cred că d-na P.. În februarie 2013, d-na procuror Z. a revenit în 
activitate şi i-au fost repartizate dosare în lucru, printre care şi cel care îl viza pe 
T.”. În urma verificării periodice a dosarelor mai vechi de 6 luni de la 
repartizarea la procurori şi a şedinţei de lucru de la Parchetul de pe lângă .... din 
11 iunie 2014, martora a indicat că: „dl. E. a venit la mine în birou şi mi-a spus 
că doreşte să preia un număr neprecizat dintre dosarele d-nei Z., care înregistra 
la momentul respectiv un volum aproape dublu faţă de numărul de dosare aflate 
în lucru la procurorul E.. I-am spus că sunt de acord să preia dosare, cu condiţia 
să discut în prealabil cu d-na Z.. Nu l-am întrebat dacă avusese o discuţie cu d-
na Z. în acest sens şi nici nu mi-a comunicat o astfel de împrejurare. Am sunat-o 
pe d-na Z. în birou, i-am spus de solicitarea d-lui E., mi-a spus că este de acord 
şi i-am cerut să facă un referat în care să menţioneze vreo 20 dosare pe care să le 
dea spre redistribuire. Am primit referatul de la d-na Z., cred că a doua zi 
dimineaţă, am rezoluţionat acest referat în sensul aprobării şi că se va emite 
ordin comun care va fi ataşat fiecăruia dintre dosare. Atât referatul întocmit de 
d-na Z. cât şi ordinul emis de mine nu cuprindea decât numerele de înregistrare 
ale dosarelor. D-na Z. a fost cea care singură a decis dosarele date spre 
redistribuire, criteriul fiind însă cel al vechimii, dovadă că dosarele erau 
înregistrate în perioada 2010-2013. Dosarul în care era cercetat T. a fost ulterior 



soluţionat de procurorul E., am confirmat ordonanţa de clasare (...) în sectorul 
mica corupţie lucrau la nivelul unităţii trei procurori, P., E. şi Z., aceasta din 
urmă având la momentul respectiv numărul cel mai mare de dosare în lucru. La 
acel moment, P. instrumenta 9 cauze, E. 16 sau 18 dosare, iar Z. 61 de dosare”. 
La întrebarea dacă a fost surprinsă de termenul scurt în care E. a soluţionat 
dosarul în care era cercetat T., martora a răspuns: „nu am fost surprinsă deloc, 
ştiam cu toţii că are o capacitate de muncă peste limita pe care noi o consideram 
normală, lucru care era de notorietate”. 

Totodată, martora a afirmat: „În toamna anului 2014 făcusem procedura 
de anulare a unor acte din dosarul în discuţie, revenise dosarul de la instanţă, era 
la mine în birou, a venit d-na procuror Z. care m-a întrebat ce este cu dosarul, i-
am spus că a fost soluţionat la instanţă, m-a  întrebat ce soluţie a fost dată în 
dosar şi i-am răspuns că s-a dispus o soluţie de clasare. Mi s-a părut că d-na 
procuror Z. a fost rezervată faţă de răspunsul meu că s-a emis o ordonanţă de 
clasare şi mi-a spus că dacă eu consider soluţia nelegală să o infirm şi să îi dau 
dosarul în lucru”, „soluţia nu a fost infirmată” (file 167-168 vol.II dosar inst.). 

În timpul cercetării judecătoreşti, în concordaţă cu depoziţia dată la 
urmărire penală, martora Z. a relatat: „am funcţionat la Parchetul de pe lângă 
...., dl. E. era .... şi apoi a fost coleg cu mine la acest parchet până la plecarea 
acestuia la .... sau ....”, „dosarul privindu-l pe T. mi-a fost repartizat din câte îmi 
amintesc în anul 2011 (...). În iulie 2012 am intrat în concediu .... şi m-am întors 
la serviciu în februarie 2013. La momentul la care am intrat în concediu, 
dosarele pe care le lucram au fost repartizate din câte cunosc celorlalţi doi 
colegi, iar când m-am întors am preluat toate dosarele colegei mele P. care la 
rândul său a intrat în concediu .... (...). În discuţiile purtate între colegi, dl. E. 
spunea că se simte la .... ca la pensiune, raportat la volumul de lucru şi 
complexitatea dosarelor. În acest context am afirmat, de faţă cu colegii, să ia în 
lucru şi dosare de la noi”, „la un moment dat am fost sunată în birou de d-na .... 
P. care mi-a spus că dl. .... E. vrea să mă ajute să am mai puţine dosare în lucru 
şi să întocmesc un referat prin care să arăt că solicit redistribuirea unor dosare, 
22 sau 23, motivat de stocul de dosare pe care le lucram. D-na P. mi-a indicat să 
aleg dosare vechi, lăsând la latitudinea mea care să fie acestea. Am selectat un 
număr de 22-23 dosare (...). Nu au fost discuţii punctuale cu privire la anumite 
cauze sau părţi atunci când am afirmat de faţă cu colegii că E. poate să ia dosare 
în lucru şi de la colegi. Dosarele pe care le-am trecut în referat le-am ales 
singură, după criteriile personale, ţinând seama de vechimea acestora (...) prin 
toamna anului 2014, fiind în biroul d-nei P., am înţeles de la aceasta că dosarul a 
fost soluţionat de E. prin clasare şi că în acea zi d-na prim-procuror a restituit 
suma de bani care fusese ridicată în cursul urmăririi penale de la denunţător. 
Atunci am aflat de soluţia dată în cauza respectivă, d-na prim-procuror părea 
oarecum nemulţumită şi i-am zis că dacă apreciază necesar să infirme soluţia şi 
să mi-l dea tot mie în lucru (...) Am discutat puţin despre probele administrate în 
acea cauză pentru luare de mită. Când am selectat dosarele pe care le-am propus 
spre redistribuire au existat dosare care erau vechi şi în care nu prea lucrasem, 
dosare în care lucrasem dar existau probe îndoielnice cu privire la existenţa 
soluţiilor şi chiar şi dosare mai noi, dar care se prefigurau a fi dosare complexe 
(...) acest dosar se înscria în categoria celor care mie îmi generau îndoială 



raportat la probe, în sensul că eram convinsă că se putea dispune o trimitere în 
judecată, dar exista riscul unei achitări, pe care nu ştiu dacă mi-o asumam sau 
nu, mai comod pentru mine fiind să nu îl mai am în lucru (...) Nu am soluţionat 
dosarul deoarece în acelaşi timp instrumentam şi alte cauze, iar speţa presupunea 
anumite cunoştinţe medicale pentru care trebuia să mă informez şi să citesc” ( 
file 165-166 vol.II d. inst., fila 138, vol.I d.u.p.). 

Sub aspectul analizat, instanţa mai reţine informaţiile care rezulă din 
depoziţia martorei P., din faza judecăţii, care se coroborează cu datele oferite 
prin declaraţia de la urmărire penală: „din anul 2008 sunt .... la ...., anterior, din 
anul 2001 funcţionând la ..... Îl cunosc pe E. din anul 2001, când acesta era .... la 
..... ............................. În luna august 2014, l-am cunoscut pe T. la ...., unde eu 
urma să ...., prilej cu care E. s-a întâlnit întâmplător cu doctorul T.. Problemele 
mele nu erau de natură ..... Ştiam că avusesem în lucru un dosar care îl viza pe 
doctorul T., dar nu îl audiasem pe acesta, nu efectuasem niciun act de urmărire. 
Ulterior acestei întâlniri, am discutat cu E. în sensul în care am întrebat la cine o 
fi în lucru dosarul respectiv, E. spunându-mi că nu ştie. Vreau să precizez că E. 
nu discuta cu mine despre dosarele pe care le avea în lucru” ( file 350-351 vol.II 
d. inst., fila 129 vol.I d.u.p.). 

Conform probelor administrate în cauză, Înalta Curte reţine că inculpatul 
E. îl cunoştea pe martorul denunţător T. din toamna anului 2013, cel din urmă 
acordând inculpatului asistenţă medicală în calitatea sa de medic ...., martorul 
fiind medic ca şi fratele  inculpatului, martorul E., cei doi martori colaborând 
atât pe plan profesional, cât şi în domeniul colecţionării operelor de artă, ştiindu-
se încă din vremea studenţiei. 

Potrivit înscrisurilor eliberate de SC C. SRL, respectiv fotocopii ale 
registrului de consultaţii din anul 2013, desfăşurătorului rapoarte servicii 
medicale către CAS ...., electrocardiogramei şi a unei reţete electronice, la data 
de 29.11.2013 inculpatul E. a fost consultat de către martorul T. la sediul acestei 
clinici din ...., şi i-a prescris un tratament (file 52-57 vol.II d.u.p.). 

De asemenea, potrivit înscrisurilor comunicate de clinica medicală, la 
13.12.2013, inculpatul a fost consultat de T. (poziţia 3137 din registrul de 
consultaţii şi din desfăşurătorul de raportări servicii de Casa de Asigurări de 
Sănătate ....) – file 296-300 vol.II d.u.p. 

Fiind efectuate verificări la CNAS, organele de urmărire penală au 
constatat că inculpatul E. a beneficiat de consult la datele de 29.11.2013 şi 
13.12.2013 la medicul T.; în data de 29.11.2013 figurează în istoricul serviciilor 
paraclinice ......, medic T.; figurează în istoricul serviciilor spitaliceşti .... în 
perioada 14.05.2015-15.05.2015 la SC C. SRL (file 292-295 vol.II d.u.p.). 

Martorul T. a declarat, în instanţă: „L-am cunoscut pe dl. E. în calitate de 
pacient în toamna anului 2013, la cabinetul meu privat, SC C. SRL, fiind rugat 
să îl consult de fratele dânsului E., cu care am fost coleg de facultate. 

Cu E. mă cunoşteam bine, eu fiind .... al ...., unde acesta este ..... Cu E. 
aveam la perioada de timp ce interesează cauza relaţii profesionale, dar amândoi 
eram colecţionari de artă şi amândoi ştiam acest lucru, colaborând între noi, în 
sensul că discutam pe această temă şi au fost achiziţionări de lucrări în sensul că 
ne sfătuiam, vizionam împreună lucrări, achiziţionând fie împreună, fie separat. 



În toamna anului 2013, undeva în luna noiembrie, am efectuat o 
consultaţie inculpatului E., un consult clinic, ...., am stabilit un diagnostic şi o 
schemă de tratament. A fost emisă o reţetă medicală şi a fost rechemat la 
control, a venit de mai multe ori, cu rugămintea de a nu fi trecut în ...., dată 
fiind ..... A fost menţionat în .... ulterior, o singură dată, din câte îmi amintesc în 
decembrie 2013. 

Controalele la o lună, două sau trei luni de zile, la care E. s-a prezentat 
la cabinetul de la C., posibil să fi venit şi la ....., au durat până în anul 2015, 
luna mai, când E. a fost la o clinică din ...., unde s-a reconfirmat diagnosticul şi i 
s-a modificat uşor tratamentul, şi au apărut problemele din acest dosar. 

În primăvara anului 2014, în luna martie - aprilie, tatăl inculpatului E. a 
...., am fost rugat de E. să mă ocup de partea ...., ocazie cu care m-am întâlnit cu 
E. care avea o relaţie foarte apropiată cu tatăl său (...) 

Eram cercetat într-un dosar penal aflat pe rolul Parchetului de pe lângă .... 
din anul 2011, iar după începerea urmăririi penale, din câte îmi amintesc, în anul 
2012, cu prilejul unei discuţii cu E., fratele inculpatului, am pomenit despre 
această problemă a mea, aşa cum am spus şi altor colegi ai mei. 

Cu E. nu am discutat despre dosarul penal în care eu eram cercetat, înainte 
de a mi se comunica soluţia dată faţă de mine. După acest moment am avut o 
singură încercare de a-i mulţumi verbal, fiind în faţa ...., reacţia acestuia fiind 
impresionantă pentru mine, spunându-mi că nu am de ce să îi mulţumesc şi că 
dânsul îmi este dator mie întrucât tatăl său este ....” ( file 169-175 vol.II d. 
inst.).  

Cu prilejul audierii în instanţă, martorul C., prietenul inculpatei E., cu 
care locuia împreună, în perioada ce interesează cauza, a menţionat: „pe T. nu îl 
cunosc, dar am auzit discutându-se despre acesta şi, din câte am auzit, era 
cardiologul tatălui B. (n.n. E.)”. 

Afirmaţia martorului E., fratele inculpatului E., că acesta din urmă şi T. s-
au cunoscut în luna august 2014, când tatăl său, E. era ....., este subiectivă. 

În acelaşi registru al probelor subiective se încadrează şi depoziţia 
martorei E., fosta soţie a inculpatului E., mama inculpatei E., care a declarat în 
instanţă că în orice problemă medicală pe care o avea, inculpatul E. o consulta 
pe aceasta (la rândul său medic), iar dacă ar fi optat pentru altă variantă, cu 
siguraţă ar fi ştiut, menţiune pe care instanţa o ia sub beneficiu de inventar din 
moment ce şi fratele inculpatului este medic, chiar .... unei unităţi medicale de 
urgenţă, ...., mai mult, se reţine din depoziţia martorei că nu cunoaşte dacă 
inculpatul a beneficiat de asistenţă medicală la SC C. SRL – ( file 5-9 vol.IV d. 
inst.).  

După soluţionarea, la data de 16.06.2014, a dosarului nr...../P/2011 al 
Parchetului de pe lângă ...., prin netrimiterea în judecată a martorului T., 
inculpatul E. a speculat în timp, în beneficiul său, într-un mod insinuos, dar 
neechivoc pentru martor, legat de îndeplinirea actului său de serviciu, 
recunoştinţa acestuia din urmă faţă de demersul său procesual, pretinzând şi 
primind bani şi alte foloase. 
 Relativ la debutul relaţionării martorului T. cu inculpatul E. pe piaţa 
nereglementată a operelor de artă, martorul T. a relatat în faţa instanţei că, după 
ce i s-a comunicat, în iulie 2014, soluţia dată faţă de el în dosarul de la Parchetul 



de pe lângă .... şi i-a mulţumit verbal lui E., fiind în faţa ....: „au început şi 
discuţiile mele cu E. despre artă, ştiind probabil de la fratele său că sunt 
colecţionar de artă. Acesta mi-a spus că nu are în general informaţii pertinente 
despre artă şi am avut discuţii despre ce înseamnă calitatea unui tablou şi am 
discutat despre pictori, fiind întrebat dacă îl pot îndruma în achiziţia unor lucrări. 

M-a întrebat care este procedura de achiziţie a unor lucrări de artă şi dacă 
îl pot ajuta.  

Înainte de .... tatălui lui E. (n.n. 25.08.2014), am discutat cu V., cel de la 
care şi eu achiziţionam tablouri, în legătură cu trei lucrări care au fost cumpărate 
cu .... sau .... euro, dar nu  pot preciza sigur dacă acestea au rămas la E. sau la E., 
întrucât între aceştia exista o datorie. Eu am discutat cu V. deşi şi E. (n.n. E.) 
este colecţionar de artă, deoarece eu îl ştiam mai bine, colaborând cu V. de prin 
anii 2009-2010. Dintre aceste lucrări îmi amintesc de o lucrare de Jean Cheller 
reprezentând o ulcică cu flori, precum şi de două lucrări semnate Cumpănă-
Schweitzer. Tot în această perioadă de timp, înainte de decesul lui E., E. a 
achiziţionat şi a plătit o lucrare semnată  H. Catargi şi Fata cu mandolină de G. 
I. Sin.  

Totodată, martorul T. a declarat: „Am primit de la V. un e-mail, conţinând 
fotografii cu aproximativ 60 lucrări care ar fi aparţinut unui colecţionar decedat, 
I., şi am fost întrebat dacă sunt interesat. Ştiam de la V. că, colecţia este mult 
mai mare şi că aceasta  ar fi prima tranşă pe care soţia decedatului ar fi dispusă 
să o vândă. 

Am trimis acest e-mail lui E., posibil şi lui E.. E. mi-a spus că poate 
discuta cu M., eu am negociat cu V. preţul acestor lucrări la suma de .... euro şi 
le-am vândut lui M. la preţul de .... euro, preţ pe care la rândul său E. îl 
negociase cu M..  

S. a adus lucrările la cabinetul meu de la C., ulterior a venit M. cu E., M. a 
vrut să vadă lucrările, moment la care V. nu era prezent, deoarece era plecat în 
oraş. Majoritatea lucrărilor au fost ridicate în aceeaşi zi de M. de la cabinetul 
meu, fiind ajutat în acest sens şi de E.. După ce aceştia doi au plecat m-am 
reîntâlnit cu V. căruia i-am dat .... euro plata pentru tablouri şi .... euro 
contravaloarea deplasării acestuia la Iaşi. 
 Diferenţa de la .... la .... euro, respectiv .... euro, reprezenta un profit, 
câştig, pe care l-am împărţit cu E., şi anume eu mi-am păstrat .... sau .... euro, nu 
mai reţin exact, iar lui E. i-au revenit .... sau .... euro. 
 În aceeaşi zi, după ce E. l-a ajutat pe M. să ducă lucrările, cred că acasă la 
acesta din urmă, inculpatul E. s-a întors la C.. Întrucât E. era cel care găsise 
cumpărătorul, mi s-a părut corect să primească mai mult din suma obţinută ca 
profit şi i-am înmânat banii în aceeaşi zi.  
 Din acest lot de aproximativ 60 tablouri, eu am oprit trei lucrări 
(Gheorghe Vânătoru – Portretul colecţionarului Văpaie, Margareta Sterian – 
Înserare şi M. Grosman – Peisaj oriental), iar patru lucrări a oprit dl. E. 
(Gheorghe Vânătoru – Peisaj, A. Mănciulescu  - Nud, Tibor Erno – Interior şi un 
Peisaj marin - Negely).   
 Dacă există inadvertenţe cu declaraţia de la urmărire penală pe această 
ultimă chestiune, indic faptul că aceasta este realitatea, deoarece am avut mai 
mult timp de gândire înainte de luarea acestei declaraţii, iar la numărul foarte 



mare de lucrări despre care se face vorbire în cauză este posibil să mai fi făcut 
încurcături.  

(...) M. a dorit să existe documente cu privire la tranzacţie şi la suma de 
bani, s-a făcut un înscris olograf de către S., pe care l-am dat lui M. odată cu 
tablourile şi ştiu că mai existau şi anumite documente de transport, de asigurare 
a securităţii transportului. 
 Această tranzacţie vizând cele circa 60 de tablouri nu pot să o localizez 
exact în timp, posibil să fi fost şi înainte de decesul lui E. sau imediat după acest 
moment. Consider că a fost  o tranzacţie corectă, personal neavând nici un fel de 
nemulţumire faţa de această tranzacţie.” 
 La urmărire penală, martorul T., a relatat, în esenţă, aceleaşi împrejurări 
de fapt: „în toamna anului 2014, E. mi-a spus că are un prieten pe nume M., 
despre care mi- a spus că este un prosper om de afaceri şi care era interesat de 
achiziţionarea unui lot de tablouri (...) am luat legătura cu S., un samsar de 
tablouri din Bucureşti. Acesta mi-a trimis iniţial pe e-mail o ofertă de tablouri 
majoritatea aparţinând unui colecţionar care decedase (A. sau A.). Eu le-am 
trimis mai departe pe e-mail lui E. care mi-a spus că le va trimite lui M.. Acesta 
din urmă şi-a dat acceptul, sens în care uterior, S. a venit cu acea colecţie 
formată din aproximativ 50-60 de tablouri. Ştiu că s-a întocmit o listă cu tablouri 
pe care cred că au fost trecuţi autorii şi tablourile şi a fost trecută şi suma. Preţul 
l-am negociat eu, pe de-o parte, privind oferta lui S., iar E., de cealaltă parte, 
privind oferta lui M.. În final, ştiu că suma solicitată de S. a fost de aproximativ 
.... euro, iar E. i-a solicitat lui M. suma de .... euro. Îmi amintesc că atunci, E. 
mi-a spus separat că-i va solicita această sumă de bani de .... euro lui M. pentru 
că aşa a negociat el, iar diferenţa, reprezentând un comision de intermediere, îi 
va rămâne lui şi mie. În acest sens, M. mi-a dat mie suma de .... euro, din aceasta 
eu dându-i lui S. suma de aproximativ .... euro. Restul de .... euro ar fi trebuit să-
i împart eu cu E., dar pentru că iniţial din lotul adus de S. ne oprisem lucrări, pe 
care ar fi trebuit să le împărţim, am căzut de acord ca eu să iau 4 lucrări (...), iar 
E. şi-a oprit, estimez, 2 lucrări, una de Gheorghe Vânătoru – un Peisaj (...) şi 
suma de aproximativ .... euro. Vreau să menţionaz că, la această tranzacţie, nu 
m-am simţit nedreptăţit de către E.” (file 96-97 vol. I d.u.p.).   
 Referitor la această tranzaţie, martorul V. a relatat în faza de urmărire 
penală: „Lui T. i-am vândut numeroase tablouri, am făcut schimburi şi i-am 
intermediat achiziţionarea de tablouri din licitaţii.  
 În preajma sărbătorilor de Paşte din anul 2014, prietenul meu I., un 
cunoscut colecţionar de artă a decedat, iar soţia acestuia m-a rugat să o ajut să 
vândă o parte din colecţia soţului, adică aproximativ 90 de tablouri. Am trimis 
fotografii cu aceste tablouri lui T. prin e-mail, iar acesta a selecţionat un număr 
de 59 de tablouri, pe care eu personal le-am dus la Clinica C. a acestuia din ..... 
Din aceste 59 de tabouri, 52 trebuiau să fie cumpărate de o persoană cu numele 
M., pe care eu nu l-am cunoscut niciodată, iar un număr de 7 tabouri le-a luat T.. 
În schimbul celor 59 de tablouri (toate tablourile aveau certificate de vânzare, 
expertize şi documente ce atestau participarea la expoziţii), am primit în mână 
de la T. suma de .... euro, iar cu această ocazie am întocmit o chitanţă de mână 
prin care atestam că am primit suma menţionată de la M., pe care eu nu-l 
cunoscusem vreodată. Nu cunosc care era înţelegerea dintre M. şi T. cu privire 



la cele 7 tabouri care au rămas la acesta din urmă, probabil un comision de 
intermediere. În sensul celor arătate mai sus, pun la dispoziţia organelor 
judiciare o listă cu cele 52 de tabouri ce au fost vândute lui M. şi o listă cu cele 7 
tablouri date lui T., ambele liste cu fotografii ataşate” (fila 225, 257 şi urm. vol.I 
d.u.p.). 

În acelaşi sens a declarat martorul V. şi în faţa instanţei, precizând că s-a 
deplasat cu aceste tablouri la ...., în luna august 2014, la demisolul Cinicii C., 
unde lucra T., care i-a dat .... euro, nemaifiind de faţă nicio persoană. A arătat 
că, la acel moment nu s-a întâlnit cu E., a ştiut că cumpărătorul tablourilor era un 
domn pe nume M., pe care nu l-a cunoscut niciodată, interacţionând cu T. care 
era un intermediar. 

Potrivit înscrisului intitulat „Împuternicire”, emis la 20.08.2014, SC R. 
SA l-a împuternicit pe V. să transporte la 21.08.2014, marfa şi să o predea 
conform anexelor, fiind ataşat la dosarul cauzei înscrisul denumit „Ordin de 
deplasare” pe numele V. pentru 21.08.2014, cu destinaţia .... (file 250, 251 vol.I 
d.u.p.). 

Conform înscrisului cu denumirea „Declaraţie”, datat 21.08.2014, V. a 
avut acceptul familiei I. (defunct I.) să cedeze dreptul de proprietate asupra 52 
de tablouri, lui M. (fila 252 vol.I d.u.p.). 
 Declaraţia martorului M., făcută în timpul cercetării judecătoreşti, se 
coroborează cu probele administrate în cauză: „Îl cunosc de mai mult timp pe E., 
de circa 15 ani  (...) Eu aveam preocupări private în mediul artei, respectiv 
sponsorizam o tabără de pictură pentru maeştri pictori români în viaţă (...) La un 
moment dat, discutând despre această preocupare a mea în relaţie cu pictura şi 
despre colecţionarea de obiecte de artă, d-nul E. mi-a spus că are o cunoştinţă, 
un doctor T., care ar deţine sau ar cunoaşte pe cineva care deţine o  moştenire, 
constând într-o colecţie de tablouri.  I-am spus că sunt interesat şi că aş dori să 
cunosc persoana care deţine colecţia respectivă. M-am întâlnit cu d-nul E. şi T. 
la ...., i-am cerut lui T. să-mi dea detalii despre colecţie.  
 La un moment dat am primit şi o listă cu lucrările din colecţia respectivă, 
posibil să o fi primit chiar atunci la spital. Cred că lista mi-a dat-o E., dar am 
dezbătut-o şi cu dr. T. la întâlnirea de la spital. Preţul pentru toate picturile care 
erau pe listă era un preţ global. Îmi amintesc că, lucrările din lista iniţială nu au 
mai fost disponibile toate, în final. Din ce am înţeles moştenitorul sau cel care le 
deţinea vânduse o parte dintre acestea. Nu îmi mai amintesc exact nr. de lucrări 
pe care le-am cumpărat, pentru că nu m-am mai gândit la această chestiune între 
timp, sunt managerul unei companii lucrez frecvent cu cifre şi valori şi nu am 
dat atenţie în mod special acestui moment. 
 Înainte de a ne întâlni la .... cu dr. T., am purtat o discuţie despre preţul 
colecţiei cu E., respectiv despre aşteptările pe care le-ar fi avut respectivul 
moştenitor. Preţul pentru întreaga colecţie aşa cum mi-a fost arătată lista iniţial 
cred că a fost de .... euro, dar a scăzut pentru că au fost extrase nişte lucrări din 
acea listă, la .... euro. Preţul de .... euro nu a fost o negociere între mine şi E., ci 
am considerat ca fiind o oportunitate, întrucât am luat piesă cu piesă şi am făcut 
o proprie evaluare, care exceda sumei de .... euro. Am dorit să-l cunosc pe dr. T. 
întrucât acesta era garantul tranzacţie, era cel care avea contactul cu 
moştenitorul colecţiei. 



 I-am comunicat că sunt interesat şi urma ca eu să pregătesc suma şi să 
sosească transportul cu lucrările. Cred că d-nul E. m-a anunţat că au sosit 
lucrările m-am deplasat singur la clinica privată a  dr. T., unde m-am întâlnit cu 
E. şi doctorul respectiv, am vizualizat lucrările bucată cu bucată, le-am verificat 
dacă sunt în regulă. Am chemat un angajat al firmei mele cu o maşină mai mare 
pentru transportul lucrărilor, ţin minte că una sau două lucrări au rămas acolo 
întrucât erau de dimensiuni mai mari şi nu încăpeau în maşina chemată de mine. 
Atunci când am vizualizat lucrările am plătit şi preţul, banii dându-i dr. T., 
respectiv .... euro. L-am rugat pe dr. T. să îmi pregătească şi actul de vânzare şi, 
l-a momentul la care am ridicat tablourile, am primit un înscris care conţinea 
tablourile respective şi viza o altă valoare decât cea pe care o plătisem, cred că 
era  trecut .... euro. Tot la momentul la care am preluat tablourile am primit şi 
certificate de autenticitate, din câte îmi amintesc cred că fiecare tablou era 
însoţit de câte un astfel de certificat. Am plecat cu promisiunea făcută, nu mai 
ştiu de care dintre cei doi, fie T., fie E., că va fi făcut un contract corespunzător 
cu privire la suma pe care am plătit-o. La acel moment, dat fiind că înscrisul pe 
care l-am primit făcea vorbire de suma de .... euro, eu am înţeles, mi-am 
închipuit, că diferenţa de .... euro reprezintă comisionul persoanelor care au 
intermediat, respectiv dr. T. şi E.. Nu l-am văzut niciodată pe proprietarul 
tablourilor sau pe cel care le-a adus de la Bucureşti. Din câte reţin, pe 
înscrisurile primite figura numele de V., dar nici pe această persoană nu am 
cunoscut-o vreodată. Nici dr. T. şi nici E. nu au făcut transparentă persoana care 
era proprietara tablourilor şi nici nu am întrebat. Din discuţiile pe care le-am 
avut cu dr. T. şi E. cred că şi aceştia erau interesaţi de una sau două lucrări din 
lista iniţială şi cred că şi dr.T. şi-a oprit câteva lucrări la momentul la care 
lucrările au ajuns la clinică. Din câte pot să îmi amintesc la acest moment, dr. T. 
mi-a şi arătat una dintre acele lucrări. E. cu siguranţă a dorit să achiziţioneze un 
tablou din acea colecţie, dar nu pot să spun la acest moment dacă valoarea acelei 
lucrări s-a scăzut din totalul colecţiei sau am primit pe loc, de la acesta, valoarea 
estimată a tabloului respectiv. Banii plătiţi de mine au fost număraţi, fiind de 
faţă T., E. şi cu mine. Lista tablourilor cuprindea cu siguranţă numele autorilor, 
dimensiunile, posibil şi denumirile acestora. Nu am primit ulterior actul în 
legătură cu tranzacţia, cu suma efectiv plătită de mine. A trecut un an de zile de 
când am dat declaraţia la parchet şi este posibil ca ulterior să fi primit prin 
şoferul meu de la cabinetul lui T. alte înscrisuri olografe, aşa cum am relatat la 
urmărire penală (...) Tranzacţia despre care am făcut vorbire a avut loc în anul 
2014, nu îmi amintesc cu exactitate data, reţin însă că afară era soare şi cald” 
(file 222-225 vol.II d.inst.). 
 La urmărire penală, martorul M. a arătat că, în cursul verii 2014, a fost 
contactat de E. care i-a spus că T. are de vânzare o colecţie privată a unui 
colecţionar din Bucureşti, inculpatul i-a furnizat o listă tehnoredactată în format 
A4 cuprinzând un număr de 60 de picturi, comunicându-i că vânzătorul doreşte 
suma de aproximativ .... euro. S-a întâlnit, apoi, cu E. şi martorul T. la ...., fiind 
o întâlnire de tatonări, aflând că T. este un intermediar şi s-a hotărât să cumpere 
acele tablouri întrucât avea încredere în autenticitatea acelor tablouri şi în E.. 
Peste câteva zile a avut loc predarea a 52 de tablouri şi plata, în prezenţa lui T. şi 
E., urmând ca ulterior să primească şi actul de vânzare-cumpărare, primind la 



câteva zile, prin şoferul său, două înscrisuri olografe unul intitulat „Declaraţie”, 
din care rezulta că a plătit .... euro, iar din altul rezulta că reprezentant al 
vânzătorului era V.. Martorul a menţionat că, întrucât documentele vizau suma 
de .... euro, a înţeles că restul de .... euro reprezenta comisionul persoanelor care 
au intermediat (fila161-164 vol.I d.u.p.). 

La dosar, a fost ataşată lista cu cele 52 de taboluri cumpărate de M. şi 
separat o listă alte 7 tablouri, cum a declarat martorul V. (file 229-236, vol.I).  

Faţă de toate acestea, din coroborarea materialului probator administrat în 
faza de urmărire penală şi în timplul cercetării judecătoreşti, Înalta Curte reţine 
(contrar acuzaţiei aduse de procuror) că tranzacţia privind cele 52 de tablouri din 
august 2014, avându-l drept cumpărător pe M., nu s-a desfăşurat ca urmare a 
vreunei acţiuni de pretindere a unor foloase din partea inculpatului E. adresată 
martorului T., în beneficiul inculpatului în legătură cu soluţia de netrimitere în 
judecată dispusă în dosarul nr...../P/2011 al Parchetului de pe lângă ..... 

În privinţa evoluţiei relaţiei sale cu E., declaraţia martorului T. relevă 
următoarea situaţie de fapt: „undeva în luna iunie-iulie 2014, am primit prin 
poştă o soluţie de clasare pentru infracţiunea de luare de mită şi de netrimitere în 
judecată pentru infracţiunea de uz de fals, în dosarul în care eram anchetat, 
soluţia fiind semnată de procurorul E.. Menţionez că nu am fost niciodată audiat 
de acesta cu privire la învinuirea adusă. Am discutat cu E. ulterior despre 
această soluţie, i-am mulţumit şi acesta mi-a mulţumit pentru ajutorul pe care i l-
am dat tatălui, pe care oricum îl ofeream oricărui pacient, în mod egal.  

După .... acestuia (n.n. 25.08.2014), undeva în luna octombrie – 
noiembrie 2014, a început o atitudine mai agresivă faţă de mine”, „ iniţial, între 
mine şi E. a fost o relaţie corectă, în care eu m-am ocupat din punct de vedere 
medical, de mai mulţi membrii ai familiei E., inclusiv de tatăl lui E., E.. Repet că 
în momentul în care am încercat să-i mulţumesc lui E. pentru soluţia dispusă în 
dosar acesta a spus textual nu ai de ce să-mi mulţumeşti, eu îţi rămân toată viaţa 
dator, pentru că tatăl meu este viu (...) Toate lucrurile au fost normale până în 
momentul .... lui L.. De atunci, progresiv, întâi mai fin, apoi din ce în ce mai 
direct, E. a început să facă referiri la binele pe care dânsul mi l-a făcut, marele 
bine şi ajutorul pe care mi le-a făcut. Chiar mi s-a atras atenţia de către acesta, 
că fiind medic, este bine să ai o relaţie mai mult decât OK cu un procuror, pentru 
că un medic poate păţi oricând, orice. Mi s-a şi explicat, tot la o discuţie (...) cât 
de simplu se poate înscena un flagrant de luare de mită la un medic (...) De 
asemenea, mi s-a sugerat fin, dar clar, că la afacerile pe care le am, respectiv 
activitatea mea privată, un centru medical unde sunt coacţionar, este ciudat să 
mă cramponez la câteva mii de euro datorie (...) E. mi-a spus că pentru tot 
binele făcut trebuie să răspund la telefon şi la ora unu noaptea, dacă sunt sunat 
de el. A existat o situaţie în care eram în avion şi mi-a spus că este bine atunci 
când plec în astfel de condiţii să îl anunţ. La rugăminţile mele insistente de a nu 
fi deranjat în puţinul timp pe care îl petrec cu familia, acesta mi-a spus iar că 
pentru cât s-a făcut pentru mine nu familia este pe primul plan (...) E. mi-a spus 
că nu-l interesează dorinţa soţiei mele şi că nu pot să fac alegeri între soţie şi el 
şi că nu soţia este cea care m-a ajutat. Toate aceste presiuni făcute asupra mea 
de E. mi-au creat un disconfort şi, chiar dacă nu s-a pronunţat cuvântul dosar, 
nu văd la ce alt bine se putea referi E. (…)”(file 95 - 96, 124 - 125 vol.I d.u.p.). 



În timpul cercetării judecătoreşti, martorul T. a reiterat: „Relaţia mea cu 
E. s-a degradat progresiv după .... acestuia, în sensul că am început să dau 
lucrări din colecţia mea pentru a fi vândute (n.n. la un preţ mai mare decât cel de 
achiziţie), dar a fost mai dificilă recuperarea contravalorii acestora sau a 
lucrărilor în sine. M-am implicat cu E. într-o serie de tranzacţii în care cea mai 
mare parte banii veneau de la mine şi nu se mai întorceau nici aceştia, iar 
tablourile mai puţin sau o parte dintre ele (...) am realizat că pierd şi bani şi 
lucrări şi au apărut unele diferende. În timpul în care au apărut discuţiile privind 
datoriile dintre noi, E. mi-a spus personal sau prin mesaje, că mi-ar fi făcut un 
bine, eu înţelegând prin aceasta soluţia dată în dosarul penal în care am fost 
cercetat, pentru că eu consider că mai mult bine am făcut eu familiei E. 
acordând asistenţă medicală atât lui E., cât şi lui E., chiar dacă acesta din urmă 
afirmă că nu a beneficiat din partea mea de consultaţii medicale. E. mi-a spus şi 
că este bine să am o relaţie bună cu un procuror, deoarece se poate realiza foarte 
uşor un flagrant de luare de mită unui medic, ceea ce eu şi cred.” 

În dovedirea faptului că, raportat la acţiunea inculpatului E. de pretindere 
de bani sau alte foloase, martorul T. a acţionat din recunoştinţă pentru soluţia pe 
care inculpatul a dispus-o în cauza penală în care fusese cercetat, ca şi 
contraprestaţie, instanţa reţine aspectul relatat, constant, de martor că, în timp 
ce............................................., inculpatul i-a adresat rugămintea de a se ocupa 
de acesta „ca să fie bine pentru toată lumea”, afirmaţie care a fost urmată la 
scurt timp de emiterea soluţiei de netrimitere în judecată faţă de martorul T.. 

În acest context, relevantă este şi precizarea martorului M., persoană 
căreia E. prin intermediul lui E. i-a oferit tablouri spre vânzare (după cum se va 
detalia în cuprinsul hotărârii): „D-nul T. vorbea foarte mult şi, la un moment dat, 
mi-a spus că E. ar avea o rudă procuror, dar nu îmi aduc aminte să-mi fi spus şi 
numele acestuia. T. mi-a povestit că ar fi avut o problemă care nu era legată de 
tablouri, nu mai ştiu exact dacă în legătură cu unchiul procuror a lui E. sau cu 
fratele acestuia, la rândul său doctor. Nu ştiu de ce mi-a spus acest lucru, vorbea 
foarte mult, probabil i-a scăpat”.  

Or, singura problemă de care T. a menţionat, care nu a vizat tablourile şi 
care avea legătură cu unul dintre fraţii E., a fost cea legată de dosarul penal în 
care a fost cercetat. 

Dovada pretinderii de la martorul denunţător T. a unor sume de bani sau a 
altor foloase de către inculpatul E., reiese şi din motivul prezentat de inculpaţii 
E. şi E. pentru care s-a derulat tranzacţia din noiembrie 2014, din faţa Hotelului 
.... din Bucureşti, când s-a achiziţionat de la V. tabloul Peisaj cu copac semnat 
Ştefan Popescu, prin mijlocirea martorului T.. 

Astfel, în luna noiembrie 2014, în parcarea Hotelului .... din apropierea 
...., inculpata E., fiica inculpatului E., care s-a prezentat sub numele C., şi 
martorul C., prietenul acesteia, s-au întâlnit cu martorul V. de la care au 
cumpărat un tablou al pictorului Ştefan Popescu - Peisaj cu copac, cu circa ....-
.... euro, legătura fiind făcută de martorul T., astfel cum reiese din declaraţiile 
martorilor V.  (fila 228 vol.I d.u.p., file 17-21 vol.III d.inst.), C. (fila 183 vol.I 
d.u.p., file 226-229 vol.II d.inst.) şi ale inculpaţilor E. şi E. (file 16-21 vol.V, file 
58-61 vol.II  d.inst.). 



Martorul V. a declarat, în instanţă: „Dintre cei trei inculpaţi, primul pe 
care l-am cunoscut a fost E., care mi s-a prezentat cu numele de D.. Aceasta era 
împreună cu C., cu care m-am întâlnit în faţa Hotelului .... în apropierea ..... În 
prealabil, am primit un telefon de la dr. T. pe care îl ştiam de circa 6-7 ani, 
acesta fiind medicul meu ..... Dr. T. mi-a spus că voi fi contactat de o persoană 
din .... care va veni la Bucureşti pentru un tablou, care era proprietatea mea – 
Peisaj cu copac de Ştefan Popescu (...). Pe tabloul pe care l-am vândut la 
întâlnirea din faţa Hotelului ...., am primit câteva .... de euro, echivalentul a .... 
lei, acest lucru întâmplându-se în a doua parte a anului 2014, vară – toamnă. La 
întâlnirea din faţa Hotelului .... a avut loc tranzacţia dintre mine şi C., care era cu 
persoana care s-a prezentat D..” 

Potrivit declaraţiilor inculpaţilor E. şi E., aceasta din urmă s-a prezentat 
sub numele de C. pentru ca T. să nu afle că tabloul denumit Peisaj cu copac de 
Ştefan Popescu a fost cumpărat de E., scopul declarat al inculpaţilor fiind de a 
verifica dacă T. vindea propriile tablouri cu comision adăugat, prin intermediul 
lui V.. 

Sub acest aspect, inculpatul E. a declarat: „cea de-a doua lucrare, semnată 
Popescu Ştefan a fost ridicată efectiv de E. de la V. (...). Pe certificatul de 
expertiză care însoţea lucrarea lui Popescu Ştefan, figura ca prim proprietar 
numitul I., iar pe verso era indicat, ca al doilea proprietar, martorul T.. Eu am 
înţeles astfel, că T. îşi vindea lucrările, respectiv i le trimitea lui V. la Bucureşti, 
iar acesta mi le-a retransmis mie şi lui E.. Am vrut să verific bănuiala aceasta, 
motiv pentru care E. la întâlnirea cu V., atunci când a cumpărat lucrarea semnată 
Ştefan Popescu, s-a prezentat sub un al nume, respectiv C.. Personal i-am cerut 
B. să se prezinte sub un alt nume şi să îi dea acestuia o adresă de mail pe numele 
C., pe care să îi transmisă ulterior alte oferte. Eu urmăream să verific dacă T. 
modifică preţurile în sensul adăugării unui comision.” 

La rândul său, inculpata E. a relatat că, în demersurile de cumpărare a 
tabloului: „E. a discutat cu T. în acest scop, şi i-a cerut să îl pună în legătură cu 
V.. Urmare demersurilor făcute de tatăl meu, în noiembrie 2014, m-am întâlnit 
la Hotel .... din .... cu V., eu fiind însoţită de C., care a coborât din maşină alături 
de mine, când am discutat cu V.. Cu noi s-a deplasat la Bucureşti şi E. care a 
rămas în maşină şi nu a discutat cu V.. Ştiu că T. cunoştea faptul că tabloul 
reprezentând un copac, semnat Ştefan Popsecu, trebuia să fie preluat de o 
prietenă a mea, pentru mine. Eu i-am reiterat tatălui meu în maşină, în drum spre 
Bucureşti, în legătură cu bănuiala mea că T. îşi vinde propriile tablouri. T. nu 
cunoştea că E. merge la Bucureşti. T. cunoştea că tabloul trebuia preluat de o 
prietenă de-a mea, de la E.. Tabloul l-am cumpărat de la V. cu suma de .... euro. 
V. s-a oferit să-mi mai trimită fotografii cu tablouri în viitor, deoarece i-am spus 
că sunt interesată, lăsându-i adresa mea de e-mail ..... Nu am dat numele meu 
real pentru că nu voiam ca T. să afle că eu am fost cea care am cumpărat tabloul, 
ştiind că este interesată o prietenă a mea, după cum am declarat. Am apelat la 
numele D. pentru că doream să verific dacă T. îşi vinde propriile tablouri şi 
aplică un comision.” 

Înalta Curte consideră că dacă interesul exclusiv al inculpatului E. era de a 
cumpăra tablouri fără a urmări obţinerea unei contraprestaţii în legătură cu 
îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu, nu ar fi existat vreo raţiune pentru care 



să verifice cine era proprietarul acestora, iar dacă acesta ar fi fost T., să afle dacă 
le vindea la preţul cu care acesta le achiziţionase ori mai mult (preţul pieţii). 
 Înalta Curte mai reţine că, după ce s-a vândut primul lot de tablouri către 
M., inculpatul E. a avut urgent nevoie de trei lucrări şi l-a rugat pe martorul T. să 
îl ajute să le achiziţioneze, astfel că T. a negociat cu V. care i-a trimis contra 
sumei de .... euro, un tablou de Stahi –Natură statică cu pepene galben şi două 
statuete de bronz, o femeie şi un bărbat, de Pârvan. Martorul T. i-a achitat cei .... 
euro lui S., urmând ca, ulterior, să îi recupereze de la E.. 
 Faptul că lucrarea Natură statică cu pepene galben semnată C.D. Stahi a 
fost achiziţionată pentru E. rezultă şi din împrejurarea că a fost identificată la 
locuinţa inculpatei E., cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare, fotografia 
aflată la fila 112 din vol.X confirmând susţinerea martorului T.. 
 Despre aceeaşi pictură, inculpatul E. a arătat prin declaraţia de la termenul 
din 25.03.2016 că a fost una dintre primele lucrări pe care şi le-a dorit din al 
doilea lot al colecţiei I.: „Înainte ca M. să anunţe că nu cumpără a doua 
colecţie, prin intermediul lui T. am făcut demersuri pentru a intra în posesia a 
două lucrări, una de Stahi- natură statică şi una de Popescu Ştefan – copac.”  

Aşadar, raportat la faptul afirmat de inculpat că tabloul a făcut parte din 
al doilea lot al colecţiei I. şi că a fost cumpărat prin mijlocirea martorului T. de 
la V., apare ca neverosimilă precizarea inculpatului formulată prin declaraţia de 
la un termen de judecată următor, din data de 20.05.2016, în sensul că 
negocierea preţului ar fi avut-o cu martorul T., specificând că pentru: „ Natura 
Statică de Stahi .... T. mi-a cerut în prima fază .... euro şi în urma negocierii i-
am dat acestuia .... euro”.  

Înalta Curte consideră că prin declaraţia dată ulterior, inculpatul a urmărit 
crearea convingerii că a plătit această lucrare plastică. 
 Împrejurarea că această lucrare semnată Stahi a intrat în proprietatea 
inculpatului E. reiese şi din depoziţia martorului C., prietenul de la acea vreme, 
al inculpatei E., cu care locuia în acelaşi apartament, care a arătat că acest tablou 
era ţinut în locuinţa inculpatei şi a mamei acesteia, E., şi a încercat să îl vândă 
aşa cum a procedat şi cu alte lucrări aduse în acea locaţie de E. sau E..  

În legătură cu cele două statuete - autor Pârvan, din coroborarea 
declaraţiilor inculpatului E. şi martorului V. reiese că tranzacţia a fost derulată 
ca urmare a conexiunii făcute între cei doi de martorul T., precum şi că preţul 
acestora nu a fost achitat de inculpat. 

În contextul derulării evenimentelor, se reţine depoziţia martorului V. că, 
la solicitarea lui T., în luna noiembrie 2014, s-a întâlnit în parcarea .... din ...., 
Bucureşti cu E., E., pe care o ştia cu numele de D. şi C., menţiondând: „Dr. T. 
m-a sunat şi mi-a cerut să le arăt nişte lucrări. În maşină aveam tablouri din 
colecţia I., respectiv lucrări de grafică – Schweitzer – Cumpăna, portretul lui 
Dan Hatmanu tehnică tuş de Theodor Pallady, două pasteluri de Sirato, o 
acuarelă de Max A. Wesler şi posibil o lucrare semnată Adam Bălţatu. La acel 
moment, au fost achiziţionate numai lucrări din ce aveam în maşină. Aveam 
asupra mea un album, pe care l-am arătat celor cu care m-am întâlnit, 
manifestându-şi dorinţa de a cumpăra două statuete din bronz şi o statuetă de 
piatră. Întrucât aceste statuete nu le aveam asupra mea i-am lăsat pe cei trei în .... 
şi am mers şi le-am adus. 



Cu ocazia acestei întâlniri, E. a achiziţionat 5 sau 6 picturi şi două statuete 
de bronz, primind de la acesta suma de .... euro, care reprezenta preţul unei părţi 
din lucrările achiziţionate de E..Tot de la E. am primit în contul acelor lucrări .... 
lei, rest pentru picturi, şi .... lei pentru cele două statuete de bronz. Nu îmi 
amintesc însă prilejul cu care E. a plătit şi aceste sume.”  

Instanţa reţine că martorul V. a subliniat că a primit, cu ocazia acelei 
întrevederi, doar o parte din preţul lucrărilor luate de E., respectiv numai suma 
de .... euro, rămânând de plată .... lei pentru lucrările plastice şi .... lei pentru 
cele două statuete din bronz, despre care a relatat că nu-şi aduce aminte prilejul 
cu care E. a dat şi aceste sume, făcând menţiunea că a fost prima şi ultima dată 
când l-a văzut pe E.. În aceste condiţii, este verosimilă relatarea lui T. că el a 
fost cel care a trimis banii, pe două statuete de bronz, lui V.. 

Martorul V. a mai precizat că: „Despre E. am aflat că este .... în aceeaşi zi 
în care l-am întâlnit în ...., aflând acest lucru de la dr. T., pe care l-am sunat şi i-
am spus că la întâlnire a venit şi un domn E., ocazie cu care dr. T. mi-a spus că 
E. deţine funcţia respectivă”, precum şi că tot atunci a aflat că cea care s-a 
prezentat ca fiind D. este fiica lui E., numele real al acesteia aflându-l, însă, la 
Direcţia Naţională Anticorupţie, cu ocazia recunoaşterii acesteia după fotografie 
(proces-verbal fila 237 vol.I d.u.p.). 

Prin urmare, este infirmată apărarea inculpatului E. formulată în instanţă, 
la termenul din 25.03.2016, că personal a plătit integral obiectele de artă ce au 
făcut obiectul tranzacţiei comerciale din parcarea ...., ocazie cu care l-a cunoscut 
pe V., situaţie ce rezultă şi din interpretarea coroborată a declaraţiilor date de 
inculpaţii E., E. şi martorul C.. 

Ulterior, în derularea evenimentelor, instanţa reţine că martorul S. i-a 
trimis lui T., pe e-mail, fotografiile altor şase lucrări plastice pe care i le-a arătat 
lui E., iar acestea au fost cumpărate de M. care a achitat integral preţul de .... sau 
.... euro, în condiţiile în care T. negociase preţul cu V. la .... euro.  

Martorul T. a precizat: „cu M., în legătură cu această tranzacţie şi preţ, a 
discutat tot E.. Iniţial preţul a fost plătit lui V. de mine care am pus .... euro şi E. 
care a pus .... euro, despre care mi-a spus că i-a împrumutat. Banii de la M. i-a 
primit E. care mi-a dat .... euro, pentru că se dorea achitarea către mine a datoriei 
anterioare. Dl. E. a primit .... sau .... euro, diferenţa. Ca bonus al nostru pentru 
această tranzacţie ne-am oprit două lucrări, ca bun comun, Ciucurencu – Natură 
statică cu vase şi Sirato – Portet de turc. Din câte îmi amintesc, mai făceau parte 
dintre cele 6 lucrări un tablou cu japoneze de Samuel Muntzer, un peisaj de T. 
Sion şi posibil un portret de copil de C. Baba. Întrucât M. nu fusese prompt cu 
plata, întârziind în jur de o lună de zile, cum am aflat de la E., l-am sunat pe M. 
o singură dată, mi-a spus că este plecat şi o să  achite. 

 Din câte mi-a spus E. ştiu că cei .... euro îi împrumutase de la o colegă de 
serviciu, M.. Întrucât avea nevoie să restituie acest împrumut, şi avea şi o cauză 
la CSM, m-a rugat să îl ajut să rezolve această situaţie şi să îl  împrumut cu .... 
euro, ceea ce am şi făcut, dar l-am împrumutat numai cu .... euro “ (fila 169-175 
vol. II d.inst.). 

 În acelaşi sens, la urmărire penală, prin declaraţia din 21 iulie 2015, 
martorul T. a relatat: „Revenind, E. mi-a spus că trebuie să restituie împrumutul 
de .... de euro pe care îl luase pentru achitarea acestor 6 tablouri, mai trebuindu-i 



în acest sens încă .... euro (el având cei .... euro primiţi de la M.). În acest sens E. 
mi-a cerut cu titlu de împrumut suma de .... euro, .... euro pentru acoperirea 
împrumutului de .... euro pentru care îi mai trebuiau astfel .... euro şi încă .... 
pentru care E. mi-a precizat că îi trebuie pentru rezolvarea unor probleme 
personale legate de un litigiu al acestuia cu CSM-ul banii spunându-mi că-i 
trebuie pentru avocat şi deplasarea la Bucureşti. 
 I-am dat lui E. doar .... euro, din care 1500 ar fi fost pentru achitarea 
împrumutului efectuat şi .... de euro împrumutaţi personal de mine acestuia.  
 Revin şi declar faptul că îmi amintesc că E. mi-a spus că cei .... de euro i-
ar fi împrumutat de la o colegă de serviciu, respectiv de la d-na P.” (fila 115 
vol.I d.u.p.).  

Conform înscrisurilor aflate la dosar, în data de 12.01.2015, la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie a fost înregistrat dosarul nr...../1/2015 având ca parte 
pe E. şi obiect „abatere disciplinară magistraţi” (file 344-346 vol.II d.u.p.). 

Cu declaraţia martorului T. se coroborează depoziţia martorului M. care, 
în instanţă, a relatat că, după achiziţionarea lotului de 52 de tablouri: „la câteva 
luni de zile, d-nul E. mi-a spus că dr. T. are nişte picturi pe care ar dori să le 
vândă, i-am spus că sunt interesat şi i-am cerut dacă poate să mi le aducă, iar E. 
mi le-a adus acasă. L-am rugat să mi le lase, să mă gândesc, să le văd, i-am zis 
că sunt interesat. A trecut o săptămână sau două şi într-o zi m-a sunat E. că T. 
este supărat că nu am plătit lucrările. Am primit şi un SMS de la dr. T. pentru a 
mă decide mai repede, spunându-mi că pentru el este o sumă importantă. Prima 
dată, preţul lucrărilor mi-a fost comunicat de E.. Din câte reţin, am primit şi 
fotografii ale lucrărilor pe e-mail. Menţin afirmaţiile din faza de urmărire 
penală, în sensul că E. mi-a comunicat că T. ar vrea suma de .... euro pe acele 
tablouri, iar eu i-am cerut să-i transmită că sunt dispus să-i ofer cu ..../.... euro 
mai puţin. Precizez că în urma SMS-ului de la T. am avut şi o convorbire 
telefonică cu acesta, cerându-i ca altă dată să mă contacteze direct.”  

În acelaşi sens a declarat martorul M. şi în faza de urmărire penală, când a 
precizat că i-a reproşat telefonic lui T. că l-a implicat ca intermediar pe E. şi i-a 
cerut ca, pe viitor, dacă mai are tablouri de vânzare, să îl contacteze direct (fila 
165 vol.I d.u.p.). 

Înalta Curte consideră credibilă susţinerea martorului T. că preţul pe 
aceste tablouri a fost primit de la M. de către E. (din care i-a dat .... euro lui T.), 
faţă de împrejurarea că tablourile i-au fost aduse acasă lui M. de prietenul său, 
inculpatul E., cu care a discutat condiţiile tranzacţiei. 

De altfel, prin declaraţiile sale, martorul M. nu a afirmat în mod cert că 
cei .... euro i-a dat lui T. („banii eu i-am dat şoferului meu şi din câte reţin, 
acesta i-a dus la cabinet la T.” – urmărire penală, „nu îmi mai amintesc cum am 
plătit” - instanţă). 
 Faptul că martora P., colegă de serviciu cu inculpatul E., i-a dat acestuia o 
sumă de bani cu împrumut, reiese din probele administrate, iar acest element 
factual evocat de martorul T. nu putea fi cunoscut decât de la inculpatul E., aşa 
cum a şi afirmat.  

În acest sens, se reţine că martora P. a declarat în faza de urmărire penală: 
„în decembrie 2014, reţin că l-am împrumutat pe E. cu suma de .... RON, 
spunându-mi că are nevoie de aceşti bani pentru a cumpăra tablouri (...). 



Precizez că mi-a solicitat acel împrumut comunicându-mi că are o limită de card 
şi nu poate vira de pe card sume mari de bani” (fila 133 vol.I d.u.p.). 

Despre suma de .... lei pe care i-a împrumutat-o inculpatului E. pentru a 
achiziţiona tablouri, martora P. a relatat şi în instanţă, prin declaraţia dată la 
termenul din 20 septembrie 2016. 

Împrejurarea că, pe de-o parte, martora P. a afirmat că, a doua zi după 
acordarea împrumutului, „E. trebuia să plece la Bucureşti la A. să cumpere 
tablouri, ceea ce s-a întâmplat”, iar, pe de altă parte, inculpatul fie a confirmat 
această susţinere prin declaraţiile din instanţă de la termenele din 25.03.2016 şi 
12.04.2017, fie a infirmat-o prin declaraţia de la termenul din 22.04.2016 (când 
a menţionat că a folosit împrumutul obţinut de la martoră pentru a plăti primele 
tablouri luate de la martorul T., din Cluj), nu are relevanţă asupra veridicităţii 
depoziţiei martorului T. în legătură cu cele ce i-au fost prezentate de E., ci 
denotă lipsa de sinceritate a inculpatului E. în cursul procesului penal. 

Înalta Curte consideră că probele evidenţiază disponibilitatea martorului 
T. de a răspunde afirmativ la solicitările financiare ale inculpatului E., situaţie 
care îşi găseşte explicaţia în contraprestaţia pe care martorul denunţător a înţeles 
să o facă pentru binele pe care inculpatul i l-a făcut, expresie în legătură cu care 
acesta a arătat expres că se referea la dosarul penal în care a fost cercetat iar 
inculpatul a dispus netrimiterea în judecată. 

 În privinţa celor şase tablouri achiziţionate de M., în contradicţie 
atât cu declaraţia acestuia, cât şi cu cea a martorului T., inculpatul E. a susţinut, 
în instanţă, lipsa sa totală de implicare, contrară realităţii dovedită prin probe, 
relatând: „după aproximativ o săptămână sau două, T. m-a contactat şi mi-a spus 
că i-a dat alte 4-5 tablouri lui M., iar M. nu îi răspunde la telefon şi nu îi dă banii 
pe acestea, pentru a-i transmite mai departe persoanei din Bucureşti de la care 
proveneau tablourile.”  

Detaliul relatat de inculpatul E. în sensul că M. a întârziat cu onorarea 
obligaţiei de plată faţă de vânzător susţine, însă, afirmaţia martorului T. că, din 
cauza acestei întârzieri, a achitat împreună cu E. preţul acelor tablouri, ceea ce 
înseamnă că martorul a relatat adevărul. 

Înalta Curte mai reţine din probele administrate preocuparea de a se vinde 
martorului M. un al doilea lot de tablouri din colecţia I., martorul T. declarând: 
„am constatat o reiterare a cerinţelor lui E., în sensul de a căuta lucrări şi a le 
revinde mai departe (...) a mai avut loc o încercare de a vinde un lot de tablouri 
de aproximativ 80-100 de tablouri tot prin intermediul lui S. şi tot către M. (...) 
Cu privire la acest lot suma solicitată de S. a fost de .... euro, dar tranzacţia nu a 
mai avut loc deoarece M. nu a mai dorit, urmând să-i solicităm lui M. suma de 
.... euro, diferenţa de .... euro urmând să o împărţim” ( fila 97 vol.II d.u.p.). În 
acelaşi sens, martorul T. a declarat şi în instanţă. 

Prin declaraţia inculpatului E. a fost relevată aceeaşi situaţie factuală: „i-
am dat lui M. un CD cu lucrările, însă acesta a tergiversat luarea unei hotărâri 
cam 2-3 luni, după care a spus că nu mai este interesat neavând lichidităţi, astfel 
că nu a cumpărat colecţia.” 

Se dovedeşte astfel afirmaţia martorului T. că inculpatul E., începând cu 
luna octombrie-noiembrie 2014, cu mai multă pregnanţă, i-a solicitat să 
desfăşoare tranzacţii cu tablouri în vederea obţinerii unui beneficiu, cu titlu de 



contraprestaţie pentru soluţia de netrimitere în judecată dispusă în dosarul penal 
nr...../P/2011. 

În aceste condiţii şi în contextul în care cea de a doua ofertă privind 
colecţia I., propusă lui M. „a picat”, expresie folosită de martorul T. la urmărire 
penală, acesta din urmă a i-a dat inculpatului E. un număr de aproximativ 50 de 
tablouri din propria colecţie însoţite în marea lor majoritate de certificate de 
expertiză care le atesta autenticitatea, fiind semnate de M..  

Soluţia găsită, aşadar, de T. pentru satisfacerea pretenţiilor inculpatului E. 
a fost de a-i da acestuia tablouri din colecţia sa, neavând importanţă juridică 
împrejurarea că erau dintre cele care nu-i plăceau martorului, după cum a 
declarat la urmărire penală. 

Martorul T. a declarat în faza de urmărire penală: „atât E., cât şi E. au 
venit la clinica mea de unde au luat în jur de 50 de lucrări. Pentru toate acestea, 
E. mi-a spus că o să le ofere spre vânzare sau la schimb, rămânând să mă întrebe 
dacă sunt de acord cu preţurile oferite. Deşi nu s-a discutat punctual, urma să-i 
dau lui E. şi lui E. comision din eventuala vânzare. Mai exista posibilitatea ca E. 
să-şi oprească anumite tablouri care îi plăceau, ca recompensă. Ulterior, am 
aflat că lucrările luate de la mine erau duse de E. şi E. la case de licitaţii din 
Bucureşti  pentru evaluare şi vânzare, eu fiind pus în faţa faptului împlinit. Am 
sesizat astfel un mod agresiv şi deranjant de comportament din partea lui E. 
creându-mi senzaţia că are nevoie acută de bani. În această perioadă mi s-a spus 
de către E. că unui medic i se poate întâmpla oricând orice şi că oricând i se 
poate face un flagrant cu mită, dându-mi iar de înţeles că am nevoie de ajutorul 
lui cum a fost şi anterior cu dosarul de la Parchetul ....”. 

Faţă de toate acestea, Înalta Curte apreciază ca fiind lipsită de susţinere 
probatorie depoziţia din timpul cercetării judecătoreşti a martorului denunţător 
T. că a dat tablouri din colecţia sa lui E. întrucât inculpatul acumulase datorii 
către el şi prin vânzarea acestora, la preţuri mai mari decât cele de achiziţie, se 
urmărea recuperarea lor, cu atât mai mult cu cât tablourile date au fost evaluate 
de martor la o sumă importantă de bani, de .... euro. 

Din probele administrate nu reiese nici că inculpatul E. ar fi avut o creanţă 
de circa .... euro faţă de martorul T. pentru ca acesta să-i dea justificat lucrări 
plastice de o asemenea valoare.  

Despre această valoare a tablourilor primite de inculpatul E. din colecţia 
martorului T. a făcut vorbire chiar inculpatul, iar această sumă corespunde unui 
număr de 34 de tablouri care au fost expuse, apoi, de către E., spre vânzare, pe 
site-ul olx.ro. 

Ca moment temporal, se constată în baza probelor (elocvente fiind şi 
înscrisurile), că predarea tablourilor din colecţia martorului T. s-a realizat în 
luna noiembrie 2014, înainte de data de 19.11.2014, dată la care apare primul 
contract de custodie care s-a încheiat între galeria de artă A. şi martorul C. (fila 
30 vol.VII d.u.p.), cu ocazia primei deplasări la această galerie de artă a 
inculpaţilor şi a martorului C., când experta Z. a fost indignată de tablourile care 
au fost prezentate (după cum se va dezvolta în cuprinsul prezentei hotărâri). 

Inculpatul E. s-a comportat în raport cu lucrările plastice din colecţia T. ca 
un adevărat proprietar, după cum probează materialul probator administrat, 
inculpatul E. postând, în perioada noiembrie 2014 –februarie 2015, pe site-ul 



www.olx.ro sub numele de utilizator cu contul „toppainting” un număr de 34 de 
tablouri în scop de vânzare preţul total solicitat fiind de .... euro. Pe site-ul de 
anunţuri a fost menţionat că utilizatorul „toppainting” este din ...., în cursul 
urmăririi penale fiind stabilit că numărul de telefon indicat aparţinea lui E., 
nepotul de frate al inculpatului E..  

Transcriptul convorbirilor şi comunicările telefonice probează că 
activitatea de postare pe site-ul olx.ro şi oferta de vânzare au fost exercitate de 
inculpatul E. sub îndrumarea şi controlul căruia a acţionat E., precum şi că, în 
măsură covârşitoare, lucrările erau din colecţia T.. 

Pentru 31 dintre lucrările plastice expuse la vânzare pe internet, au fost 
anexate certificatele de autenticitate, unele fiind semnate de M., care la aflarea 
acestei situaţii, l-a contactat pe V. (la cererea căruia se realizaseră expertizele), 
aflând că au fost vândute doctorului T. (proces-verbal de transcriere a 
convorbirii telefonice din 08.02.2015, ora 13:55:58, purtată între V. şi M. - filele 
49-50, vol.III d.u.p.).  

La cererea lui V. care i-a expus nemulţumirea expertului M. cu privire la 
expunerea certificatelor pe site, T. a intervenit pentru ca certificatele să fie 
retrase, discutând cu E.. 

În data de 09.02.2015, ora 13:45:49, martorul T. i-a transmis lui E. 
următorul mesaj: „Te rog din suflet să ştergi lucrările - expertizele - de pe net! 
Nu voi mai putea expertiza nimic! Aştept şi un răspuns cu deadline până mâine 
în prânz!” ( filele 66-67 vol.III d.u.p.), mesaj care ajunge de la E. la E., în 
aceeaşi zi, la ora 13:57:16, sub forma: „e. scoate de pe net toate expertizele 
pentru că T. are probleme……l-a sunat de la bucureşti” ( fila 68-69, vol.III 
d.u.p.). 
 Împrejurarea că în toată această perioadă de timp relaţia cu inculpatul E. 
s-a desfăşurat sub spectrul datoriei izvorâte din recunoştinţa pe care martorul T. 
a înţeles să o poarte inculpatului pentru modul în care a soluţionat dosarul penal 
în care cel din urmă a fost cercetat reiese cu evidenţă din mesajul scris la 
09.02.2015, ora 22:23:01, transmis de E. lui T. în care acesta i s-a adresat 
spunându-i: „(…) după cât te-am ajutat (…)” -fila 81 vol.III d.u.p. 

Potrivit mesajului scris la 10.02.2015, ora 08:52:00, de martorul T. lui E., 
martorul a hotărât să înceteze a mai da inculpatului, bani sau alte foloase 
pretinse de acesta pentru soluţia favorabilă dispusă în dosarul penal respectiv 
(fila 82 vol.III d.u.p.). 

 Materialul probator relevă că următoarele tablouri au fost primite cu titlu 
de mită de către inculpatul E.: 

- Cusătoreasa semnat F.Şirato despre care martorul T. a arătat că l-a 
cumpărat cu .... euro şi, conform spuselor inculpatului a fost evaluat la A. la .... 
euro; 

 -Tigănci florărese semnat Jean Steriade despre care martorul T. a 
precizat că l-a cumpărat cu .... euro şi care putea fi achiziţionat la ....-.... euro 
prin casa de licitaţie; 

- Lectura şi Autoportret în oglindă semnate A.Ciucurencu despre care 
martorul T. a precizat că le-a cumpărat cu câte .... euro; 

http://www.olx.ro


- Natură statică cu crap autor  Ion Theodorescu Romanati despre care 
martorul T. a precizat că l-a achiziţionat cu .... lei, dar care la casa de licitaţii era 
evaluat la .... euro.  

Deşi inculpatul E. a menţionat că a restituit aceste tablouri martorului T., 
nu se află printre cele ridicate de la martor cu prilejul percheziţiilor domiciliare 
efectuate la locuinţa acestuia şi la sediul SC C. SRL ( file 51, file 117 vol.VIII 
d.u.p.) sau ridicate de la Muzeul de Artă  Piatra Neamţ. Lucrările plastice nu 
apar lăsate în custodie la Muzeul Naţional de Artă al României – fila 133 vol. 
XVI d.u.p. 

- Odihnă în zi de duminică (Peisaj cu musulmani) autor Ştefan 
Popescu în legătură cu care martorul T. a precizat în timpul cercetării 
judecătoreşti că l-a cumpărat cu ....-.... lei.  

În privinţa acestui tablou, se constată că inculpatul E. a făcut un schimb cu 
o lucrare plastică a martorului R. intitulată Vas cu flori autor Dumitru Ghiaţă şi 
.... lei, faţă de diferenţa de valoare a tablorilor, fapt relatat de  R. şi care rezultă 
din transcriptul convorbirilor telefonice interceptate în cauză. 

Ca urmare, lucrarea Odihnă în zi de duminică/Peisaj cu musulmani autor 
Ştefan Popescu a fost ridicată de la martorului R. cu prilejul percheziţiei 
domiciliare efectuate la locuinţa acestuia (fila 4 vol. VIII d.u.p.) şi lăsată în 
custodie la Muzeul Naţional de Artă al României conform procesului-verbal nr. 
i/i 1296 din 04.08.2015 (pct. 140)- fila 151 vol.XVI d.u.p. De asemenea, se reţine 
că lucrarea Vas cu flori autor Dumitru Ghiaţă a fost ridicată de la inculpatul E. 
cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa acestuia (fila 36 vol.IX 
d.u.p.) şi lăsată în custodie la Muzeul Naţional de Artă al României conform 
procesului-verbal din 04.08.2015 (pct.96)- fila 144 vol.XVI d.u.p. 

La momentul percheziţiei domiciliare din 25.06.2015, inculpatul E. a 
precizat că tabloul Vas cu flori semnat Dumitru Ghiaţă „a fost cumpărat cu banii 
lui C. pentru C.”.  

În faţa instanţei, în mod diferit, a indicat că tabloul Odihnă în zi de 
duminică semnat Ştefan Popescu era al lui T. şi că R. a fost interesat de acesta, 
realizând schimbul mai sus descris, menţionând că  oprise lucrarea plastică în 
compensarea unei sume de .... euro pe care T. i-ar fi datorat-o (apărare 
combătută de probatoriul administrat).  

Instanţa consideră că aceste susţineri diferite exprimate de-a lungul 
procesului demonstrează, în esenţă, lipsa de sinceritate a inculpatului 
determinată de intenţia de a ascunde faptul că a pretins şi primit lucrări plastice 
din colecţia lui T. în legătură cu atribuţiile sale de serviciu, şi, totodată, denotă 
modificarea declaraţiilor în funcţie de probele de care a luat cunoştinţă pe 
parcursul procesului. 

-Femeie odihnindu-se (Pe gânduri/Cu gândul la tine) autor Panatta 
Codreanu, tablou ce a fost ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la 
locuinţa inculpatului E. (fila 34 vol.IX d.u.p.) şi pe care martorul T. l-a 
recunoscut din fotografie (fila 49 vol.IX), menţionând că l-a achiziţionat cu suma 
de .... euro, a făcut parte din lotul său de tablouri pe care le-a dat inculpatului E. 
şi în legătură cu care nu a avut vreo înţelegere cu E..  

Lucrarea se află în custodie la Muzeul Naţional de Artă al României 
potrivit procesului-verbal din 04.08.2015 (pct.133) –fila 150 vol.XVI. 



Menţiunea inculpatului E. că această lucrare îi aparţine, fiindu-i dată de 
martorul T. pentru activitatea lui, nu este susţinută probator în condiţiile în care 
nu T., ci E. a iniţiat, coordonat şi controlat acţiunile inculpatului E., pe care l-a 
atras în activitatea comercială având ca obiect picturi. Susţinerea inculpatului E., 
care locuia în acelaşi imobil cu inculpatul E. din ...., este cu atât mai lipsită de 
credibilitate cu cât martorul T. l-a împrumutat cu suma de .... euro în urma unui 
accident auto pe care E. l-a avut, pentru a-şi lua o altă maşină, bani pe care 
inculpatul E. a recunoscut că i-a primit de la T., împreună cu suma de .... lei (file 
180-185 vol. IV d. inst.), acest din urmă aspect coroborându-se cu transcriptul 
convorbirii telefonice dintre  E. şi E., mama acestuia (fila 89 vol. III d.u.p.). 

Răspunzând la întrebarea avocatului inculpatului E., martorul T. a arătat 
că ceea ce l-a determinat să-i acorde acest împrumut a fost „prostia (n.n. a 
martorului) şi faptul că deşi era un simplu cărăuş (n.n. E.) în relaţia cu 
tablourile, fiecare om este om”, subliniind că a acordat asistenţă medicală şi 
tatălui inculpatului E. şi, astfel, nu îi era un necunoscut.  

- Vas cu flori (Ulcică cu flori) autor Paul Uzum cu privire la care 
martorul T. a menţionat că valorează .... euro şi a făcut parte din colecţia lui, 
tabloul fiind recunoscut de acesta din fotografia aflată la fila 61 vol.IX d.u.p.  

Lucrarea a fost lăsată în custodie la Muzeul Naţional de Artă al României 
potrivit provesului-verbal din 04.08.2015 (pct.131) – fila 150 vol.XVI. 

 Despre această pictură, inculpatul E. a precizat la momentul percheziţiei 
domiciliare că a fost cumpărată cu banii lui C. pentru C. (proces-verbal fila 36 
vol. IX d.u.p.), iar în timpul cercetării judecătoreşti a declarat că lucrarea de 
Uzum – Ulcică cu flori a cumpărat-o de la Cluj dintr-un târg de antichităţi (file 
58-61 vol.II d. inst.), afirmaţii pe care instanţa le consideră contradictorii în 
raport de alte declaraţii ale inculpatului. 

Astfel, dincolo de împrejurarea că inculpatul E. nu a cumpărat tablouri 
pentru C. cu banii primiţi de la acesta, ci pentru el însuşi (chestiune care va fi 
analizată în cuprinsul hotărârii), pentru a releva lipsa de sinceritate a 
inculpatului, instanţa consideră necesar a sublinia că prin declaraţia din instanţă 
de la termenul din 22.04.2016, inculpatul E. a afirmat fără echivoc faptul că, cu 
banii pe care i-ar fi primit de la C., i-ar fi achiziţionat tablouri numai de la T. 
(„m-am întâlnit cu C. acasă la acesta, i-am arătat contractele de custodie 
încheiate cu A., fie de mine, fie de E. sau E., precum şi o listă cu toate tablourile 
şi preţul acestora, justificând astfel banii primiţi de la el şi daţi lui T.”, „în 
relaţia mea cu T., care a continuat ulterior datei de 3 ianuarie, o parte din 
lucrări le-am achiziţionat pentru mine cu bani personali, iar o altă parte pentru 
C., din banii pe care acesta mi i-a pus la dispoziţie de-a lungul timpului.”) 

Se constată, astfel, că această declaraţie care se referă la cumpărarea 
tablourilor de la T., o piaţă nereglementată a operelor de artă, nu concordă cu 
cea de la termenul de judecată din 25.03.2016, când inculpatul a susţinut că a 
achiziţionat tabloul de la un târg de antichităţi. 

Pentru a armoniza afirmaţiile sale anterioare din faţa instanţei, la termenul 
de judecată ulterior din 20.05.2016, inculpatul E. a susţinut: „vreau să mai 
precizez la acest moment că nu toţi banii pe care i-am luat de la C. i-am dat lui 
T., respectiv din acei bani am cumpărat pentru C. tablouri de ....-.... euro, din 
galerii de artă sau de la alţi colecţionari”.  



-Peisaj mediteranean semnat Rudolf Negelly în legătură cu care 
martorul T. a arătat că a fost predat inculpatului E. împreună cu celelalte lucrări 
din colecţia sa, recunoscând fotografia tabloului la fila 247 vol.VII d.u.p. A 
arătat că evaluează lucrarea la .... euro şi că a cumpărat-o cu .... lei, iar inculpatul 
E. i-a menţionat că îi va da pentru aceasta suma de .... lei, ceea ce nu s-a 
întâmplat. 

Dând dovadă de nesinceritate, inculpatul E. a susţinut despre această 
lucrare, pe de-o parte, că o avea de la T., făcând parte din cele 30-37 din colecţia 
acestuia, din care ar fi trebuit să-şi aleagă unele până la valoarea de .... euro, 
sumă pe care martorul i-ar fi datorat-o în compensarea lucrărilor false ori care 
nu i-au plăcut pe care le cumpărase de la V., în parcarea .... din ..... Contrar aşa-
numitului drept de compensare, chiar în cuprinsul aceleiaşi declaraţii din timpul 
cercetării judecătoreşti de la termenul din 25.03.2016, inculpatul a susţinut că, 
deşi experta Z. de la A. i-a spus că lucrarea este falsă, întrucât semnătura era 
aplicată ulterior, lui i-a plăcut şi: „i-am comunicat lui T. că (...) nu pot să îi dau 
pe ea .... lei, dar că îi dau .... lei, bani pe care i-am şi dat, acesta acceptând 
preţul. Vroiam să o păstrez ca fiind a unui autor anonim”.  

Prin urmare, în cuprinsul aceleiaşi declaraţii, în mod contradictoriu, 
inculpatul a susţinut atât că ar fi primit tabloul în contul unei datorii de .... euro 
pe care T. o avea faţă de el, cât şi că ar fi negociat un preţ pentru această lucrare 
plastică la .... lei, pe care l-ar fi plătit martorului. 

Ca şi în situaţia altor lucrări plastice, instanţa apreciază că această 
inconsecvenţă în declaraţii ilustrează încercarea inculpatului de a convinge că nu 
a pretins şi primit astfel de bunuri cu titlu de mită. 

Lucrarea a fost ridicată de la Casa de licitaţii şi galeria de artă A. potrivit 
procesului-verbal întocmit la 25.06.2015 de organele de urmărire penală - fila 
395 vol.VII d.u.p. şi lăsată în custodia Muzeului Naţional de Artă, conform 
procesului-verbal din 03.08.2015, pct.8 –fila 128 vol.XVI d.u.p., iar apoi 
restituită inculpatului conform procesului-verbal de restituire din 19.09.2016 al 
DNA – Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie întocmit la sediul 
Muzeului Naţional de Artă al României (pct.1) – file 33-37 vol.V d.inst., 
conform ordonanţei procurorului emisă în baza încheierii nr.754 din 06.10.2015 
pronunţată de judecătorul de cameră preliminară al ICCJ – Secţia penală în 
dosarul ..../1/2015, cu obligaţia de a fi păstrată până la soluţionarea definitivă a 
cauzei. 

Cât priveşte lucrarea Natură statică (Natură statică cu mere) semnată 
Theodorescu Ion Sion, din coroborarea probelor, instanţa reţine că a fost 
cumpărată împreună de inculpatul E. şi T. de la martorul V. care a spus, în 
instanţă: „După ce am vizualizat fotografia aflată la pag. 72, vol.IX, care 
reprezintă lucrarea Natură statică cu mere de Theodorescu I. Sion, arăt că am 
vândut acest tablou dr. T. şi a făcut parte din colecţia I.”. Martorul T. a declarat 
în timpul cercetării judecătoreşti că această lucrare a revenit inculpatului E.. 

 În raport de probatoriul administrat, nu se poate considera că lucrarea 
plastică în discuţie face obiectul mitei, cum s-a reţinut în acuzare. 

Tabloul a fost ridicat de la E. cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate 
la locuinţa acestuia (fila 37 vol.IX d.u.p.) şi a fost lăsat în custodie la Muzeul 
Naţional de Artă al României (pct.107) – fila 146 vol.XVI. 



De asemenea, despre pictura Peisaj alegoric (Peisaj nupţial) semnată 
Ştefan Bouşcă, în baza probatoriului administrat se constată că a fost cumpărată 
împreună de inculpatul E. şi T., de la martorul V., iar martorul T. a declarat în 
timpul cercetării judecătoreşti că această lucrare aparţine inculpatului E.. 

 În aceste condiţii, nu se poate considera că lucrarea plastică în discuţie 
face obiectul mitei, cum s-a reţinut în acuzare. 

 Totodată, se reţine că inculpatul E. a declarat că pictura a făcut-o cadou 
fiicei sale, E. de la locuinţa căreia  a fost ridicată la percheziţia domiciliară (fila 
6 vol.X d.u.p., foto fila 139 vol.X). A fost lăsată în custodia Muzeului Naţional 
de Artă al României conform procesului-verbal nr.i/i 1290 din 03.08.2015 
(pct.83) – fila 141 vol.XVI d.u.p. 

În legătură cu pictura intitulată Natură statică autor Ştefan Popescu, 
indicată în actul de sesizare ca făcând parte din lucrările plastice proprietatea lui 
T., pretinse şi primite cu titlu de mită de inculpatul E., Înalta Curte constată că 
materialul probator nu identifică un astfel de tablou. Astfel, cu ocazia 
percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa inculpatului E. a fost găsită şi 
ridicată o pictură numită Peisaj autor Ştefan Popescu (fila 37 vol.IX d.u.p., fila 
75 vol.IX – foto nr.164-167), fiind lăsată în custodie la Muzeul Naţional de Artă 
al României conform procesului-verbal din 04.08.2015 (fila 144, vol.XVI – 
pct.97). Apoi, tot de la domiciliul inculpatului s-a ridicat lucrarea Vas cu 
trandafiri/Natură statică cu ceşti autor Vasile Popescu (fila 36 vol.IX d.u.p., fila 
65 vol.IX – foto nr.104-107), fiind lăsată în custodie la Muzeul Naţional de Artă 
al României conform procesului-verbal din 04.08.201 (pct.123). Despre aceasta 
din urmă, pe care a şi recunoscut-o din fotografie, martorul T. a arătat în timpul 
cercetării judecătoreşti că a fost singura lucrare pe care a făcut-o cadou 
inculpatului E.. 

Referitor la lucrarea plastică Natură statică cu statuetă de abanos autor 
D., instanţa constată că probatoriul administrat probează faptul că a existat o 
înţelegere între inculpatul E. şi martorul T. pentru ca aceasta să fie valorificată 
în străinătate la un preţ presupus mult mai mare decât cel la care s-ar fi putut 
valorifica în România. 

În această ordine de idei, Înalta Curte reţine declaraţia martorului T. de la 
urmărire penală în sensul că, în ianuarie 2015, E. i-a adus la cunoştinţă despre 
posibilitatea de a vinde această lucrare plastică în Anglia la un preţ de .... euro 
(în ţară valoarea fiind de .... euro), martorul denunţător detaliind: „am fost de 
acord şi, la propunerea lui E., i-am întocmit pe numele fiicei acestuia E. un 
certificat de export. Eu am fost informat ulterior de E. că tabloul nu a fost 
vândut şi nu mai poate fi adus în ţară” (fila 101 vol.I d.u.p.). 

Aceleaşi date le-a oferit martorul T. şi în faţa instanţei, arătând totodată, 
că opinia martorei Z. l-a convins şi, personal, a sunat la Direcţia de Patrimoniu a 
Consiliului Judeţean ...., la martorul B. .... instituţiei, pentru a-i confirma 
acestuia că doreşte să scoată lucrarea din ţară. 

Despre împrejurările în care a plecat cu această pictură din ţară, inculpata 
E. a relatat în timpul cercetării judecătoreşti că s-a deplasat în Anglia cu 
martorul C., prietenul ei, pentru a vinde două lucrări semnate D., primite cadou 
de la E., pentru că avea nevoie de bani, ocazie cu care a luat şi lucrarea Natură 
statică cu statuetă de abanos de acelaşi autor, „la rugămintea lui T.”. A mai 



relatat că E. i-a spus să meargă cu C. la direcţia judeţeană de cultură, la martorul 
B., de unde a luat un certificat de export, ştiind că sunt asteptaţi din partea lui T.. 
În baza certificatului de expertiză al tabloului semnat de Z. şi a tabloului care a 
fost fotografiat, a primit certificatul de export definitiv, dar tabloul nu a putut fi 
vândut în Anglia unde a rămas la locuinţa lui P., fratele martorei P.. 

În concordanţă cu aceste probe este depoziţia martorului C., din instanţă: 
„am fost împreună cu E. la Ministerul Culturii – Direcţia ....,  având asupra 
noastră trei tablouri, au fost fotografiate, printre aceste trei tablouri se afla şi 
Natură statică cu statuetă de abanos. Am fost la un birou unde am discutat cu o 
persoană de sex masculin. Pentru ridicarea certificatului de export pentru tabloul 
amintit, am fost ulterior împreună cu B., cred că la aceeaşi persoană sau la o 
secretară. Am însoţit-o pe E. la Londra, ocazie cu care am plecat împreună cu 
cele trei tablouri (...) Am fost la câteva anticariate, eu împreună cu B. şi nu am 
reuşit să vindem niciunul dintre tablouri. Pe P. l-am întâlnit la Londra, am fost 
acasă la acesta împreună cu B., cu o zi înainte să ne întoarcem în ţară, unde am 
lăsat toate cele trei tablouri, împreună cu certificatele. Le-am lăsat acolo, 
întrucât nu le puteam reintroduce în ţară.” 

Despre deplasarea inculpatei E. şi a martorului C., la Londra cu tablouri 
pentru care existau documentele necesare scoaterii din ţară, a declarat şi martora 
P. care a indicat că tablourile nu au fost valorificate şi au rămas la fratele ei, P., 
în Anglia. 

Martorul B., directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură ...., a menţionat: 
„în legătură cu certificatul de export definitiv  nr.47, emis la 12 ianuarie 2015, 
aflat la fila 124 vol.II d.u.p., care mi-a fost prezentat, îmi aduc aminte că au fost 
aduse de B., la Direcţia Judeţeană pentru Cultură ...., cele trei tablouri 
fotografiate (...) La momentul la care le-am văzut pentru a le fotografia am aflat 
de la d-na I. că pentru cele trei lucrări s-a solicitat emiterea unui certificat de 
export definitiv (...) În aceeaşi zi, am primit actul pentru a-l semna, înţelegând 
prin acesta certificatul  de export definitiv nr.47 din 12 ianuarie 2015. În cursul 
unui an, eliberăm astfel de certificate, în jur de 300-400. Faptul că certificatul de 
export definitiv a fost eliberat în aceeaşi zi în care s-a realizat şi fotografiile 
lucrărilor, era o excepţie, dar fiind început de an nu aveam prea multe solicitări 
(...) Certificatul se eliberează pe numele persoanei care prezintă lucrările şi actul 
de identitate, persoana respectivă în cazul exportului fiind obligată să prezinte 
certificatul autorităţilor competente, în momentul părăsirii teritoriului naţional 
(...) În afara cererii de eliberarea certificatului şi a copiei actului de identitate, E. 
nu a depus alte înscrisuri. Modul de lucru al Direcţiei Judeţene de Cultură .... 
este de a nu se solicita documente care să dovedească dreptul de proprietate al 
unui tablou pentru care se solicită eliberarea unui certificat de export definitiv, 
pentru că, altfel s-ar ajunge la situaţia în care nu s-ar mai emite astfel de 
documente.” Martorul a mai precizat că certificatul de export eliberat pe numele 
unei persoane nu putea fi folosit la Autoritatea Vamală de altcineva, precum şi 
că certificatul de export nu face dovada proprietăţii, ci a faptului că bunul nu 
face parte din patrimoniul cultural naţional ( file 195-196 vol.III d. inst.). 

Relevantă în legătură cu modul de eliberare a unui certificat de export 
definitiv în baza Legii nr.182/200, a Normelor nr.518/2004 şi rolul acestuia, este 
şi depoziţia martorei I., consilier în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Cultură ...., 



care avea şi atribuţii de secretariat în relaţia cu publicul: „procedura de eliberare 
a certificatului definitiv de export durează aproximativ 10 minute, evaluarea din 
perspectiva dacă bunul face parte din patrimoniul cultural naţional se realizează 
în prezenţa beneficiarului, în secretariat (...) După ce consilierul de specialitate 
îşi dă acordul ca tablourile să fie exportate, acestea sunt fotografiate de către dl. 
B., directorul instituţiei (...) După imprimarea certificatului, acesta era semnat de 
consilierul de specialitate, în acest caz B., se aplica ştampila şi, ultimul, semna 
directorul”. A mai precizat că pentru eliberarea certificatului de export definitiv 
nu era necesară prezentarea documentelor de proprietate ( file 76-77 vol.IV d. 
inst.). 

Concordant cu datele ce rezultă din aceste mijloace de probă sunt cele 
prezentate de inculpatul E., în faza cercetării judecătoreşti: „în legătură cu 
lucrarea intitulată Natură statică cu statuetă de D., d-na. Z. mi-a spus că are o 
valoare mare în Anglia sau America, fiind autentică (...) I-am comunicat lui T. 
cele aflate de la A. şi i-am spus că fetiţa mea E. urmează să facă o călătorie la 
nişte prieteni în Anglia, propunându-i să îi dea ei tabloul pentru a-l valorifica în 
Anglia (...) După această discuţie cu T., acesta s-a interesat de formalităţi, mi-a 
spus că este necesar un certificat de export eliberat de Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură ..... Mi-a spus că a vorbit cu o persoană de la această direcţie, respectiv 
cu şeful Direcţiei, un anume B. şi mi-a trimis un SMS cu nr. de telefon al 
acestuia. T. mi-a spus ca E. să se ducă cu tabloul şi documentele referitoare la 
autenticitatea tabloului (raportul de expertiză întocmit de M. pe numele lui T. şi 
un certificat de autenticitate eliberat de d-na Z.), pentru a primi documentul de 
export, ceea ce s-a întâmplat. B. mi-a comunicat că a obţinut documentul de 
export, eu nefiind implicat în această acţiune (...) Din câte cunosc E. s-a 
prezentat la Direcţia Judeţeană pentru Cultură .... împreună cu prietenul acesteia, 
C.. E. nu îl cunoştea pe T. şi nici nu a discutat cu acesta la telefon în legătură cu 
obţinerea certificatului de export. Despre documentul ce trebuia obţinut de la 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură ...., E. a aflat de la mine (...) Tabloul a fost dus 
în Anglia de E., aflând de la aceasta că fusese prezentat la câteva galerii de artă 
din Londra, dar nu a fost vândut întrucât nu prezenta interes, autorul Berea 
nefiind cunoscut. Aflând acestea prin telefon de la fiica mea, s-a pus problema 
readucerii tabloului în ţară, dar tot atunci am aflat că pe certificatul de export era 
menţiunea definitiv, existând riscul opririi tabloului în vamă la aeroport. L-am 
contactat telefonic pe T., iar acesta a sugerat să lăsăm tabloul în Londra. 

Anterior plecării la Londra a lui E., l-am rugat pe  fratele M., P., care 
locuieşte în Londra, să o însoţească la galeriile de artă, datorită valorii mari a 
lucrării, acesta fiind de acord. Tabloul a rămas în Londra, la P., unde se află şi în 
prezent. 

Nu am vorbit cu nimeni legat de repatrierea acestei lucrări, deşi am avut o 
discuţie pe această temă cu fetiţa mea, urmând ca eu să verific cadrul juridic 
într-o astfel de situaţie (...). 

În discuţiile cu T., am aflat de la acesta că i-a spus lui B. de la Direcţia 
Judeţeană de Cultură .... că lucrarea îi aparţine, de altfel raportul de expertiză 
este pe numele lui T.” ( file 88-92 vol.II d. inst.). 



Pentru aceste considerente, Înalta Curte apreciază că lucrarea plastică 
Natură statică cu statuetă de abanos autor D., nu constituie obiectul mitei, cum 
s-a arătat în acuzare. 

În raport de probele administrate în cauză, instanţa mai reţine că 
inculpatul E. a primit de la martorul T. suma de .... euro, sub forma unui pretins 
împrumut, situaţie de fapt ce rezultă din declaraţia martorului T. care se 
coroborează cu probele administrate în cauză. 
 Martorul T. a relatat în faza de urmărire penală, că: „în perioada 
noiembrie-decembrie 2014, S. i-a trimis prin poşta electronică imagini ale unui 
tablou, respectiv Portret de femeie de Max Herman Maxy, eu transmitându-l 
mai departe prin poşta electronică lui E., care a spus că îi place şi l-ar dori pentru 
fiica dânsului. Preţul solicitat de S. era de .... euro. Pentru acest tablou, E. mi-a 
solicitat să-l împrumut cu suma de .... euro în vederea achiziţionării, (...) i-am 
dat personal tabloul lui E.” (fila 116 vol.I d.u.p.). 
 În faţa instanţei, martorul T. a afirmat: „ (...) înainte de sărbătorile de 
iarnă, din decembrie 2014, la rugămintea lui E., am mai achiziţionat prin S. un 
tablou pentru fiica acestuia, E., pentru care am achitat personal suma de .... 
euro, respectiv o lucrare de Maxy, reprezentând o femeie (...) Preţul taboului de 
Maxy nu l-am primit înapoi de la E.. Lucrarea este cea care mi s-a prezentat în 
şedinţă, fotografia aflându-se la fila 175 volumul X dosar de urmărire penală.” 
 Conform declaraţiei martorului T., acest împrumut a fost acordat pe 
fondul discuţiilor prin care E. i-a spus că i-ar fi făcut un bine, martorul 
înţelegând prin aceasta soluţia dată în dosarul penal în care a fost cercetat. 

 Prin declaraţia sa din faţa instanţei din data de 22.04.2016, 
inculpatul E. a susţinut, dimpotrivă, că a avut banii necesari să achite lui T. 
tabloul Portret de femeie de Max Herman Maxy, primind .... lei de la E., la care 
a adăugat diferenţa până la .... euro, precizând că „interesul manifestat de E. 
pentru achiziţionarea lucrării semnată Maxy, a apărut în perioada vânzării 
lucrărilor pe care i le-am făcut cadou, la casa de licitaţie G.”, inculpatul arătând 
că printre acestea s-a aflat şi tabloul pictorului Gheorghe Vânătoru din primul lot 
de lucrări proprietatea I.. 
 Inculpata E., care a optat să fie audiată la sfârşitul cercetării judecătoreşti 
după audierea inculpatului E. şi administrarea tuturor probelor, a arătat că din 
cei .... lei obţinuţi la G., prin licitaţie, pe tabloul semnat Gheorghe Vânătoru, 
suma de .... lei i-a remis-o lui E. pentru a cumpăra un tablou semnat Maxy 
reprezentând o femeie cu un evantai. 
 Instanţa constată, însă, în baza materialului probator că, prin declaraţia 
dată iniţial de inculpata E., la urmărire penală, aceasta a afirmat că suma de 
bani obţinută în urma vânzării tabloului respectiv prin licitaţie la casa G. pe 
numele fostului ei prieten C., i-au revenit ei. 
 Prin urmare, Înalta Curte consideră că, dacă inculpata i-ar fi dat lui E. 
parte din banii necesari achiziţionării tabloului semnat Maxy, tablou care a fost 
ridicat la percheziţie de la locuinţa acesteia în ziua când a fost audiată la Parchet, 
nimic nu ar fi împiedicat-o să declare încă din faza de urmărire penală că pentru 
cumpărarea tabloului a pus o sumă de bani la dispoziţia lui E.. 
 Chiar dacă martorul C. a afirmat că suma de bani obţinută prin vânzarea 
tabloului semnat Gheorghe Vânătoru (potrivit înscrisurilor, acesta figurând drept 



client al casei de licitaţii G.) i-a dat-o lui E. şi „a rămas ca aceasta să îi dea 
tatălui ei”, depoziţia martorului nu este în măsură să probeze că inculpata a dat 
efectiv banii lui E. sau că inculpatul E. ar fi plătit lui T. preţul tabloului semnat 
Maxy (eventual, în parte cu banii primiţi de la E.). 

Apoi, depoziţiile inculpaţilor E. şi E. privind sursa banilor cu care 
inculpatul ar fi achitat tabloul semnat Maxy sunt demontate de martora E., fosta 
soţie a inculpatului E., mama inculpatei E., cu care aceasta din urmă locuia în 
acelaşi apartament: „tabloul ce apare în fotografie la fila 175  foto 208 vol.X,  
cred că este tabloul pe care E. l-a primit de la tatăl ei E., cadou, atunci când a 
spus că îşi doreşte un tablou de Maxy”. 

Aşadar, tabloul în discuţie a fost dat inculpatei E. cu titlu de cadou, ceea 
ce înseamnă lipsa oricărei participări financiare a inculpatei la achiziţie. 

Este adevărat că, în cuprinsul aceleiaşi declaraţii, martora E. a mai 
precizat că din valorificarea a două tablouri, prin licitaţii, suma de .... lei i-a 
revenit lui E. pentru că fiica lor, B., îşi dorea un tablou semnat Maxy, însă, 
instanţa consideră că precizarea a fost făcută în scopul susţinerii declaraţiei 
inculpatului E..  

Instanţa are în vedere, mai întâi, faptul că martora E. a spus despre acest 
tablou că a reprezentat un cadou pentru E.. 

Apoi, dacă E. şi E. au declarat că inculpatul a primit .... lei de la E. pentru 
completarea preţului plătit pe lucrarea de Maxy, inculpata E. a indicat suma de 
.... lei.  

Se observă, totodată, că declaraţia celui care ar fi dat banii cu declaraţia 
celui care i-ar fi primit nu concordă asupra cuantumului. 
 La urmărire penală şi în timpul cercetării judecătoreşti, martorul T. a mai 
declarat că, la solicitarea inculpatului E., a cumpărat pentru acesta de la S., două 
tablouri de dimensiuni mici, Portret de băiat şi Portret de fată, autor Corneliu 
Baba, pe care le-a plătit cu .... euro şi le-a dat inculpatului care nu i-a achitat 
contravaloarea lor (file 121 vol.I d.u.p., fila 169-175 vol.II d. inst.). 
 Conform procesului-verbal din 04.09.2015, martora P. a predat organelor 
de urmărire penală, printre alte tablouri, Portret de Corneliu Baba şi Portret de 
femeie de Corneliu Baba, precizând că i-au fost lăsate de E., în cursul anului 
2014, la biroul ei din incinta ...., acesta motivând lipsa de spaţiu, aspect susţinut 
şi cu prilejul audierii sale din cursul cercetării judecătoreşti (file 401, 413, 415 
vol.VII d.u.p., fila 350-351 vol.II d. inst). 
 Realtiv la aceste tablouri, inculpatul E. a relatat că sunt „consemnate în 
declaraţia mea de avere, sunt achiziţionate de la S., prin intermediul lui T., cu 
suma de .... lei, câte .... lei fiecare. Acestea cred că au fost ridicate în cursul 
urmăririi penale din biroul martorei P., aflat la ..... Nu pot preciza la acest 
moment dacă aceste două lucrări se află printre cele restituite de către organele 
de urmărire penală în cursul judecăţii. Lucrările pe care le-am declarat 
reprezentau două portrete de fată şi de băiat, tablouri de dimensiuni mici, 
respectiv 20 cm x 25 cm aflate în fotografie în vol.VII dosar urmărire penală, la 
filele 413, 415.” 
 Aceste tablouri figurează ca fiind predate Muzeului Naţional de Artă 
conform procesului-verbal din 17.09.2015 aflat în vol. XVI, fila 186, pct.329 şi 
330, şi restituite inculpatului E. potrivit procesului-verbal din 19.09.2016, 



întocmit la sediul Muzeului Naţional de Artă în baza ordonanţei nr...../P/2016 
din 18.08.2016 a DNA – Secţia de combatere a corupţiei (pct.19, 20) – fila 33 -
37, vol.V dosar inst. 

Referitor la poziţia procesuală a inculpatului E., în genere, instanţa 
constată că a avut declaraţii inconsecvente, apărarea sa a fost infirmată de 
probele administrate în cauză, iar în privinţa anumitor aspecte nu este 
verosimilă. 

În acest sens, este de remarcat că, încercând să justifice intrarea în posesia 
sa a tablourilor din colecţia martorului denunţător T., în prima declaraţie dată la 
urmărire penală, E. a indicat că l-a cunoscut pe martor în octombrie-noiembrie 
2014, ocazie cu care acesta i-a propus spre vânzare circa 25-30 de lucrări, 
evaluate de martor la .... euro (fila 3 vol. II d.u.p.).  

Ulterior, modificându-şi afirmaţiile fără nicio justificare, prin declaraţia 
dată la procuror, inculpatul a menţionat că a intrat în posesia a 30-40 de tablouri 
din colecţia martorului T. întrucât s-ar fi înţeles cu acesta să primească la schimb 
lucrări din colecţia T. dacă cele pe care le lua de la V. aveau o valoare mai mică 
sau nu erau autentice (file15-16 vol.II d.u.p.).  

Instanţa apreciază că această explicaţie pentru naşterea unei obligaţii în 
sarcina martorului T. nu este credibilă având în vedere că tot inculpatul E. a 
menţionat că a hotărât singur să ia lucrări de la V. când a aflat că M. Iulis 
Gabriel nu mai era interesat de al doilea lot de tablouri din colecţia I., arătând 
explicit că motivaţia sa a fost: „am crezut că fac o investiţie” (file15 vol.II 
d.u.p.). 

Diferit de aceste din urmă afirmaţii, în timpul cercetării judecătoreşti, 
inculpatul E. a indicat că ar fi achiziţionat lucrări plastice de la S., achitând 
singur contravaloarea lor, întrucât: „T. s-a supărat că M. a tergiversat răspunsul 
legat de achiziţia lotului doi al lui I., aflând că V.... este posibi, ca pe viitor, să 
nu ne mai livreze tablouri, m-am oferit eu să achiziţionez parte din această 
colecţie” (file 58-61 vol. II d. inst.). 

Probele administrate în cauză contrazic apărarea inculpatului E. că între el 
şi T. ar fi intervenit un schimb de lucrări plastice (o compensare) din cauza 
faptului că ar fi primit 9 tablouri care nu erau autentice ori nu îi plăceau de la V. 
cu prilejul tranzacţiei care a avut loc în parcarea .... din ...., Bucureşti conform 
unei înţelegeri care ar fi existat între ei, datoria născută în acest fel în sarcina 
martorului fiind apreciată de către inculpat la .... euro. 

Prin declaraţiile date la urmărire penală şi în instanţă, inculpatul E. a 
menţionat că ar fi cumpărat, de la V. pe care l-a cunoscut în Bucureşti, în 
parcarea .... din .... (pe lângă lucrări mai mici, acuarele, grafică, pentru care ar fi 
plătit chiar atunci circa .... lei), un număr de 9-10 picturi care au fost alese şi 
negociate ca preţ de T., două statuete de Pârvan, cu suma de .... euro. 

A relatat: „am plătit cu suma de .... euro, nouă lucrări, respectiv trei lucrări 
semnate Margareta Sterian care se aflau, în decembrie 2014,  depuse  la A.... şi 
au fost retrase de către V. şi predate martorului T., o lucrare semnată Alexandru 
Steriade intitulată Peisaj de iarnă cu case (poziţia 54 din procesul verbal 1290 
încheiat cu Muzeul Naţional de Artă), o lucrare de Ion Musceleanu intitulată 
Peisaj de iarnă cu case (poziţia 38 din procesul verbal 1290 încheiat cu Muzeul 
Naţional de Artă), o lucrare de Teodorescu Sion intitulată Natură statică cu 



mere (poziţia 107 din procesul verbal 1296 încheiat cu Muzeul Naţional de 
Artă), o lucrare de Eugen Bouşcă intitulată Peisaj nupţial  (poziţia 83 din 
procesul verbal 1290 încheiat cu Muzeul Naţional de Artă), o lucrare semnată 
Adam Bălţatu intitulată Natură statică cu mere, de dimensiuni medii, ulei pe 
pânză, şi o lucrare semnată Samuel Mutzner, reprezentând o catedrală gotică de 
dimensiuni medii. 

Primele trei lucrări enumerate de Margareta Stelian nu mi-au plăcut, fiind 
lucrări abstracte şi S. le-a dat lui T., deşi eu le plătisem. De asemenea, lucrarea 
de Alexandru Steriade, Musceleanu, Bălţatu şi Mutzner au rămas la T., deoarece 
după ce le-am primit de la S. cu care m-am întâlnit în parcarea ...., după cum am 
arătat, am fost la A. de la A. care le-a apreciat ca fiind false, deşi erau însoţite de 
expertiză semnate M.. 

 Această situaţie am adus-o la cunoştinţa lui T., iar acesta a acceptat să le 
preia şi să îmi dea alte lucrări la schimb.  

  În final, din aceste nouă tablouri, şapte au rămas la T., la mine rămânând 
cele semnate de Sion şi Bouşcă, ultimul făcut cadou de mine fiicei mele E., fiind 
ridicat la percheziţia domiciliară efectuată la locuinţa acesteia (...)”.  

Inculpatul a menţionat că ar fi plătit aceste lucrări având .... euro cash din 
drepturile salariale, însă lui T. i-a spus că banii i-a împrumutat de la martorul C. 
(n.n. prietenul şi naşul inculpatului). 

În mod diferit, martorul V. a menţionat că, în urma tranzacţiei comerciale 
din parcarea ...., Bucureşti, la care a participat nemijlocit inculpatul E., a primit 
de la acesta pentru 5-6 lucrări plastice selecţionate, suma de .... euro, care 
reprezenta preţul unei părţi din lucrările achiziţionate, rămânând un rest de plată 
de .... lei pentru picturi şi .... lei pentru cele două statuete de bronz de Pârvan. 

Referindu-se la lucrările plastice, martorul V. a indicat ca fiind cumpărate 
cu acea ocazie: „lucrări de grafică – Schweitzer – Cumpăna, portretul lui Dan 
Hatmanu tehnică tuş de Theodor Pallady, două pasteluri de Sirato, o acuarelă de 
Max A. Wesler şi, posibil, o lucrare semnată Adam Bălţatu” (n.n. - în cuprinsul 
declaraţiei de avere din 15.06.2015 a inculpatului E., sunt consemnate două 
dintre acele lucrări, şi anume „A. Bălţatu - acuarelă .... RON ” şi “M. Arnold  - 
acuarelă .... RON” despre care inculpatul a şi menţiont, de altfel, că le-a 
cumpărat de la S.). 

În mod expres, martorul V. a subliniat, în instanţă: „la întâlnirea de la ...., 
la care a participat şi E., nu s-a tranzacţionat Peisaj alegoric (n.n. Peisaj nupţial 
) de Bouşcă, Catedrala de la Notre Dame de Mutzner, Iarna în strada Pangrati 
de Musceleanu, Peisaj de iarnă de Jean Steriade, Femeia cu mandolină de Sin şi 
nici trei lucrări de Margareta Sterian. Toate aceste lucrări au făcut obiectul 
discuţiilor pe care le-am avut exclusiv cu dr. T. (…)  

După ce am vizualizat fotografia aflată la pag.71, vol.VIII, care reprezintă 
tabloul Iarnă în strada Pangrati semnat Musceleanu, arăt că am vândut acest 
tablou dr. T..  

După ce am vizualizat fotografia aflată la pag.152, vol.VIII, care 
reprezintă lucrarea Peisaj de iarnă cu case, semnată Jean Steriade, arăt că am 
vândut acest tablou dr. T. (…) 



După ce am vizualizat fotografia aflată la pag 72, vol.IX, care reprezintă 
lucrarea Natură statică cu mere de Theodorescu I. Sion, arăt că am vândut acest 
tablou dr. T. şi a făcut parte din colecţia I. (…). 

După ce am vizualizat fotografia aflată la pag 54, vol.IX, care reprezintă 
lucrarea Peisaj de Theodorescu I. Sion, arăt că nu am vândut acest tablou dr. 
T..” 

Totodată, martorul V. a reconfirmat ceea ce a susţinut la urmărire penală, 
şi anume că, în noiembrie-decembrie 2014, cel care a cumpărat 10-11 tablouri, 
tot din colecţia I., a fost dr. T., primind suma de ....-.... euro, banii fiind 
transferaţi prin B...., fără a fi interesat de ce martorul T. achiziţiona tablouri. 
 În faza de urmărire penală, în mod similar, făcând distincţie între 
tranzacţia care a avut loc în parcarea ....-Bucureşti la care a participat nemijlocit 
şi pentru singura dată inculpatul E., şi cea din noiembrie/decembrie 2014 care a 
avut ca obiect cele 10-11 tablouri pentru care a negociat T., de la care a primit 
banii prin transfer bancar, martorul a arătat că această din urmă tranzacţie a vizat 
tablouri aparţinând pictorilor Samuel Muntzer, E. Stoenescu (2 lucrări), I. 
Musceleanu, A. Bălţatu, M. Sterian (3 tablouri), I.T.Sion, Bouşcă şi, posibil, Gh. 
Pătraşcu (fila 228 vol.I d.u.p.). 

Cu datele furnizate de martorul V. se coroborează  depoziţia martorului C. 
dată în faza de urmărire penală prin care se relevă că, la întâlnirea din parcarea 
.... la care a fost prezent şi E., acesta a cumpărat de la V. aproximativ cinci 
tablouri (fila 183 vol.I d.u.p.). 

Afirmaţia martorului V. că „ar fi fost imposibil ca asemenea lucrări să le 
vând unei persoane pe care o vedeam pentru prima dată” probează realitatea 
celor susţinute de acesta întrucât nu avea nicio informaţie despre persoana 
inculpatului – nume, funcţie (de observat că, la momentul din august 2014, când 
M. a cumpărat cele 52 de tablouri aduse de V., inculpatul nu a interacţionat cu 
cel din urmă), martorul V. crezând, de altfel, că bărbatul mai în vârstă cu care s-
au prezentat C. şi E., în parcarea ...., se numeşte C., dat fiind că inculpata, la 
întâlnirea anterioară pe care o avusese cu V., la Hotel .... din Bucureşti, când a 
cumpărat Peisaj cu copac de Vasile Popescu, s-a prezentat cu numele de D..  

Înalta Curte consideră că, prin depoziţiile făcute, inculpatul E. a urmărit 
să creeze o confuzie între obiectul tranzacţiei comerciale din parcarea ...., prima 
şi singura în care a interacţionat direct cu V., când a ales singur lucrări şi a 
făcut o plată parţială de .... euro, şi cea prin care s-au cumpărat în jur de 10 
picturi cu suma de ....-.... euro, tot de la V., interesul inculpatului fiind de a 
justifica ( n.n. nereal), că T. avea o datorie faţă de el, de aproximativ .... euro 
pentru lucrări false ori care nu i-au plăcut pe care le-ar fi plătit cu venituri 
proprii, cu ocazia tranzacţiei din parcarea ..... 

Astfel, inculpatul E. a dorit să creeze convingerea că tablourile ce 
constituie obiectul mitei şi fac parte din colecţia T., în realitate, le-ar fi primit în 
contul unei obligaţii materiale pe care martorul T. şi-o asumase. 

Că nu este aşa, o demonstrează şi afirmaţia inculpatei E. care, la una din 
întrebările adresate de procuror, a răspuns în faţa instanţei, că T. avea faţă de E. 
o datorie morală întrucât crease legătura cu V., iar nu o datorie în bani către 
tatăl său (n.n. apreciată de inculpat la .... euro). 



Înalta Curte mai constată că declaraţiile inculpaţilor E. şi E., nu se 
coroborează la nivel de detaliu în privinţa plăţii preţului de .... euro evocat de 
inculpat, situaţie care nu sprijină apărarea inculpatului. 

Astfel, inculpata E. a relatat că cei .... euro i-ar fi luat personal din 
torpedoul maşinii cu care s-au deplasat la Bucureşti şi i-a dus tatălui ei pentru a-
i da lui V..  

În mod diferit, tot în timpul cercetării judecătoreşti, inculpatul E. a 
menţionat că în faţa magazinului .... au luat 10 sau 12 tablouri şi 2 statuete, pe 
care E. le-a plătit cu .... euro şi .... lei, arătând expres că E. nu a coborât din 
maşina lor. 

De asemenea, se constată alte elemente factuale importante care nu 
concordă în declaraţiile celor doi, E. precizând că V. le-a arătat în jur de 10 
tablouri, fiind vizualizate toate tablourile cumpărate, în timp ce E. a afirmat că 
E. s-a uitat doar la 2 sau 3 tablouri şi apoi au fost luate din maşina lui V. şi 
aduse în maşina lor. 

Ceea ce explică neconcordanţele din aceste declaraţii vizând aspectele 
factuale relevante pentru stabilirea realităţii faptice este că şi aceşti inculpaţi au 
încercat să acrediteze ideea unei singure întrevederi cu V. în parcarea ...., care ar 
fi avut ca obiect inclusiv tranzacţionarea lucrărilor semnate Musceleanu, 
Bouşcă, Mutzner, Steriade, Margareta Sterian, deşi au existat două întâlniri, aşa 
cum a declarat V., respectiv  cea la care a participat şi inculpatul E. când a 
selectat lucrări de dimensiuni mici, acuarele şi două statuete, şi cea de a doua 
întrevedere la care nu a fost prezent E., ci, aşa cum a spus V., numai E., C. şi o 
altă persoană pe care nu a văzut-o decât atunci. 

Că aceasta a fost realitatea, o dovedeşte şi prima declaraţie din 09.07.2015 
a inculpatului E., de la urmărire penală, când a arătat că la întâlnirea sa cu V. au 
fost prezenţi numai E. şi C. (fila 15 vol.II d.u.p.), deci nu şi E., ceea ce arată că 
acesta din urmă a participat la cea de a doua întrevedere cu V., fiind persoana 
despre martorul a arătat că nu o cunoştea (întâlnire la care E. nu a fost prezent). 

În aceste condiţii, Înalta Curte apreciază că declaraţiile inculpaţilor E. şi 
E. nu sunt în măsură să probeze că inculpatul E. a plătit din resurse proprii, în 
mod efectiv, vreodată, suma .... euro, lui V., situaţie din care s-ar fi născut o 
datorie de .... euro din partea lui T. către E., şi care ar fi determinat acţiunea de a 
da tablouri din propria colecţie lui E.. 

Chiar dacă s-ar considera credibilă apărarea inculpatului, în sensul că între 
el şi martorul T. ar fi existat înţelegerea invocată în apărare referitoare la acel 
schimb/compensare şi E. ar fi cumpărat cu bani personali tablourile respective 
de la V., inculpatul nu a indicat un motiv plauzibil pentru care martorul T. 
trebuia „să se revanşeze” faţă de el, prin oferirea la schimb a unor tablouri din 
propria colecţie în locul celor apreciate ca lipsite de autenticitate sau care nu 
erau pe placul inculpatului. 

Aceasta cu atât mai mult cu cât martorul denunţător T., după cum a relatat 
inclusiv E., avea ştiinţă că tablourile respective au fost cumpărate de comun 
acord cu bani dintr-un împrumut luat de inculpatul E. de la C.. 

Instanţa consideră că această variantă de apărare a fost reclamată de 
inculpatul E. pentru a combate faptul punerii la dispoziţia sa de către T. a 



tablourilor din propria colecţie, ca modalitate exclusivă de a achita un împrumut 
de la C., hotărât de E. şi adus ulterior la cunoştinţa martorului denunţător. 

Împrejurarea că sursa reală a veniturilor cu care s-au achiziţionat acele 
tablouri nu ar fi fost cunoscută de T. nu are legătură cu disponibilitatea 
manifestată de martor de a răspunde afirmativ solicitărilor financiare ale 
inculpatului E., ca şi contraprestaţie pentru soluţia de netrimitere în judecată 
dispusă de inculpat în calitatea sa de procuror în dosarul nr...../P/2011. 

Pe de altă parte, instanţa apreciază ca neserioasă afirmaţia inculpatului E. 
că obligaţia martorului T. de a-i da, la schimb, lucrări din propria colecţie a 
izvorât din faptul că T. i-ar fi garantat autenticitatea şi valoarea lucrărilor luate 
de la V..  

Apreciind asupra întregului probatoriu, instanţa consideră verosimil a se 
crede că inculpatul E. cunoştea specificul pieţii nereglementate a operelor de 
artă şi imposibilitatea garanţiei de care a făcut vorbire, în condiţiile în care a 
văzut modalitatea în care M. a achiziţionat 52 de tablouri din primul lot din 
colecţia I., fiica sa a cumpărat lucrarea Peisaj cu copac de Ştefan Popescu în faţa 
Hotelului .... din Bucureşti, iar, personal, inculpatul a participat la desfăşurarea 
unei tranzacţii cu opere de artă în parcarea .... din Bucureşti. Apoi, prin 
declaraţia de la urmărire penală a relatat că martorul M. i-a spus că s-ar putea să 
fie unele probleme cu primele tablouri achiziţionate, că nu ar fi valoroase din 
punct de vedere artistic şi că a făcut o investiţie proastă, iar în instanţă E. chiar a 
afirmat că s-a interesat la M. dacă motivul pentru care nu cumpără şi al doilea 
lot din colecţia I. se datorează unor probleme cu autenticitatea lucrărilor. 

 Mai mult, această apărare este contrazisă de faptul că, din luna ianuarie 
2015, inculpatul E. începuse a desfăşura activităţi comerciale pe piaţa 
nereglementată a operelor de artă în colaborare cu martorul T..  

Nu lipsit de importanţă în combaterea apărării inculpatului E. este şi 
faptul că lucrările în discuţie semnate Musceleanu, Bouşcă, Mutzner, Steriade, 
Margareta Sterian au fost achiziţionate în luna decembrie 2014, moment la care 
martorul T. avea date deja lucrările din colecţia sa lui E., ceea ce infirmă 
motivul pentru care inculpatul a intrat în posesia tablourilor din colecţia lui T., 
deoarece aceasta ar fi trebuit să fie rezultatul constatării, mai întâi, a lipsei de 
autenticitate a tablourilor care ar fi fost luate cu resurse proprii de inculpat de la 
V..  

Astfel, conform înscrisurilor de la dosar, la datele de 19.11.2014 şi 
25.11.2014, s-au încheiat un contract de depunere şi două contracte de custodie 
între A. şi C. (n.n. sub coordonarea lui E.). În faţa instanţei, martorul T. a indicat 
că lucrările Natură statică cu carte de Băeşu, Citind de Sever Frenţiu şi Dr. 
Militar de Ipolit Strâmbu, care figurează în contractul de custodie din 
25.11.2014 încheiat între A. şi C., au făcut parte din colecţia sa (fila 29 vol.VII 
d.u.p., file 169-175 vol. II d. inst.).  

Pornind de la apărarea inculpatului E., nici prezentarea deodată pentru 
expertizare la Galeria de artă A. a tablourilor din colecţia lui T. date inculpatului 
E. şi a celor în discuţie care ar fi născut acea datorie de .... euro în sarcina lui T., 
nu susţine varianta apărării inculpatului întrucât înainte de realizarea evaluării la 
A., nu ar fi existat obligaţia predării propriilor tablouri din partea lui T.. 



Mai mult, nesinceritatea inculpatului rezultă din faptul că numărul de 
tablouri care ar fi fost plătite exclusiv de inculpat lui V. este evident 
disproporţionat faţă de numărul celor primite din colecţia lui T. (zeci de 
tablouri), situaţie care destructurează, o dată în plus, apărarea făcută de inculpat 
că între el şi T. ar fi intervenit un schimb/o compensare pentru obligaţia de .... 
euro care s-ar fi născut în sarcina lui T.. 

Nici împrejurarea că unele tablouri pe care le-ar fi cumpărat de la V. nu i-
au mai plăcut inculpatului E. nu era de natură, într-o logică firească, să izvorască 
vreo obligaţie de schimb cu tablouri din colecţia lui T. („ trei dintre lucrările 
pentru care am dat .... euro lui V. la .... şi nu mi-au plăcut, erau semnate de 
Margareta Sterian şi erau prea abstracte” – decl. inst.25.03.2016). 

Ca atare, se demonstrează că apărarea inculpatului a urmărit crearea 
convingerii instanţei că inculpatul nu a comis acte de corupţie. 
 Mai mult, în considerarea funcţie sale de procuror, inculpatul E. cunoştea 
demersurile legale ce trebuiau întreprinse în ipoteza în care ar fi constatat că 
lucrările plastice cumpărate sunt falsuri, astfel că nu ar fi avut nevoie de o 
înţelegere cu T. să-i dea la schimb lucrări autentice. 
 În orice caz, nu s-a prezentat un motiv raţional pentru care, cu prilejul 
primei declaraţii dată de inculpatul E. în faza de urmărire penală, acesta nu a 
menţionat de vreo obligaţie pecuniară pe care T. ar fi avut-o faţă de el şi care ar 
fi condus la realizarea schimbului de tablouri aşa cum s-a apărat ulterior.  
 În drept, fapta inculpatului E. care, în perioada octombrie, noiembrie 
2014 – ianuarie 2015, în urma adoptării unei soluţii de netrimitere în judecată, 
la data de 16.06.2014, în dosarul nr...../P/2011 al Parchetului de pe lângă .... faţă 
de martorul denunţător T., a pretins foloase necuvenite şi a primit de la acesta cu 
titlu de mită diverse bunuri, sub forma unor lucrări plastice, respectiv 
Cusătoreasa semnată F.Şirato, Tigănci florărese semnată Jean Steriade, Lectura 
şi Autoportret în oglindă semnate A. Ciucurencu, Natură statică cu crap 
semnată Ion Theodorescu Romanati, Odihnă în zi de duminică  semnată Ştefan 
Popescu, Cu gândul la tine semnat Alexandru Panatta Codreanu, Vas cu flori 
semnat Paul Uzum, Peisaj mediteranean semnat Rudolf Negely şi sume de bani 
sub forma unor pretinse împrumuturi în cuantum de .... euro, totul în cuantum de 
.... euro şi .... lei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de luare de 
mită prev. de art.289 alin.1 rap. la art.7 lit.b din Legea nr.78/2000.   

În baza probelor administrate la urmărire penală, dar şi în timpul cercetării 
judecătoreşti, prezentate pe larg în cuprinsul acestei hotărâri, Înalta Curte 
constată, contrar  acuzaţiei aduse prin rechizitoriu, că nu formează obiectul mitei 
suma de bani primită de inculpatul E. în urma cumpărării, la 21 august 2014, a 
celor 52 de tablouri din colecţia I. de către martorul M. având în vedere că 
această tranzacţie nu s-a derulat în legătură cu exercitarea atribuţiilor de 
serviciu ale inculpatului E., .... la ...., în dosarul nr...../P/2011, aspect susţinut şi 
de martorul denunţător T.. 

Pentru acelaşi motiv, nu constituie obiect al mitei nici tablourile oprite din 
acea colecţie de inculpatul E., cu aceeaşi ocazie, printre care cel semnat 
Gheorghe Vânătoru. 

Astfel, în faţa instanţei, martorul denunţător T. a relatat explicit că a 
primit de la V. un e-mail, conţinând fotografii cu aproximativ 60 lucrări (n.n. ale 



colecţionarului decedat I.) şi a fost întrebat dacă este interesat să le cumpere, 
context în care T. a trimis acest e-mail lui E., posibil şi lui E., iniţiativa efectuării 
tranzacţiei neaparţinând, aşadar, inculpatului E.. 

În acelaşi sens, din declaraţia martorului S. reiese că, în virtutea relaţiei în 
domeniul operelor de artă cu T., fără vreo solicitare, i-a trimis prin e-mail 
fotografii cu tablouri din colecţia numitului I., moştenitorii acestuia fiind 
interesaţi să vândă. 

Apoi, conform declaraţiei din instanţă a martorului H. care i-a întâlnit pe 
E. şi T. discutând în curtea ...., martorul T. a fost cel care „spunea că este un 
timp limitat, de trei zile, în care putea garanta achiziţionarea în integralitate a 
acelor bunuri” (n.n. primul lot din colecţia I.), aspect care nu denotă insistenţă 
din partea inculpatului pentru perfectarea tranzacţiei. 

Mai mult, în timpul cercetării judecătoreşti, martorul T. a afirmat: 
„consider că a fost o tranzacţie corectă, personal, neavând nici un fel de 
nemulţumire faţa de această tranzacţie”, „E. era cel care găsise cumpărătorul, 
mi s-a părut corect să primească mai mult din suma obţinută ca profit”. 

De asemenea, Înalta Curte consideră că nu există date din care să rezulte 
că, la acel moment temporal, inculpatul E. luase rezoluţia infracţională de a 
efectua activităţi comerciale în scopul obţinerii de profit, pentru a se considera 
că această activitatea a sa de intermediere se încadrează în pluralitatea actelor 
desfăşurate ulterior de inculpat şi care se circumscriu conţinutului constitutiv al 
infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile 
cu funcţia în scopul obţinerii pentru sine de bani, bunuri sau alte foloase 
necuvenite. 

Numai după data decesului tatălui său (n.n. 25.08.2014), inculpatul E. a 
schimbat abordarea relaţiei pe care o avea cu martorul T., care a menţionat: 
„Toate lucrurile au fost normale până în momentul .... lui L.. De atunci, 
progresiv, întâi mai fin, apoi din ce în ce mai direct, E. a început să facă referiri 
la binele pe care dânsul mi l-a făcut, marele bine şi ajutorul pe care mi le-a 
făcut.” 

Instanţa apreciază că, dacă iniţial E. a desfăşurat o afacere comercială cu 
T. prin care au vândut 52 de tablouri lui M. profitabilă pentru amândoi, ulterior, 
invocând binele făcut prin soluţia din 16.06.2014, de netrimitere în judecată 
dispusă în dosarul nr...../P/2011 în care martorul a fost cercetat la Parchetul de 
pe lângă ...., i-a pretins bani şi alte foloase lui T. primind sume de bani sub 
forma unor împrumuturi mascate şi tablouri din colecţia martorului.  

Pretinderea presupune solicitarea, direct sau indirect, pentru sine sau 
pentru altul, a unor bunuri sau a altor foloase necuvenite. Prin caracterul 
neechivoc al pretinderii nu se înţelege că este necesar a fi formulată şi realizată 
încât să fie înţeleasă de oricine, ci este suficient şi necesar ca, în raport de 
împrejurările şi mijloacele folosite, să fie înţeleasă de cel căruia i se adresează. 

În cauză, din declaraţia martorului denunţător T. şi transcrierea 
convorbirilor telefonice interceptate rezultă neechivoc că pretinderea unor 
foloase necuvenite din partea inculpatului E. a fost înţeleasă în concret de către 
martor, în virtutea unor relaţii preexistente cu inculpatul. 

Astfel, dacă, iniţial, atitudinea adoptată de inculpatul E. în ceea ce 
priveşte exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu a fost subsumată realizării unui 



folos (tatăl său era sub serviciul medical al martorului T.), ulterior îndeplinirii 
atribuţiilor de serviciu şi emiterii soluţiei de netrimitere în judecată a martorului 
T. în dosarul penal nr...../P/2011 în care martorul a fost cercetat pentru 
săvârşirea anumitor infracţiuni şi trecerea unei perioade de timp de la decesul 
tatălui inculpatului îngrijit de medicul T., s-a prefigurat şi s-a materializat 
intenţia inculpatului, probată prin materialul probator, de a obţine un folos 
necuvenit în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu în dosarul 
vizându-l pe martor. 

Realizarea mai multor modalităţi normative ale infracţiunii de luare de 
mită (pretindere, primire), în considerarea aceluiaşi act care a intrat în sfera 
atribuţiilor funcţionarului, presupune consumarea infracţiunii odată cu prima 
modalitate comisă. 

În legislaţia internaţională (art.28 din Convenţia ONU privind corupţia) s-
a stabilit că, în privinţa elementului subiectiv, cunoaşterea, intenţia şi motivaţia 
necesare ca elemente ale unei infracţiuni stabilite conform acestei Convenţii pot 
fi deduse din circumstanţele faptice obiective. 

Relevante sub aspectul dovedirii poziţiei subiective cu care a acţionat 
inculpatul E. sunt trimiterile repetitive ale acestuia la binele făcut, ajutorul dat 
martorului T. care, faţă de istoricul relaţiei dintre cei doi, s-a concretizat în 
soluţia de netrimitere în judecată dată în dosarul penal în care a fost cercetat 
martorul, după cum T. a şi declarat că a înţeles de fiecare dată sensul acestor 
sintagme. 

Din punct de vedere circumstanţial, important este şi faptul că, la urmărire 
penală, în funcţie de probele administrate la diferite momente procesuale, 
inculpatul E. a relatat fie că l-a cunoscut pe T. în luna octombrie-noiembrie 
2014 când martorul i-ar fi propus spre vânzare circa 25-30 de lucrări plastice pe 
care le evalua la .... euro, fie la sfârşitul lunii iulie – începutul lunii august 2014 
perioadă în care martorul a acordat ....., E., ...., între data de 10.04.2014 şi 
14.08.2014, inculpatul încercând să ascundă că l-a cunoscut pe martorul T. 
anterior datei de 16.06.2014, când a emis soluţia în dosarul nr...../P/2011. 

Cât priveşte obiectul mitei, instanţa notează că sfera noţiunii este largă, 
incluzând orice avantaj de natură patrimonială, acesta putând fi constituit şi din 
diferite daruri, sub orice formă, cum ar fi schimburi avantajoase pentru 
funcţionar.  

Ca atare, pretinderea şi primirea unor lucrări plastice din colecţia lui T., 
subsecvent soluţiei de netrimitere în judecată dispuse faţă de acesta în dosarul 
înregistrat la Parchetul de pe lângă ...., se circumscrie noţiunii de foloase.  

În privinţa obiectului mitei, se mai notează că acesta poate consta în sume 
de bani indiferent că sunt date în mod expres ca un dar sau sub forma unui 
pretins împrumut, constituind un folos în sensul Codului penal şi, din moment ce 
a fost solicitat de un funcţionar în legătură cu îndeplinirea unei atribuţii de 
serviciu, elementele infracţiunii de luare de mită sunt îndeplinite. 

Probele administrate demonstrează că inculpatul E. a pretins şi primit cu 
titlu de folos necuvenit suma de .... euro pretins împrumutată, fiind dată cu titlu 
de contraechivalent în legătură cu îndeplinirea de către inculpat, în calitatea sa 
de procuror, a atribuţiilor de serviciu privind soluţionarea prin netrimiterea  în 



judecată a martorului T. în dosarul penal nr...../P/2011 al Parchetului de pe lângă 
..... 

Diferit de declaraţia dată în faza de urmărire penală, la întrebarea 
apărătorului ales al inculpatului E., martorul denunţător T. a susţinut că s-ar fi 
stabilit un termen pentru restituirea întregului împrumut, urmărindu-se în acest 
mod a se crea convingerea existenţei unui împrumut care nu ar fi avut legătură 
cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către E..  

Instanţa consideră că afirmaţia privind stabilirea unui termen pentru 
restituirea împrumutului nu corespunde realităţii căci dacă ar fi existat un 
împrumut cu termen nimic nu-l împiedica pe inculpatul E. să-l recunoască, or, 
inculpatul a negat constant un asemenea fapt.  

Dintr-o altă perspectivă, dovadă că această precizare a fost făcută de 
martorul T. în virtutea relaţiilor apropiate anterioare cu E. şi unele dintre rudele 
inculpatului („am avut o relaţie extraordinară cu tatăl lui E., care cu câteva zile 
înainte de a muri mi-a spus că îi sunt mai mult decât un fiu”) este împrejurarea 
că despre existenţa unui termen de restituire a întregului împrumut, T. a făcut 
vorbire abia în timpul cercetării judecătoreşti. Apoi, se observă că prin declaraţia 
dată în instanţă, martorul a raportat momentul restituirii banilor de momentul 
plecării fiicei sale la Oxford fără a distinge între datele temporare diferite la care 
a împrumutat cei .... euro, .... euro şi .... euro, or, cu referire la împrumutul de .... 
euro, la urmărire penală, a arătat că a fost dat până „în momentul încasării 
salariului următor” de către inculpat. 

Deopotrivă, probatoriul administrat dovedeşte îndeplinirea condiţiei de 
realizare a elementului material ca acţiunea comisă să fie în legătură cu 
exercitarea atribuţiei de serviciu. Codul penal intrat în vigoare la 01.02.2014 
extinde elementul material al infracţiunii de luare de mită şi la momentele 
ulterioare îndeplinirii atribuţiei de serviciu, condiţionat însă de cerinţa ca 
pretinderea, primirea de bani sau alte foloase să fie în legătură cu atribuţia 
îndeplinită. 

Din perspectivă teoretică, Înalta Curte notează că atunci când actul de 
corupţie se săvârşeşte în stare de constrângere morală, fapta se aseamănă cu 
infracţiunea de şantaj. 
 Ceea ce deosebeşte însă infracţiunea de luare de mită în varianta 
pretinderii şi primirii de bani sau alte foloase în legătură cu îndeplinirea unei 
atribuţii de serviciu de infracţiunea de şantaj este faptul că în cazul celei de-a 
doua, primirea folosului injust se realizează prin simpla constrângere a persoanei 
vătămate, nefiind în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ale 
inculpatului.  

Însă, în cauză este demonstrat că primirea foloaselor injuste au avut 
legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ale inculpatului E. în dosarul 
..../P/2011 al Parchetului de pe lângă ..... 
 Conform jurisprudenţei, există infracţiunea de luare de mită, iar nu cea de 
şantaj în cazul inculpatului, comisar de poliţie  care, după ce a pretins o sumă de 
bani pentru a nu-l duce pe un inculpat la parchet, în urma susţinerii acestuia din 
urmă „cum că nu mai are bani”, l-a ameninţat pe inculpat că va fi nevoit să-l ia 
de acasă (ÎCCJ – S. pen., dec. nr.3126 din 12 iunie 2007). 



 Pentru aceste considerente, constatând că fapta inculpatului E. este 
prevăzută de lege, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de luare de 
mită pe care a comis-o cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, Înalta Curte va 
dispune condamnarea inculpatului E. la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea 
infracţiunii prev. de art.289 alin.1 C.pen. rap. la art.7 lit.b din Legea 78/2000, 
solicitarea inculpatului E. de a fi achitat fiind neîntemeiată. 

În legătură cu acuzaţia privind comiterea infracţiunii de spălare de bani 
prev. de art. 29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002 (republicată), Înalta Curte arată 
că această infracţiune constă în schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând 
că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării 
originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit 
infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau 
executarea pedepsei. 

Din conţinutul normativ al infracţiunii rezultă că infracțiunea de spălare a 
banilor trebuie să fie precedată de săvârșirea infracțiunii din care provin bunurile 
murdare. Această din urmă infracțiune constituie situaţia premisă a infracţiunii 
de spălare a banilor. Caracterul subsecvent al infracțiunii de spălare a banilor 
rezultă fără putință de tăgadă din conținutul normei de incriminare, care 
folosește sintagma „cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni”. 

De altfel, prin decizia nr.16/2016 pronunțată de ÎCCJ - Completul pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, publicată în M.Of. nr.654 
din data de 25 august 2016, Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat că, în 
situaţia în care nu există o hotărâre de condamnare pentru infracţiunea din care 
provin bunurile, instanţa învestită cu soluţionarea cauzei privind infracţiunea de 
spălare de bani, nu trebuie doar să suspecteze că bunurile provin din activitate 
infracţională, ci şi să aibă certitudini în acest sens. 

Așadar, şi dacă nu ar exista o hotărâre de condamnare pentru infracțiunea 
premisă, instanța sesizată cu infracțiunea de spălare a banilor, indiferent că este 
sau nu învestită cu acuzația privind comiterea infracțiunii principale, anterior 
condamnării pentru infracțiunea de spălare a banilor trebuie să stabilească în 
mod cert că în lumea obiectivă s-a comis infracțiunea din care se pretinde că 
rezultă bunurile ce se presupune că reprezintă obiect al spălării banilor. 

Infracțiunea de spălare a banilor are un caracter corelativ derivat, 
presupunând preexistența unei infracțiuni predicat din care sunt extrase fonduri 
ilicite, ajungându-se la disimularea originii ilicite a acestora prin intermediul 
unor operațiuni complexe juridice, economice sau financiare. 

Prin acțiunea de schimbare se înțelege orice activitate prin care se 
realizează înlocuirea unui bun provenit din comiterea de infracțiuni cu un altul 
de proveniență licită, în timp ce transferul constă într-o operațiune de 
transmitere a drepturilor referitoare la un bun ce provine din săvârșirea unei 
infracțiuni către o altă persoană. 

Sub aspectul laturii subiective, infracțiunea prevăzută în art. 29 alin.1 lit.a 
din Legea nr. 656/2002 se comite cu vinovăție sub forma intenției directe, 
calificată prin scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a bunurilor 
provenite din infracțiunea premisă, ceea ce înseamnă că autorul prevede 
rezultatul socialmente periculos al faptei sale și urmărește producerea lui prin 
comiterea acesteia. 



Legiuitorul facilitează probarea formei de vinovăție a intenției, instituind 
o prezumție simplă în art.29 alin.4 din actul normativ menționat, conform căruia 
„cunoașterea provenienței bunurilor sau scopul urmărit poate fi dedusă/dedus 
din circumstanțele faptice obiective”. Așadar, elementul subiectiv poate fi 
demonstrat prin orice mijloc de probă, dar, în același timp, împrejurarea că 
autorul infracțiunii de spălare a banilor cunoștea originea ilicită a fondurilor 
schimbate sau transferate poate fi stabilită, dincolo de orice dubiu rezonabil, 
doar pe baza prezumțiilor deduse din circumstanțele faptice ale cauzei. 

Pornind de la aceste consideraţii de ordin teoretic, instanţa de fond 
constată că, în cauză, nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de 
spălare a banilor deoarece, în baza materialului probator, se constată că tabloul 
Natură statică cu statuetă de abanos semnat D. nu a format obiectul mitei. 

Or, infracțiunea de spălare a banilor este condiționată de existența unei 
infracțiuni predicat (situaţie premisă) din care sunt obținute fonduri ilicite (bani 
sau bunuri mobile ori imobile), ajungându-se la disimularea originii ilicite a 
acestora prin intermediul unor operațiuni legitime.    

În cauză, între martorul denunţător T. şi inculpatul E. a existat o înţelegere 
ca lucrarea plastică să fie valorificată în străinătate la un preţ scontat mai mare 
decât în România. 

Aşa cum au declarat la unison inculpatul E. şi martorul denunţător T., 
acesta din urmă s-a implicat efectiv în formalităţile de obţinere a certificatului 
definitiv de export a lucrării artistice pe numele E.. Nu lipsit de relevanţă este şi 
faptul susţinut de martor că ceea ce l-a convins pentru întreprinderea 
demersurilor de scoatere din ţară a lucrării, pentru valorificare la un preţ mai 
mare, a fost opinia exprimată de martora expert Z. de la galeria de artă A.. 

Prin urmare, scopul pentru care s-a solicitat certificatul de export pe 
numele E., aşa cum rezultă din probe, a fost de a se realiza vânzarea la Londra a 
lucrării plastice, unde inculpata s-a deplasat cu C. având asupra lor alte două 
lucrări semnate de acelaşi autor. Ca atare, nu s-a urmărit transferul lucrării 
plastice respective de către inculpatul E. în scopul ascunderii sau disimulării 
vreunei naturi ilicite a picturii prin schimbarea proprietarului, certificatul de 
export definitiv reprezentând, de altfel, un document necesar pentru scoaterea 
din ţară a lucrării prin care se certifică faptul că bunul nu face parte din 
patrimoniul cultural naţional. 

 În conformitate cu art.37 din Legea nr.182 din 25.10.2000 privind 
protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, certificatul de export reprezintă 
documentul în baza căruia un bun cultural mobil este scos în mod legal peste 
frontieră (export temporar sau definitiv), iar conform art.2 lit.c din Hotărârea 
nr.518 din 7.04.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul 
definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, înţelesul termenului de 
certificat de export este de document care atestă că unul sau mai multe bunuri 
culturale mobile se pot exporta şi care poate fi utilizat în acest sens în relaţie cu 
autorităţile vamale, de poliţie şi jandarmerie. 

În consecinţă, în baza art.16 alin.1 lit.b C.pr.pen., Înalta Curte va dispune 
achitarea  inculpatului E. pentru infracţiunea de spălare de bani prev. de art.29 
alin.1 lit.a din Legea 656/2002. 



Cât priveşte infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare ca acte 
de comerţ incompatibile cu funcţia, instanţa constată conform probelor 
administrate în cauză că, în perioada octombrie, noiembrie 2014 – iunie 2015, 
inculpatul E., .... la .... a intrat în posesia unor tablouri, în principal prin 
cumpărare, în vederea vânzării în scopul obţinerii de profit, sens în care, în mod 
direct sau indirect prin intermediul fiicei sale, E., a nepotului E. sau a prietenului 
fiicei sale, C., le-a lăsat în custodie la galeria de artă A. pentru evaluare, 
igienizare, restaurare, le-a introdus în licitaţie la case de licitaţie din Bucureşti 
ori le-a oferit spre vânzare unor persoane fizice, unele dintre acestea fiind 
vândute.  

De asemenea, inculpatul E. a postat, în perioada ianuarie – februarie 2015, 
pe site-ul specializat în vânzare olx.ro sub numele de utilizator cu contul 
„toppainting” un număr de 34 de tablouri (cu menţiunea „tablouri 
originale/expertizate”), în scop de vânzare, preţul total solicitat fiind de .... euro 
(file 142-282 vol.II d.u.p.). 
 Cu referire la această din urmă activitate, potrivit procesului-verbal din 
04.02.2015, prin accesarea paginii olx.ro pentru identificarea ofertelor de 
vânzare ale utilizatorului toppainting s-a constatat un număr de 34 de oferte 
diferite de tablouri care erau însoţite de imagini, iar în anexă existau înscrisuri 
constând în certificate sau rapoarte de expertiză. 
 Urmare verificărilor efectuate, s-a stabilit că numărul de telefon afişat 
pentru utilizatorul contului toppainting este înregistrat pe numele E., mama 
inculpatului E., nepotul inculpatului E. (file 127, 142 vol.II d.u.p.). 

Apărarea inculpatului E. în sensul că nu a avut nicio implicare în legătură 
cu tablourile oferite spre vânzare pe site-ul www.olx.ro sub numele de utilizator 
toppainting, precum şi că această activitate a fost desfăşurată exclusiv de E. în 
colaborare cu T. este combătută de probele administrate în cauză. 
 O asemenea apărarea susţinută de inculpatul E. nu concordă cu faptul că 
utilizatorul toppainting a oferit spre vânzare şi lucrarea Natură statică cu fructe 
semnată C. Stahi care, după cum s-a arătat în cele ce preced, a fost unul dintre 
primele tablouri aparţinând lui E., fiind cumpărat pentru acesta de T. de la V., în 
toamna anului 2014, împreună cu două statuete de Vasile Pârvan pentru care 
martorul denunţător a plătit în total .... euro (file 242-246 vol.II D.U.P.). 
Lucrarea a fost găsită în locuinţa inculpatei E. cu ocazia efectuării percheziţiei 
domiciliare din 25.06.2015 (fila 5, vol. X d.u.p.). 
 Un alt element factual care infirmă apărarea că inculpatul E. nu a fost 
implicat în vânzarea tablourilor pe site-ul olx.ro prin utitlizatorul toppainting 
rezidă în împrejurarea că un alt tablou oferit spre vânzare a fost cel numit 
Interior de Tibor Erno (file 145-147 vol. II d.u.p.). Or, această lucrare plastică a 
revenit inculpatului E. cu prilejul achiziţionării în august 2014, de către M., a 
celor 52 de tablouri din primul lot de tablouri ale colecţionarului I.. De altfel, 
tabloul Interior de Tibor Erno a fost identificat cu ocazia percheziţiei 
domiciliare la locuinţa inculpatei E., în faza de urmărire fiind lăsat în custodia 
Muzeului Naţional de Artă al României conform procesului-verbal din 
03.08.2015 (pct.70) – fila 6 vol.X d.u.p., fila 139 vol.XVI d.u.p. 

În aceeaşi ordine de idei, că inculpatul E. este cel care a oferit spre 
vânzare lucrările plastice postate pe site-ul olx.ro, este şi faptul că în februarie 
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2015, figura postat şi Peisaj cu copac autor Ştefan Popescu, tablou care a fost 
cumpărat prin mijlocirea lui T. de la V. de către E. pentru E., care a fost personal 
şi l-a ridicat împreună cu C., tranzacţia având loc în faţa Hotelului .... din 
Bucureşti (file 202-206 vol.II d.u.p.). 

În acest context, cu evidenţă, apare nesinceră afirmaţia inculpatului E., din 
cuprinsul declaraţiei date în instanţă la 22.04.2016, în sensul că lucrările postate 
pe site-ul specializat în anunţuri de vânzare au fost selectate de martorul T. care 
ar fi stabilit şi preţul fiecărei lucrări. 

Martorul T. a relatat în cursul cercetării judecătoreşti că nu cunoaşte 
detalii despre cine a postat pe internet fotografiile cu tablourile oferite spre 
vânzare pe olx.ro şi ocazii.ro. 

Cu transcrierea convorbirii telefonice de la începutul lunii februarie 2014 
dintre martorul V. şi expertul M., când acesta s-a revoltat în legătură cu afişarea 
în mediul on-line a certificatelor de expetiză întocmite de el care însoţeau 
tablourile postate pentru vânzare, se coroborează depoziţia lui T. din care rezultă 
că persoana decidentă era inculpatul E. („i-am transmis lui E. să scoată aceste 
expertize de pe site. Cred că l-am sunat prima dată pe E., dar nu mi-a răspuns 
la telefon”).  

Apoi, faptul că mesajul pe care i l-a trimis lui E., care viza scoaterea 
expertizelor de pe site, a fost direcţionat către E., probează o dată în plus că 
acesta din urmă a fost persoana care a oferit spre vânzare lucrările plastice în 
mediul on-line. 

 Înalta Curte apreciază ca fiind credibil că martorul T. a încercat să-l 
contacteze mai întâi pe E. dat fiind rolul pe care îl avea E., descris şi de martor, 
ca fiind „un simplu transportator”. 

În timpul cercetării judecătoreşti, la întrebarea apărătorului ales al 
inculpatului E., martorul T. a menţionat: „am încercat să îl sun pe E., nu mi-a 
răspuns, oricum relaţiile dintre noi deveniseră tensionate şi am preferat să 
comunic cu E.. E. mi-a comunicat undeva în luna ianuarie - februarie 2015, că 
având multe alte probleme, ca verificarea CSM, preferă să discut cu E.”. 

Nesinceritatea inculpatului E. este demonstrată şi prin alte aspecte faptice 
care nu se coroborează cu cele declarate de inculpatul E., implicat în această 
activitate. Astfel, dacă E. a relatat că i-a creat lui T. pe olx.ro contul toppainting 
2014, i-a arătat cum se introduce textul şi imaginile şi a pus numărul de telefon 
al martorului pentru contact, în mod diferit, E. a afirmat că, ajungând acasă 
unde locuieşte împreună cu E., acesta l-a ajutat să creeze contul pe internet unde 
a postat fotografiile după cum i-a explicat E. (n.n. absolvent şi al facultăţii de 
automatizări şi calculatoare), pe site-ul olx.ro fiind afişat numărul de telefon al 
lui E.. 

Faptul că T. ar fi postat tablourile pe site, textele care le însoţeau, 
expertizele acestora şi preţul şi că, în general, ar fi fost cel care a iniţiat şi ar fi 
coordonat această activitate, este combătut şi prin aceea că, dacă acesta ar fi 
adevărul, atunci ar fi fost în măsură să scoată expertizele de pe olx.ro, când a 
aflat de la V. că expertul M. este indignat de postarea acestora, şi nu ar mai fi 
făcut demersuri să-l contacteze pe E. în acest scop. E. a relatat în timpul 
cercetării judecătoreşti că T. l-a contactat pentru că „nu poate să scoată el 
expertizele postate pe site-ul olx.ro”. 



Înalta Curte apreciază că mesajul transmis de E., la 09.02.2015,  ora 
13:57:16, inculpatului E. - „e. scoate de pe net toate expertizele pentru că T. are 
probleme……l-a sunat de la bucureşti”- contrazice în mod obiectiv orice apărare 
că postarea pe site-ul olx.ro a fost realizată la iniţiativa lui T.. 

Martorul V. a declarat în instanţă: „îmi aduc aminte de o situaţie în care 
am fost sunat de expertul M., care mi-a făcut cunoscut faptul că pe un site cu 
vânzare de obiecte au apărut lucrări care fuseseră cumpărare de către dr. T. care 
erau însoţite de expertize semnate M., fără însă să existe acceptul expertului. 
Din acest motiv l-am sunat de dr.T. şi i-am spus să se intereseze ce se întâmplă 
şi să rezolve situaţia, ceea ce s-a şi întâmplat întrucât în două zile s-au retras 
expertizele de pe site şi au rămas postate numai lucrările.”  

Raportat la probele administrate în cauză, nu poate fi primită apărarea 
inculpatului E., formulată în faţa instanţei, că postarea tablourilor pe olx.ro s-a 
făcut la propunerea lui T. în scopul de a se demonstra, cum ar fi susţinut 
martorul, că experta Z. greşeşte când afirmă că lucrările care i-au fost prezentate 
nu sunt autentice (inculpatul a menţionat că personal era interesat de „evoluţia 
situaţiei, respectiv reacţia celorlalţi colecţionari – mesaje, comentarii”).  

Această susţinere nu se coroborează cu afirmaţia inculpatului E. care a 
menţionat în legătură cu crearea contului pe site-ul olx: „a venit acasă E. care m-
a întrebat dacă vreau să îl ajut pe T. cu vânzarea unor tablouri” (n.n. inculpatul 
E. neavând cunoştinţă de detaliile relaţiei dintre E. şi T.).   

Înalta Curte mai reţine că există o lipsă de coeziune între faptul relatat de 
E. că prin postările respective s-ar fi dorit a se verifica dacă Z. exprimă o opinie 
competentă legat de autenticitatea tablourilor şi faptul că ar fi intervenit şi a şters 
expertizele de pe site-ul olx.ro pentru că nu dorea să-l expună pe nepotul său, E.. 

Dacă grija pentru situaţia nepotului său, E. i-ar fi călăuzit acţiunile şi dacă 
scopul postărilor pe internet ar fi fost verificarea autenticităţii tablourilor iar nu 
valorificarea lor prin vânzare, inculpatul E. nu îl implica de la bun început în 
activitatea comercială. 

Această situaţie semnifică încercarea inculpatului E. de a prezenta câte o 
justificare licită pentru fiecare acţiunile sale, în scopul exonerării de răspundere 
penală. 

Referitor la acţiunile inculpatului E., instanţa mai reţine că martorul 
T., colecţionar de obiecte de artă de peste 17 ani, la urmărire penală, a declarat 
că l-a cunoscut  în ianuarie 2015, când: „ a venit la mine la Cluj, ocazie cu care 
a mai văzut şi alte tablouri care i-au plăcut şi a cumpărat 5-6 tablouri cu .... euro 
bucata. E. mi-a spus că este procuror, nu avea toţi banii la el şi m-a întrebat 
dacă am încredere în el. Eu i-am spus că am încredere în el şi urma să-mi 
restituie restul de bani şi la o dată ulterioară (...). Începând cu ianuarie şi până în 
iunie 2015, m-am întâlnit cu acesta de circa 6-7 ori (...) În total, i-am vândut 
acestuia circa 100 de tablouri contra unei sume de maxim .... euro (...) i-am 
remis mai multe tablouri, dar o parte din acestea, deşi aveau expertiză de la 
doamna B., din Braşov, mi le-a dat înapoi întrucât, spunea el, doamna Z. de la 
Galeria A. din Bucureşti spunea că nu sunt autentice.  

(...) deşi, iniţial, ştiam că E. cumpără tablouri pentru propria colecţie, am 
fost sunat în cursul lunii martie 2015, de o cunoştinţă din Bucureşti, F., care 
lucrează la Radio ...., şi care mi-a spus că un anume M. din .... i-a trimis mai 



multe fotografii ale unor pictori pe care intenţiona să le vândă. Descriindu-mi 
acele tablouri mi-am dat seama că fac parte dintr-un lot pe care eu îl vândusem 
anterior lui E. şi, tot de la aceeaşi cunoştinţă, am aflat că M. cerea sume de 5-6 
ori mai mari decât preţul pe care îl achitase E.. Tot din discuţii am aflat că M. 
intenţiona să vândă un Baba pe care eu nici măcar nu-l vândusem lui E. şi îi 
trimisesem doar o poză pe telefonul mobil. Acest lucru m-a intrigat foarte tare şi 
mi-am dat seama că, de fapt, E. se ocupă cu cumpărarea şi vânzarea ulterioară 
de tablouri de la mine (...) am avut mai multe discuţii telefonice cu E., dar şi 
discuţii faţă în faţă şi am realizat că este un negociator foarte bun, dar şi un 
pasionat de artă, un cunoscător (...) înaintea fiecărei întâlniri pe care o aveam cu 
E., pentru a-i vinde tablouri, acesta îmi cerea să îi transmit pe telefon poze, 
precum şi preţul estimativ” (file 157-160 vol.I d.u.p.). 

Relevantă sub aspectul acuzaţiei privind achiziţionarea de tablouri de 
către inculpatul E., în vederea revânzării în scopul obţinerii de profit, este şi 
depoziţia dată de acelaşi martor în cursul cercetării judecătoreşti, când a afirmat: 
„Menţin declaraţia dată la urmărirea penală, unde am spus adevărul şi nu am 
fost influenţat de nimeni în cele ce am declarat. 
 În ianuarie 2015 am postat pe site-ul ocazii.ro nişte tablouri. Am fost 
contactat de E., care mi-a spus că i-a plăcut unul dintre tablouri şi că ar dori să 
se deplaseze la Cluj pentru a-l vedea. Nu îmi amintesc la acest moment cine era 
autorul tabloului, posibil Ghiaţă. A venit la Cluj şi a fost interesat să cumpere 
acel tablou, precum şi altele 2 sau 3 din câte reţin. Am purtat discuţii cu acesta, 
am aflat că nu are asupra sa toţi banii pentru lucrările pe care dorea să le 
cumpere, precum şi faptul că este procuror şi i-am spus că le poate lua pe toate 
cele alese, şi că mi le va plăti atunci când va avea banii. La acea primă întâlnire 
E. a achitat .... euro pentru tabloul pe care îl văzuse pe site, dar pentru că i-au 
plăcut şi alte lucrări ce îmi aparţineau, respectiv 3-4, le-a luat şi pe acestea şi ne-
am înţeles ca, ulterior, să le plătească (...). După aproximativ o lună, E. a revenit 
la Cluj, a adus diferenţa de bani şi a mai cumpărat de la mine 5-6 tablouri. A 
afirmat că îi plac tablourile, că are trei fete şi că doreşte să realizeze o colecţie 
pentru ele. 
 Colaborarea noastră a încetat în iunie - iulie 2015, când au intervenit 
organele de urmărire penală. În toată această perioadă, din ianuarie 2015 până 
la jumătatea anului 2015, ne-am întâlnit de 4-5-6 ori, la Cluj, Piatra Neamţ unde 
ne-am deplasat amândoi, şi în Braşov. 
 În total, i-am vândut lui E. 60-70 de tablouri, în această perioadă de timp, 
primind o sumă totală de circa .... – .... euro. Relaţia dintre noi se desfăşura de 
maniera în care, E. lua de la mine tablouri care îl interesau şi îi plăceau, unele 
dintre acestea aveau raport de expertiză. Ştiu că mergea cu acestea la A. din 
Bucureşti pentru a fi verificate sub aspectul autenticităţii şi mi le returna pe cele 
pentru care nu primea un răspuns pozitiv de la A. şi, uneori, îmi restituia şi 
tablouri despre care spunea că nu îi mai plac. După cum am arătat, în urma 
acestei colaborări, independent de faptul că unele dintre tablouri au circulat între 
mine şi E., în final, acesta a cumpărat de la mine 60-70 de tablouri, aşa cum am 
zis, pentru circa .... – .... euro. 
 Îmi amintesc de o situaţie în care, i-am trimis fotografia unui tablou lui E. 
şi am primit aceeaşi poză de la cineva din Bucureşti, respectiv de la F. de la 



Radio .... care m-a întrebat dacă vreau să cumpăr tabloul respectiv. Atunci, m-a 
surprins situaţia deoarece era fotografia tabloului meu, respectiv Anemone de 
Corneliu Baba. C. mi-a spus că are fotografia de la cineva din ...., al cărui nume 
nu îmi era cunoscut. C. mi-a prezentat tabloul respectiv ca fiind la vânzare cu 
preţul de .... – .... euro. Acest tablou nu i l-am dat niciodată lui E., ci doar i-am 
arătat fotografia (...). 

Din câte am aflat eu de la E., acesta a afirmat întotdeauna că 
achiziţionează tablouri numai pentru el şi familia sa, având în vedere că avea 
copii şi dorea să realizeze o colecţie pentru aceştia (...). 

Între mine şi E. s-au încheiat înscrisuri, prin care noi ţineam o evidenţă a 
tablourilor, care se tranzacţionau între noi, fiind menţionată şi valoarea 
acestora.  

La percheziţia efectuată la mine s-a ridicat un astfel de înscris, respectiv 
ultimul întocmit între noi. 

Tipul de înscrisuri pe care le realizam este ca cele aflate la filele 21 şi 22 
din vol.IX dosar urmărire penală. De regulă, aceste înscrisuri rămâneau în 
posesia lui E., eu nefiind interesat să le am, întrucât nu aveam cui să dau 
socoteală (...). 

Tablourile care urmau să fie cumpărate de la mine erau alese de către E.. 
La acest moment, toate tablourile pe care E. le-a cumpărat de la mine sunt 

achitate, situaţie care exista şi la momentul la care au intervenit organele de 
urmărire penală. 

Fiindu-mi arătate imagini ale tablourilor aflate la filele 49-84 din vol.IX 
d.u.p. recunosc că am vândut lui E. tablourile aflate în fotografie la fila 52 - foto 
30, fila 53-foto 36, fila 54 – foto 42, cred că foto 46 de la fila 54, fila 55 – foto 
50, fila 56 – foto 54 şi 58, fila 58 – foto 64, fila 69 – foto 126,  cred că foto 131 
fila 70, fila 73 – foto 154, fila 74 –foto 159, fila 75 – foto 163, fila 76 – foto 168, 
fila 77 – foto 173, fila 81 – foto 197. 

Fiindu-mi arătate imagini ale tablourilor aflate la filele 407-434 din 
vol.VII d.u.p. recunosc că am vândut lui E. tablourile aflate în fotografie la fila 
424 – foto 41, cred că foto 61 de la fila 434; precum şi imagini ale tablourilor 
aflate la filele 243 – 364, din acelaşi volum, recunosc că am vândut lui E. 
tablourile aflate în fotografiile nr.12, 24, 28, cred că nr.35, 40, 46, 53, 64, 71, 79, 
85, 90, 95, 112, 117, 123, 131, 139, 147, 153, 160, cred că 169, 176, 183, 189, 
196, 203, 218, cred că 211, 225, 233.  
 Fiindu-mi arătate imagini ale tablourilor aflate la filele 82-193 din vol.X 
d.u.p. recunosc că am vândut lui E. tablourile aflate în fotografie la fila 87 – foto 
31, fila 133- foto 124” (file 199-202 vol.III d.inst.).  

Instanţa va lua sub beneficiu de inventar precizarea martorului T. că a 
văzut în E. un colecţionar, iar nu un negustor de tablouri, având în vedere că, în 
ambele faze ale procesului, martorul a declarat că a fost intrigat/surprins când a 
aflat că E. vindea tablourile pe care le cumpăra de la el, context în care, 
raportat la întregul probatoriu, rămâne lipsită de valoare probatorie împrejurarea 
că ştia de la inculpatul E. că intenţiona să cumpere tablouri pentru propria 
colecţie ori că dorea să realizeze o colecţie pentru copiii săi. 

În sprijinul interpretării probelor în sensul că inculpatul a acţionat ca un 
comerciant este şi numărul mare de tablouri pe care martorul T. a precizat că l-a 



vândut inculpatului E., respectiv 60-70 de tablouri pentru suma totală de circa 
....-.... euro. 

De asemenea, relevant sub aspectul analizat este răspunsul pe care 
martorul T. l-a dat la întrebarea „Care sunt tablourile de valoare pe care le-aţi 
vândut lui E.?”, formulată de apărătorul ales al inculpatului E., respectiv: „Îmi 
amintesc de Ziffer Sandor, respectiv o lucrare reprezentând un portret și alta un 
peisaj, tablouri pe care le-am revăzut în imaginile din fotografiile văzute astăzi. 
I-am vândut lui E. două sau trei lucrări semnate de Ciucurencu pe care nu le-
am regăsit în fotografiile tablourilor vizualizate în volumele de urmărire 
penală. Nu pot să precizez câte din tablourile vândute lui E. nu se regăsesc 
printre cele ale căror fotografii le-am văzut astăzi în volumele de urmărire 
penală. Unul dintre lucrările semnate Ciucurencu era o lucrare pe un fond roșu - 
portocaliu, reprezentând o natură statică, îl aveam de 5-6 ani și m-am despărțit 
greu de acesta, prețul lucrării fiind de .... - .... euro, pe care E. l-a achitat. 
Celelalte două lucrări semnate Ciucurencu reprezentau un peisaj, respectiv niște 
flori, fiecare fiind vândute de mine lui E. la prețul de .... -.... euro.” 

Detalii ale activităţii de comerţ desfăşurate de inculpatul E. reies din 
transcriptul convorbirilor telefonice dintre acesta şi martorul T., care cuprind 
referiri exprese la preţuri, acte de intermediere, oferte de vânzare în scop de 
profit: 

- convorbirea din data de 21.02.2015, la ora 14:04:57 
  „(...) E.: Aşa. Vezi că toate rahaturile celea... decât să fie probleme, eu am 
să le iau, am să vin eu, mai am eu câteva care nu-mi plac dar care sunt sigur 
ceea ce, că am expertiză la ele. Să le las pe alea, că alea pot să rămână, că-n 
partea astălaltă îmi dă banii înapoi. 
T.: Cum? 
E.: Îmi dă banii înapoi aici. 
T.: Da? 
E.: Da. Şi atunci, mai degrabă, decât să mă complic... 
T.: Deci, care vrei să le iei? 
E.: Alea opt care ţi-o dat I., că-mi dă banii înapoi, am discutat cu doctoru. 
T.: Bine.” (fila 223, vol.III d.u.p. ) 

- convorbirea din 02.03.2015, la ora 19:29:21 
„(...) E.: Din punctul meu de vedere, din toată şmecheria,  tu dacă găseşti 

ceva, dar important e să fii şi tu mulţumit. Îmi dau seama că pe de altă parte, 
na! Ai drumul tău... 
T.: Auzi? Eu pe ăsta îl ştiu de 4-5 ani, lucrarea asta, numai că n-am fost hotărât. 
Şi acuma l-am prins pe om la înghesuială. A avut nevoie de bani. Ăsta sub .... de 
euro nu pot să-l dau. Eu am dat pe el .... de euro. Du-te, caută să vezi, s-a vândut 
o lucrare jumate cât ăsta aproape identic dar nu chiar s-a vândut cu .... de euro în 
Budapesta. 
E.: Da. Mie îmi place. Hai că discutăm. 
T.: Bine. 
E.: G., tu caută. Doar nu suntem ţinuţi legaţi de... discutăm, îs multe chestii pe 
care le putem discuta, nu-i problemă de asta. 
T.: Bineînţeles, nu-i problemă. 
E.: Cât o fi, ieşi şi tu în câştig. Apropo... 



T.: Eu am dat pe el .... de euro. 
E.: Da, măi omule, am înţeles. 
T.: E., ce pot să dau cu .... dau, dar ce cumpăr... 
E.: Măi omule, eu nu mă supăr. În toată chestia asta ţi-am şi zis. Tu trebuie să 
câştigi, asta-i logica. 
T.: E o lucrare superbă. 
E.: E frumoasă. Nu ştiam cum îl cheamă. Fii atent! Ce voiam să te întreb: m-a 
sunat ăsta cu piliuţele, dar el voia să dea pe amândouă ...., eu am zis că nu, 
deci în nici un caz. Nu, că atâta au costat ele şi atâta voia să dea pe ele. Costă 
ramele, costă nu ştiu ce, şi eu am zis că nu. 
T.: Eu atâta am dat pe ele. 
E.: Ştiu. Am zis să câştigi şi tu. Am zis că măcar ...., .... să scot pe ele. I-am 
spus asta. Dacă el cumva nu-mi dă un răspuns favorabil în câteva zile, eu ţi le 
trimit prin poştă. 
T.: Bine. Cu atâta le-am luat eu. 
E.: Tu poţi să ai siguranţa că-s pe bune, îs lucrări într-adevăr mai slabe, dar 
M. a zis că-s pe bune. 
T.: Ai văzut? Dar eu am ştiut că-s pe bune. B. bate câmpii, mă. 
E.: Eu, din punctul meu de vedere, dacă ăsta spunea că nu-s pe bune, nu-ţi dădea 
banii. Nu oferea el atâţia bani, pe nu ştiu ce. Dar eu ştiu cu el. Lasă-l întâi, eu 
îl cunosc la negocieri. 
T.: Lasă-l la tine, E.. Nu-i nicio problemă. 
E.: Eu i-am dat timp de gândire. Eu sunt convins că i-ar conveni preţul, că nu-i 
problemă de... a zis că-i mai ia .... de euro o ramă şi (n.n. cuv. indecent) de 
astea... (n.n. T. a şi declarat despre inculpat că era un foarte bun negociator) 
T.: Eu am dat pe ambele .... de euro. 
E.: Dar nu se pune în discuţie, nu se pune problema. 
T.: Bine. 
E.: Nu, el dacă nu dă minim ...., .... ... dacă el pune aşa, vedem (....)” – fila 292-
298, vol.III. 

-convorbirea din 09.04.2015 ora 19:51:15  
„(…) T.: Da. Doctorul acela ce-a zis de flori? Îi trebuie florile? 

E.: Care? 
T.: Ala. 
E.: Da, dar e problema că nu mi-a dat banii. Îl caut acum. Zilele astea, că m-a 
tot pasat cu banii. 
T.: Ştii de ce te întreb? Să i le …are şi alea, peisajele alea două, că până la urmă 
acesta nu are bani şi să-i dau pe aşteptate. Eu nu-i dau pe aşteptate. 
E.: Tu n-ai înţeles. Nu, dacă el nu-mi dă banii până la urmă, eu i le iau. Eu am 
zis că… n-am forţat nota cu el, ştiind că vin (…) Nu, dacă nu mi le dă… eu îi 
zic că sâmbătă trebuie să fiu la tine… hai să vorbim” (fila 12 vol.IV d.u.p.). 

-convorbirea din 09.04.2015 ora 20:22:07  
„(…) E.: Da. Şi probabil operaţiunea asta de restaurare care se face 

hidratează pânza, vopseaua aceea. Probabil o înmoaie puţin şi de asta spun: nu 
trebuie făcută înainte de expertiză. Asta trebuie evitat întotdeauna, pentru că 
după aia o să spună că e recentă, ştii? 
T.: Da, da (…) 



E.: Ştii care e chestia? Noi o să discutăm. Acesta ia, că vrea să facă …investiţie. 
Singura chestie, asta m-a deranjat cel mai tare, că l-am prins acum cu perioadele 
aste, el e mult plecat prin America şi mă ţine încurcat. Şi vrea să le vadă, nu 
merge numai pe expertiză. Nu pot să-i trimit numai imagini (…) Eu nu vreau 
nici pe tine să te încurc, pe de altă parte. Să văd eu acum, că e prima 
încercare, să văd exact care… el a zis că o să-mi spună exact de-acolo, că au 
fost vreo 15, câte naiba erau? I-am dat mai multe, că după ce am văzut că 
femeia m-a … i-am dat mai multe acolo. Voiam să-mi păstrez eu o parte din ele 
şi i le-am dat cam pe toate (…) Şi acum să văd, că a rămas să-mi spună mâine 
ce-şi alege el de-acolo şi să discut aspectele financiare, că nu le-am discutat cu 
el. Şi asta e o altă problemă, dar o să văd. El probabil o să încerce o negociere, 
dar o să văd. Că el a şi zis că, la două luni putem face iarăşi un lot, încearcă. 
Omule, dacă dai 10 din ele, tot e bine (…) 
T.: Lucrarea e foarte frumoasă, bivolii ăia…e o lucrare superbă. 
E.: Deci acesta e preţul…eu cred că acesta ar da .... pe ea. Problema este că 
trebuie să spui şi tu. 
T.: Nu, mă! Nu e musai să câştig la fiecare tablou. 
E.: Eu spun un singur lucru: o să încerc…dar nici măcar expertiză nu ai? 
T.: Dar nu ţi-am trimis poza cu expertiza de la Timişoara? Cu bivolii, mă. Că 
este evaluată la .... euro, acolo scrie…experţii din Timişoara. N-ai văzut? 
E.: Eu am văzut că este evaluată la atât, dar valoarea asta a lui, e o lucrare 
frumoasă, nu spun că nu-i frumoasă, dar la valoarea aste era în 2011-2012, 
când era vărful (…) Păi, măcar să-ţi iasă şi ţie. Eu am zis aşa: că e cam 
jumătate din el, hai să spunem că la .... l-aş convinge pe acesta să cumpere. La 
..... 
T.: Dar, tu? (n.n. de unde reiese că amândoi urmăreau un câştig) 
E.: Dar, nu-i problemă de mine, eu te ajut şi pe tine.Tu n-ai înţeles, eu îmi aleg, 
că n-ai cum. Acum piaţa este…eu vreau să te ajut pe tine să mai dai o parte 
din ele, că tu ai…în momentul când tu ai banul… 
T.: Lucrarea e superbă. 
E.: Eu reţin, în momentul în care ştiu că am, reţin şi eu una, două din tururile 
astea care-mi ies mie, şi cu asta-basta (…) Ştii ce-mi trebuie? O singură 
chestie, dacă ţi-o dă pentru două zile, eu ţi-o trimit imediat. Eu îl prind, el se 
uită, îi place, dacă-i place, o ia. Dacă nu, ţi-o trimit înapoi (…) 
T.: Să văd, dacă-l îmbârlig, iau tabloul cu mine (…)” – file 12-20 vol.IV d.u.p. 

-convorbirea din 10.04.2015, ora 09:48:38  
„E.:  Trimite-mi poze, că mă întâlnesc cu acesta acum, în vreo juma de 

oră, să-i arăt.  
T.: Mă, hai să-ţi spun ceva. Dintre astea toate cu ce-am fost ieri la expertizat, la 
trei nu ţi-am trimis poze (…) numai expertizele sunt la mine, acum le fac poze, 
că tablourile au rămas în maşină la şofer (…) 
E.: Îhâm. Trimite-mi măcar să-i arăt ceva, cât de cât (…) Şi pune-mi 
orientativ, la fiecare din ele, un preţ (…)” –file 21-22 vl.IV d.u.p. 

-convorbirea din 10.04.2015, ora 10:12:41  
„T.: Măi, nu-i arăţi doctorului alea două Piliuţe? Ştii, acela cu calul… 



E.: În seara asta la opt mă întâlnesc, că asta voiam să-ţi spun, mă întâlnesc la 
ora opt cu el. Ori îmi dă banii, ori îmi dă lucrările (…)” -file 22-27 vol.IV 
d.u.p. 

-convorbirea din 23.04.2015, ora 13:43:46 dintre inculpatul E. şi T., din 
care reiese că inculpatul E. era pregătit să meargă la Cluj pentru a lua tablouri, 
chiar personal, în condiţiile în care a constatat că E. era obosit din cauza 
drumurilor pe care a cerut să i le facă 

„(…) T.: Bine. E., auzi, azi noapte eu am ajuns acasă la unu. Am fost 
frânt. Îţi dai seama că n-am avut timp să fac poze (…) îţi promit că-ţi fac poze. 
Bine? 
E.: Bun, G.. În ipoteza asta, dacă sunt, poate dacă este şi mai sunt câteva, aş 
trage eu o fugă. 
T.: Sunt, am găsit frumoase. Fii atent. Am găsit de Ştefan Dimitrescu, o guaşă 
foarte faină (…) Ştii ce-am mai vrut să-ţi spun? Tablourile astea odată se gată. 
Nu mai ai de unde să scoţi. Eu am mai ştiut multe adrese, m-am dus pe toţi 
coclaurii…Multe s-au vândut de-atunci. Umblă pe-acolo în Baia Mare, vin ăştia 
din Budapesta, de la casele de licitaţii. Au ei oamenii lor. Deci, eu mă bucur că 
le găsesc şi pe astea, mă. 
E.: Om bun, dară mai sunt. 
T.: Este. Eu umblu şi caut după miros. 
E.: Dar, cam câte mai ai acum? 
T.: Acum mai am vreo şase, şapte bucăţi. O să vezi… 
 E.: Dar şi acesta, eu nu ştiu… ştii care-i chestia? I. era să aibă iarăşi accident. 
E foarte obosit. Probabil l-am forţat. 
T.: Du-te, mă? 
E.: Da. Şi atunci aş face eu, săptămâna viitoare, într-o zi când este liber, aş veni 
eu acolo. Vin încolo eu, ca să vin personal, să-ţi aduc şi diferenţa şi tot ce 
trebuie. Dar să nu vin degeaba, adică dacă fac un drum, să mă mai întorc cu 
ceva. 
T.: Dar, sunt. 
E.: Bine, trimite-mi poze.” (file 96-98, vol.IV). 

Împrejurarea că martorul T. a interacţionat în derularea acestor tranzacţii 
comerciale numai cu E. a fost explicit exprimată de martor în faza de urmărire 
penală când a afirmat că pe E. l-a cunoscut prin E., ştie că era şoferul lui E., iar 
lui E. nu i-a vândut niciun tablou. 

Înscrisurile olografe aparţinând inculpatului E., identificate şi ridicate cu 
ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la domiciliul martorului T., dovedesc 
amploarea tranzacţiilor efectuate (filele 21-22, vol. IX).  

Din transcrierea convorbirii telefonice din 13.02.2015, ora 13:49:56  
dintre inculpaţii E. şi E. rezultă cum acesta din urmă l-a trimis pe E. cu 
tablourile pe care trebuia să i le propună spre vânzare martorului A. şi preţul 
acestora: 

„E.: Ia-l pe ăla mare de după fotoliu de la mine. Din alea două, ştii tu. 
E.: Aşa. 
E.: Al doilea, ăla care e împachetat. Ia-l şi du-i-l. 
E.:  Dar ce e ăla? 
E.: Unde sunt alea albe, mă. În spate este unu' mai mare. 



E.: Aşa. 
E.: Fără 4, nu! 
E.: Stai, că sunt la tine. 
E.: Hai că ştii tu despre ce e vorba. Bine. Pa! Lui A. (?), măi! 
E.: Da, am înţeles” ( filele 122-124 vol.III d.u.p.). 

O altă ofertă de vânzare, în folosul inculpatului E. a făcut inculpatul E., la 
data de 27.04.2015, martorului A., conform transcriptului convorbirii dintre 
acesta din urmă şi E. care îi spune că are o lucrare plastică reprezentând o 
dansatoare şi nişte muzicanţi, semnată Piliuţă, la preţul de .... euro (proces-
verbal file 148-150 vol.IV d.u.p.). 

Această lucrare a fost ridicată de la A. cu ocazia percheziţiei efectuate la 
sediul acestei galerii de artă, tabloul fiind lăsat prin contractul de custodie nr.14 
din 23.04.2015 –Taraful autor C. Piliuţă - (fila 395 vol.VII d.u.p.) întocmit pe 
numele inculpatei E. care a fost trimisă la Bucureşti, în acest scop, cu mai multe 
tablouri, de E., după cum dovedeşte probatoriul administrat, ceea ce semnifică 
faptul că, după evaluarea realizată de Z., intenţia inculpatului E. era de a vinde 
lucrările ( în principal, evitând licitaţiile). 

Despre ofertele de acest gen primite, în primăvara anului 2015, martorul 
A. (la urmărire penală şi în faţa instanţei), după ce a privit fotografia fişei de 
evidenţă informatizată a inculpatului E. şi, respectiv, fotografia din actul de 
identitate al acestuia, a arătat că, deşi imaginea nu este concludentă, consideră că 
este persoana care s-a recomandat „băiatul din Roman” care avea tablouri pe 
care dorea să le vândă. Martorul a precizat că E. a venit de 2-3 ori, la locuinţa sa 
din ...., cu o maşină, având mai multe tablouri semnate Zeffer, Piliuţă 
Constantin, de pictori maghiari, preţurile cerute fiind între ....-.... euro, precum şi 
cu o lucrare semnată Ciucurencu pentru care a solicitat .... euro, dar nu a 
cumpărat niciun tablou întrucât avea suspiciuni cu privire la autenticitatea lor. 

În instanţă, martorul A. a mai relatat că: „pe E. îl cunosc de vreo 12 ani, 
întrucât acesta este fratele lui E., un colaborator foarte apropiat al meu în 
domeniu medical. Am fost şeful ...., iar E. a fost rezident şi apoi medic specialist 
în această unitate medicală. Cunoşteam unde locuieşte E. în ...., respectiv pe ...., 
unde în apropiere eu am recuperat un teren, moştenire a soacrei mele, pe care se 
afla o construcţie pe care am renovat-o şi unde eu desfăşor activitate de fermier, 
din anul 2002. Ferma mea se află pe vârful dealului, iar la poalele acestuia este 
locuinţa lui E., alături de aceasta fiind un alt imobil, locuit de E. (...) Eu sunt 
colecţionar de artă. Anul trecut în primăvară eram în curte şi am primit un 
telefon de la o persoană de sex masculin, care mi-a spus că are câteva lucrări pe 
care doreşte să mi le prezinte. În aceeaşi zi, persoana respectivă s-a prezentat la 
mine acasă la locuinţa din ...., având asupra sa o serie de lucrări. Acea persoană 
a sosit cu o maşină, din care mi-a arătat 3 sau 4 lucrări. Era ferm convins că sunt 
lucrări ale unor artişti consacraţi, iar eu cu cunoştinţele mele am încercat să-l 
lămuresc că acele lucrări sunt copii sau lucrări atribuite şi că nu prezentau 
interes, din punctul meu de vedere de colecţionar. Nu s-a prezentat cine este şi 
nici nu l-am interpelat în acest sens, văzând că este tânăr şi entuziast. M-am 
interesat ce lucrează şi de unde este, spunându-mi că este din Roman şi că 
lucrează în domeniul medical (...) La această primă întâlnire nu am oprit nicio 
lucrare de la persoana aceea şi nici nu i-am arătat lucrări din colecţia mea (...) 



Această situaţie s-a mai petrecut în mod identic de 2-3 ori, când am fost vizitat 
de acel băiat la locuinţa mea din ...., fără a opri de la acesta vreo lucrare şi fără 
să îi prezint vreun tablou care îmi aparţinea. Cred că la a treia întrevedere i-am 
spus să nu mă mai deranjeze şi să mai studieze domeniul respectiv (...) Băiatul 
care s-a prezentat ca fiind din Roman şi a venit la mine acasă este o persoană de 
talie mijlocie, roşcovan, uşor roşcovan şi nu am făcut nicio legătură cu familia 
E., persoane care sunt brunete” (file 185-189 vol.I d.u.p., file 13-14 vol. III 
d.inst.). 

Probele administrate în cauză demonstreză că inculpatul E. a fost în 
legătură permanentă cu E. care îl ţinea la curent cu demersurile făcute în 
legătură cu vânzarea tablourilor, cel care decidea asupra tranzacţiilor şi 
preţurilor fiind E. care îl îndruma pe E. în privinţa modalităţilor de negociere, 
amânare sau perfectare a unor tranzacţii. 

Astfel, inculpatul E. i-a indicat lui E., care oferea nemijlocit tablouri spre 
vânzare, cum să se comporte în negocieri: „ Dar stai aşa, că…Stai să vedem 
întâi ce spune A., nu te grăbi (…) Nu, îi spui că n-ai cu ce să te deplasezi, n-ai 
cum să…Tre să mergi personal.” (proces-verbal de transcriere a convorbirii din 
06.02.2015 - fila 29 vol.III d.u.p.), „Tu de acum nu mai suni, măi! Lasă-i pe ei 
să mişte” (proces-verbal de transcriere a convorbieii din 14.02.2015 - fila 130 
vol.III d.u.p.), „Da,  du-te. Părerea mea e să le iei pe toate şi du-te la el. Spune-
i să te ajute să le dai, ca să capete încredere în tine (…) Da? Nu-i spui nimic, îi 
spui: faceţi-mi o ofertă”  (proces-verbal de transcriere a convorbirii din 
16.02.2015 - fila 145 vol.III d.u.p.). 

Relevante sunt şi următoarele transcrieri ale convorbirilor telefonice 
dintre cei doi inculpaţi: 

- convorbirea din 07.02.2015, ora 11:27:53 dintre E. şi E. 
„(...) E.: I-ai zis de ceilalţi trei? 
E.: Da, i-am zis de ceilalţi trei şi a zis că la S.…neinteligibil… luat acela, 

pentru că ei nu au bani. A zis că el o să te ia în râs, a zis că singurul care poate 
să-ţi ofere nişte bani şi ceva lucrări – nu cred că…toţi banii ăştia, că a zis că aici 
în Moldova nu poţi să obţii banii ăştia…a zis că ar fi T.. 

E.: Aha. 
E.: Deci, a zis că el ar fi singurul…dar că nu-ţi dă banii ăştia, cât ţi-am 

zis eu, deci… dar a zis că s-ar putea să-ţi dea ceva, dar nu ştiu dacă-ţi dă banii  
ăştia care-i vrei tu. A zis că da, asta este. Şi a zis că poate îi aduc şi expertiza şi 
am zis că nu o am la mine momentan (…) S-a uitat, a zis că până la urmă, hai că 
poate ar accepta ceva, ceva, dar a zis că banii care aşa, nu-i dă… 

E.: E bandit. Lasa că te sună el” (fila 35 vol.III d.u.p.). 
- convorbirea din 14.02.2015, ora 10:57:56 dintre E. şi E. 
„E.: Mi-a dat mesaj că să-l anunţ dacă am ceva pentru el. 
E.: Ce să ai ? Sănătate. 
E.: Un tablou, ceva, înţelegi? Asta m-a întrebat dacă am. 
E.: Spune-i că mâine” (fila 127 vol.III d.u.p.). 
- convorbirea din 18.02.2015, ora 14:54:01 dintre E. şi E. 
„E.: Da, E.. 
E.: M-a sunat acesta de la Bucureşti. 
E.: Aşa, şi? 



E.:Nu. Nici unul, nici unul. 
E.: Aha! OK. Atunci pe mine m-a sunat M. m-a sunat şi a zis dacă CA-ul 

rămâne la 10 şi celălalt la 15. 
E.: Bine (…)” (fila 168 vol.III d.u.p.).  
- convorbirile din 06.04.2015, orele 12:38:19, 15:09:44 dintre E. şi E. 
„E.: Du-te şi ai … sună-l pe şoferul lui G. şi-i duci fără Ziffer. Şi alea 

două de sus, că i-am dat expertizele. Alea care-s la tine şi fără Zifferul acela 
mare. 
E.: Toate patru care-s la mine, jos? (…) 
E.: Da, da. 
E.:Acela nu-l duc, da, ok. 
E.: Nici acela, nici Piliuţă. 
E.: Da, am înţeles, doar alea trei, în afară de Ziffer. 
E.: Şi mai sunt alea două, sus. 
E.:Da, da. Am înţeles. 
E.: Alea care-s împachetate. Dă-i-le lui G. (…) 
E.: Şi balerinele, da? 
E.: Nu, măi. Nu ţi-am zis că nu?! 
E.: Şi atunci am două sus şi două jos (n.n. niveluri ale casei locuite de 
inculpaţi). 
E.: Cum? Trebuie să ai cinci. Dumitrescu, Dărăscu … ce mai ai acolo? 
E.: Da, astea le-am luat. Mai am alea două împachetate de sus, sunt patru.  
E.: Păi, aveai cinci, omule. Aveai mai multe” (file 1-3 vol.IV d.u.p.) 

-convorbirea din 13.04.2015 ora 14:26:35 dintre inculpatul E. şi E. 
„E.: Da, E.. 
E.: I., tu când lucrezi zilele astea? Când te-ai hotărât? Mâine eşti  liber, 

nu? (…)  
E.: Păi, marţi sunt liber, joi sunt liber, sâmbătă şi duminică liber, după 

aceea pe 22, pe 23… 
E.: Bun. Atunci vreau joi să te duci la Bucureşti, că acesta nu le vrea. Şi 

vreau să te duci să i le arăţi doamnei, să vezi exact care îmi rămân mie şi care 
nu. Cred că am să-ţi dau maşina mea, că nu poţi să te mişti cu maşina ta. Facem 
schimb de maşini şi sâmbătă mergem amândoi la Cluj” (fila 31 vol.IV d.u.p.). 

-convorbirea din 25.04.2015 ora 09:47:43 dintre inculpatul E. şi E. care 
dovedeşte că primul era şi cel care stabilea preţul, discuţia relevând atitudinea 
prudentă în exprimare şi detalii comunicate prin telefon 

„E.: Am vorbit cu Cristi şi luni dimineaţă se apucă de montat.  
E.. Da. 
E.: Aşa. Şi, cât, ultimul preţ la tablou, cât? 
E.: La ce?  
E.: La tablou. 
E.: Cincizeci. Cinci mii. 
E.: Cinci mii, da? Bine. 
E.: Bine, pa!” (fila 144-145 vol.IV d.u.p.). 
-convorbirea din 14.04.2015, ora 14:16:30 dintre inculpatul E. şi E. 
„E.: Da, I.. 



E.: Uite, am vorbit cu Claudiu şi nu e nimic din ce mi-ai spus tu. Pentru că 
mi-a spus că cu partea cealaltă se rezolvă luni pentru că contabila nu e în ţară 
şi n-are în casă, iar cu restul a zis că trebuie să vină cineva să le vadă în 
cursul zilei de astăzi, mai multe, dintre care opreşte nu ştiu ce. Atât a zis. Şi G. 
e plecat cică din ţară, nu poate să-l deranjeze. Dar luni a zis că se rezolvă şi cu 
ce-ai vorbit tu cu el separat şi cu ăştia” (fila 32 vol IV d.u.p.). 

Înainte cu 4 minute de această convorbire, inculpatul E. a discutat cu M., 
fiind evident că acţiona în numele şi la indicaţiile inculpatului E., urmărindu-se 
obţinerea unor sume de bani -  convorbirea din 14.04.2015, ora 14:12:29 dintre 
inculpatul E. şi  M. : 

„ (…) E.: Îs băiatu care am fost atunci cu tablourile… Păi, trebuie să ne 
întâlnim din nou să le iau înapoi. 

M.: Păi, rămăsese că trebuie să le vadă cineva, dacă-s ălea să le vadă care 
dintre ele. Tu ai mai vorbit cu G.? 

E.: Nu, n-am mai vorbit cu G. pentru că trebuia să iau şi altceva în afară 
de ale, mai trebuia să iau şi o sumă de (…) Păi, trebuia să ne întâlnim să-mi 
daţi cealaltă chestie care trebuie să mi-o daţi.  

M.: E plecat. Dacă era vorba de nişte bănuţi… 
E.: Da. 
M.: Şi asta tot luni dimineaţă, că n-are contabila, e plecată şi efectiv nu 

avea cum să scoată, fără semnătura contabilei nu poate (…)” – file 35-38 vol.IV 
d.u.p. 

Urmare discuţiei dintre E. şi M., inculpatul E. îl întreabă pe martorul M., 
prin mesaj scris „A intervenit ceva? Claudiu nu ştie ce să facă?”, după care a 
luat legătura personal cu M., convorbire care probează, o dată în plus, poziţia de 
intermediar a inculpatului E. în raport cu E.: 

„M.:Alo! 
E.: Salut! 
M.: Bună ziua. M. la telefon. 
E.:Da, am numărul tău. Spune. E. sunt. 
M.: Rămăsese să vă sun, mă rugase G. să vă sun. 
 E.: Dar I. e nepotul meu, măi. 
M.: A! Dar el nu ştia despre ce-i vorba, că trebuie să vadă 8 tablouri şi… 
E.: Vezi că eu am vorbit cu G.. Trebuie să le duc întâi pe toate la 

Bucureşti, le iau pe toate” (file 40-42 vol.IV d.u.p.). 
-convorbirea din 22.04.2015, ora 13:42:47 dintre inculpatul E. şi E. 
„E.:Auzi? Ai vorbit ieri cu doctorul? 
E.: Da. Îs la el alea şi a zis să le mai las oleacă. Mă duc să le cer acum? 
E.: Ar trebui să le  luăm înapoi …Măcar unele dintre ele. 
E.: El a zis că, na! A zis că E.…na! Îmi dă un răspuns mai târziu, mai pe 

seară… 
E.: Celălalt nu, da? 
E.: C. a zis că-i slab, nu ştiu ce. A zis că o să-mi facă el o ofertă. Aştept 

răspunsul lui acum. Că avea treabă la spital” (fila 86 vol.IV d.u.p.). 
-convorbirea din 15.04.2015, ora 20:31:17 dintre E. şi E. 
„E.: Da, E.. 
E.: Ai fost la doctor? 



E.: E., am vorbit cu doctorul, acum a zis că nu are timp de mine, 
momentan a zis că mâine să îl caut (…) 

E.: Dar, ăla, M., să îi pasăm lui vreo două, trei, măcar? 
E.: Păi, acum… deci, astea le-am luat la mine, expertizele. Şi am zis că 

mă duc cu ele direct şi-i spun să facă un preţ…Şi a zis: I., crede-mă, nu am 
timp. 

E.: Nu! M.! Măcar alea două. 
E.: dar, M. nu-i în ţară, că l-am sunat şi pe el. 
E.: Am înţeles. Dar când vine? 
E.: Păi, nu ştiu, îl sun acum. A zis că e plecat prin nu ştiu ce ţară. Şi el a 

fost plecat de Paște plecat. Şi-l sun acum. 
E.: Bine. Hai că vorbim (..)” - file 50-52 vol. IV d.u.p. 
Coroborând depoziţiile martorului M. cu transcriptul convorbirilor 

telefonice dintre E. şi E., în principal cu cea din 15.04.2015, se constată, fără 
tăgadă, că ofertele de vânzare făcute acestuia, în realitate, proveneau de la E., 
inculpatul E. fiind un simplu intermediar. Din transcrierea acestei din urmă 
convorbirii telefonice reiese cu claritate că martorul M. era una dintre persoanele 
vizate căreia să i se vândă lucrări plastice, inculpatul E. solicitând inculpatului 
E. să-l contacteze, ca altă opţiune, la aflarea informaţiei că „doctorul” nu a avut 
timp să discute cu E., intenţia explicită a lui E. fiind de a-i pasa măcar două-trei 
tablouri martorului M., ceea ce evidenţiază interesul de a realiza un profit, cât 
mai rapid din partea lui E..   

Fiind audiat martorul M. atât la urmărire penală, cât şi în timpul cercetării 
judecătoreşti, a relatat că s-a întâlnit cu E. din toamna anului 2014 până în 
februarie-martie 2015, care i-a oferit spre vânzare tablouri, dar nu a perfectat 
niciuna dintre tranzacţii (file 171-176 vol.I d.u.p., file 122-124 d. inst.).  

Din depoziţia martorului M. dată în cursul cercetării judecătoreşti se mai 
reţin, ca amănunte semnificative: „am intrat pe site-ul OLX.ro, am identificat un 
nr. de telefon, am sunat şi am stabilit o întâlnire cu persoana respectivă care a 
fost E., ocazie cu care l-am cunoscut pe acesta. Ne-am întâlnit la Casa de 
Cultură a Studenţilor din ..... La acea dată nu mi-a adus niciun tablou. Pe site-ul 
OLX observasem postate mai multe tablouri cu preţurile alăturate acestora (...). 
La acea primă întâlnire cu E., acesta mi-a arătat nişte expertize ale tablourilor 
despre care eu i-am spus telefonic că mă interesează, precum şi suplimentar 
expertize ale altor tablouri. După câteva zile m-am întâlnit cu E. în zona ...., din 
Cartierul ...., când mi-a adus câteva lucrări pe care să le văd. Nu am cumpărat cu 
acel prilej niciuna dintre lucrări şi nu pot menţiona numele autorilor sau ale 
tablourilor respective. Am făcut nişte poze ale acelor tablouri pentru a le trimite 
unui prieten din Bucureşti, al cărui nume nu mi-l  amintesc, dar ştiu că avea o 
expoziţie de artă în zona ...., Bucureşti (...). Personal nu am cumpărat tablouri la 
acel moment, deoarece nu eram sigur să sunt autentice. Mare parte din expertize 
erau semnate de d-na T.. 

E. s-a prezentat ca doctor sau asistent medical (...) Fiindu-mi prezentată 
fotocopia cărţii de identitate aflată la vol.II fila 23, dosar instanţă, îl recunosc pe 
cel cu care m-am întâlnit şi s-a prezentat ca fiind E.. După o perioadă de timp, 
m-am întâlnit din nou cu E., care mi-a prezentat două tablouri, unul semnat 
Corneliu Baba (un autoportret) şi al doilea Ciucurencu.  Pentru aceste tablouri 



mi-a solicitat preţuri în euro, din câte reţin pentru unul din cele două tablouri 
circa .... euro, iar pentru celălalt .... euro. Nu mi-a s-a părut oportun să cumpăr 
pentru că nici nu aveam bani la momentul acela, preţurile mi s-au părut mari şi 
locul de prezentare era public. Despre unul dintre tablouri mi-a spus că le are de 
la o soră din Braşov. Nu mai reţin dacă erau însoţite de expertize. După două-
trei zile, m-a sunat şi E. mi-a comunicat că cele două tablouri nu mai sunt de 
vânzare (...) Personal, intenţionam să cumpăr 1-2 tablouri pentru că mă mutasem 
în casă nouă, ulterior, am văzut această activitate ca o oportunitate de afaceri şi, 
apoi, am renunţat”.  

Despre oferta făcută lui M. în legătură cu tabloul semnat Ciucurencu la 
preţul de .... euro şi tabloul semnat Baba la preţul de .... euro a declarat şi 
martorul T. (fila 102 vol.I d.u.p.). 

Toate aceste probe contrazic declaraţia inculpatului E. care a relatat în faţa 
instanţei că discuţiile cu E. despre preţurile tablourilor ar fi avut loc deoarece, 
deşi E. ar fi fost cel care vindea tablourile, lista cu preţurile stabilite de T. şi E. 
se afla la acesta din urmă, iar tablourile în discuţie ar fi fost numai cele despre 
care Z. ar fi spus că „nu sunt bune”.  

Înalta Curte consideră că nivelul preţurilor (.... euro, .... euro, .... euro, .... 
euro, .... euro) solicitate de E. persoanelor cu care interacţiona nemijlocit nu 
susţine varianta că ar fi existat o înţelegere ca acesta, independent, să încerce să 
valorifice tablourile pentru care nu se primea un răspuns pozitiv de la Z., care le 
evalua. 

Înalta Curte mai reţine din procesele-verbale de redare a convorbirilor 
telefonice purtate de inculpatul E. că acesta a intermediat sau a expus oferte de 
vânzare a tablourilor şi altor persoane. 

Astfel, potrivit transcriptului convorbirii telefonice din 23.04.2015, ora 
14:52:57 dintre inculpatul E. şi C., inculpatul îi face o propunere în legătură cu 
o lucrare olandeză: „ trebuie să mergi tot pe mâna mea, să mergem la ea (n.n. Z.) 
să o restaureze, că-mi dă şi fişă şi tot la ea, şi apoi să încercăm s-o dăm mai 
departe, dacă, vrei” (fila 114 vol.IV d.u.p.). 

Potrivit transcriptului convorbirilor telefonice şi a mesajelor text din 
22.05.2015, rezultă că inculpatul E. a intervenit pentru intermedierea unei 
tranzacţii în care a fost implicat M., în desfăşurarea activităţii fiind angrenaţi S. 
şi E. (file 242-247 vol.IV d.u.p.). 

Transcriptul convorbirii telefonice din 16.06.2015, ora 19:21:24, relevă că 
inculpatul E. a oferit lucrări plastice prin intermediul numitului S. unei persoane 
cunoscute de acesta: 

„(...) E.: Ai vorbit, ai vorbit cu el? Când vrea? 
S.: Da, am vorbit. Mâine. Dar nu cu B.. .... P., care mi-e prieten, vine 

mâine la ...., mâine seară şi...În cursul zilei de mâine dacă poţi să mi le aduci. 
E.: Da, nu-i niciun fel de problemă. Da, omule... Că, eu ţi-am spus, 

neştiind de chestia asta, nu l-am trimis încă la Bucureşti.... 
S.: Da, eu am vorbit, aşa că speranţele-s mari...Da, să nu mă fac de ruşine, 

că omul vine special. 
E.: Da, măi. Eşti culmea! Nu se pune problema” (file 266-267 vol.IV 

d.u.p.). 



Prin declaraţia dată în timpul cercetării judecătoreşti, martorul S., pictor 
care deţine un atelier de înrămat tablouri, a precizat că l-a cunoscut pe inculpatul 
E. care a venit de 7-11 ori cu tablouri pentru înrămat, uneori şi pentru igienizare, 
context în care martorul i-a spus că are de vânzare un tablou la preţul de ....-.... 
euro, pentru care inculpatul i-a dat un avans de .... euro, spunându-i că „o să-i 
propună lui M. să cumpere acel tablou”. 

Totodată, martorul S. a arătat că îl cunoaşte pe numitul A. căruia i-a 
înrămat nişte lucrări şi de la care a aflat că dorea să vândă tot ce are de valoare 
pentru că fiul acestuia avea o problemă medicală. 

Din transcriptul convorbirii telefonice dintre inculpatul E. şi numitul A., 
din data de 23.06.2015, ora 10:48:51 rezultă că inculpatul a intermediat o 
tranzacţie între numitul A. şi o persoană cunoscută de inculpat pentru suma de 
.... euro, la rândul său, fiind interesat de alte lucări ale lui A. pentru care acesta a 
solicitat .... euro (file 318-320 vol.IV d.u.p.). 

Din procesul-verbal de redare a convorbirii dintre E. şi numitul P. din 
23.06.2015, ora 12:22:18, reies afirmaţiile inculpatului: „Asta nu mi-a dat un 
răspuns, dar eu...cel mai bun este să mă duc cu marfa, ştii? Adică, i-o pun în 
faţă şi sunt convins că o să cedeze, nu cred eu că n-o să...”, „Mă duc şi încerc. 
Dacă vrea, vrea; dacă nu, să fie sănătos” (file 321-322 vol.IV d.u.p.), acţiunea sa 
fiind încununată cu succes, după cum i-a spus lui P., în aceeaşi zi, la ora 
18:51:11: „A cedat...Adică el acceptă”, la întrebarea numitului P.: „22, nu?”, 
răspunsul lui E. fiind afirmativ (fila 324 vol.IV d.u.p.). 

Despre o ofertă de vânzare făcută de E. privind două tablouri (împreună 
cu două ceasuri şi mobilier vechi) a declarat martorul P., care a arătat că toate 
bunurile erau la vânzare pentru un preţ cuprins între .... şi .... lei, inculpatul 
prezentându-se ca intermediar. Martorul a menţionat că s-a oferit să dea pe acel 
„pachet” suma de ....-.... lei, preţ pe care inculpatul l-a negociat cu proprietarul 
conform sms-urilor pe care i le-a arătat, însă tranzacţia nu a mai avut loc 
deoarece E. a fost arestat (file 68-69 vol.III d.u.p.). 

Înalta Curte reţine, ca mod de lucru al inculpatului E., faptul că, de regulă, 
nu se întâlnea personal cu potenţialii cumpărători, interpunându-i pe E., E., C.. 

Astfel, inculpatul E. a discutat telefonic cu martorul R., fără a-şi declina 
identitatea reală, martorul având credinţa că persoana „din spatele” lui E., care s-
a prezentat cu tablourile la locuinţa sa, este doctorul T..  

Martorul R. a menţionat că inculpatul E. a venit la domiciliul său, de vreo 
4-5 ori, dar a constatat că: „nu se prea pricepea la artă şi nu părea colecţionar, ci 
mai mult vânzător/cumpărător de tablouri (...) a recunoscut că nu este 
colecţionar, ci că reprezintă o altă persoană, spunându-mi totodată că persoana 
pe care o reprezintă (...) nu are timpul necesar şi se ocupă el de tot (...) mi-a 
solicitat să facă poze la tablouri (...) avea un aparat foto performant (...) a venit 
peste câteva zile şi în portbagajul maşinii avea vreo trei tablouri (...) am 
verificat pe internet numărul de telefon al lui I. şi am constatat că acesta avea 
mai multe tablouri puse la vânzare iar unul dintre cele postate pe internet avea o 
expertiză pe care era menţionat că face parte din colecţia T., moment în care am 
realizat cine este în spatele lui I. (...) i-am spus că ar fi mai bine să vadă 
tablourile şi T., dar I. mi-a replicat că este o persoană foarte ocupată, că nu prea 
se deplasează, confirmându-mi că este doctor”.  



Martorul a mai arătat că, în urma vizitelor făcute de E., a avut loc un 
schimb, pentru lucrarea sa Vas cu flori de Dumitru Ghiaţă primind un tablou de 
Ştefan Popescu – Odihnă în zi de duminică şi .... lei, dar pentru că a avut dubii 
asupra autenticităţii i-a cerut lui E. să transmită doctotului că renunţă la schimb, 
„mai ales că văzusem tabloul Dumitru Ghiaţă scos la vânzare pe internet de 
acest I. (...).” 

Faptul că E. se ocupa în mod sistematic cu comercializarea tablourilor 
rezultă şi din declaraţia martorului R.: „ După tranzacţie, I., aflând de la mine că 
o cunosc pe directoarea Muzeului de Artă din ...., D., care este şi expert 
autorizat, m-a rugat să-l ajut cu expertizarea de către aceasta a două tablouri, un 
tablou al pictorului Schweitzer – Cumpănă pe care cerea ....-.... euro şi un alt 
tablou despre care nu-mi amintesc autorul şi ce reprezenta.” (file 278-282 vol.I 
d.u.p.). 

În acelaşi sens, martorul a declarat în faţa instanţei: „ (...) La sfârşitul 
anului 2014, am fost contactat la telefon de o persoană care s-a prezentat I., 
despre care am aflat cu ocazia percheziţiei care s-a efectuat la mine acasă că este 
E. (...) Am fixat o întâlnire şi a venit la locuinţa mea. Am purtat cu acesta o 
discuţie şi mi-am dat seama că nu se pricepea foarte bine în domeniu. Mi-a mai 
spus că are nişte tablouri în portbagajul maşinii cu care venise, eventual să 
putem face un schimb. Unul dintre tablourile pe care le avea asupra sa mi-a atras 
atenţia, şi anume, lucrarea semnată de Ştefan Popescu – Odihnă în zi de 
duminică, pentru care mi-a spus că are şi expertiză...acesta venind la domiciliul 
meu de vreo 4-5 ori (...) Eu am constatat că era cineva în demersurile pe care 
acesta le făcea, întrucât chiar de la mine de acasă a sunat pe cineva sfătuindu-se 
în legătură cu nişte tablouri, spunând ce am eu şi dacă s-ar putea face un 
eventual schimb....După câteva zile a revenit solicitându-mi să fotografieze 
câteva din lucrările care îmi aparţineau şi puteau face obiectul schimbului. A 
remarcat două lucrări semnate Dumitru Ghiaţă, una dintre ele fiind natură statică 
– Vas cu flori....După o săptămână mi-a adus lucrările înapoi spunându-mi că 
vrea să facă schimb cu tabloul Vasul cu flori de Dumitru Ghiaţă. I-am dat înapoi 
tablourile lăsate gaj. Dată fiind diferenţa de valoare dintre tabloul Vasul cu flori 
de Dumitru Ghiaţă şi tabloul  semnat de Ştefan Popescu – Odihnă în zi de 
duminică am stabilit ca pe lângă acest din urmă tablou să primesc şi .... lei. Când 
am stabilit această chestiune E. a sunat din nou o persoană cu care a discutat în 
legătură cu detaliile acestui schimb. Această tranzacţie a avut loc.  

Fiind curios cu cine vorbeşte la telefon E. am făcut verificări pe internet 
după nr. de telefon, după colecţia din care ar fi putut să provină tabloul, am 
discutat şi cu alţi colecţionari şi am ajuns la concluzia că „în spatele” lui E. ar 
putea fi dr. T., aspect pe care E. mi l-a confirmat. Am vorbit la telefon cu 
persoana despre care mi s-a spus că este dr. T. şi chiar mă adresam acestuia cu 
„d-le doctor” (...). 

După un timp, am discutat din nou cu E., acesta observând că am postat 
pe OLX.ro un tablou semnat Neogrady Antal şi mi-a solicitat să îmi cumpere 
acest tablou, dându-mi un preţ mai mare decât valora acesta cu condiţia că 
stingem „acel litigiu” privind schimbul anterior. Am fost de acord şi tabloul de 
Neogrady Antal luat de I., după ce am primit preţul mai mare oferit de acesta. Şi 



cu această ocazie E. a sunat persoana cu care ţinea legătura pentru a se stabili 
preţul final (...) 

E. văzând că am expertize ale tablourilor făcute de Muzeul de Artă .... m-a 
întrebat dacă cunosc pe cineva acolo şi i-am zis că o ştiu pe directoarea 
muzeului, care este şi expertă, D.. M-a rugat să vorbesc cu aceasta pentru a 
expertiza două tablouri, lucra care s-a întâmplat. Un tablou era semnat Jean 
Cheller, iar despre al doilea la acest moment nu pot  spune cui aparţine.  

Despre acest al doilea tablou care mă interesa şi despre care mi-am 
amintit era a lui SCHWEITZER – CUMPĂNA, am discutat cu E. preţul cerut, 
fiind în jur de .... – .... euro, preţ mărişor pentru mine la acel moment...Am fost 
de acord ca E. să fotografieze mai multe tablouri ale mele, pentru că mi-a spus 
că doreşte să cumpere... 

Când am făcut schimbul de tablouri am gândit că E. este interesat de 
achiziţie.  Ulterior,  au apărut semne de întrebare, dat fiind că tot timpul se 
consulta cu cineva” (file 7-9 vol.III d. inst.). 

Împrejurarea că inculpatul E. s-a aflat „în spatele” inculpatului E. şi i-a 
coordonat şi aprobat acţiunile rezultă din transcriptul convorbirilor telefonice 
dintre E. – E., E. – R. privind clarificarea schimbului tablourilor semnate 
Dumitru Ghiaţă (Vas cu flori) şi Ştefan Popescu (Odihnă în zi de 
duminică/Peisaj cu musulmani) - file 128-130, 131-133, 153-155, 158-175, 192 
- 201 vol.IV d.u.p.. 

De asemenea, relevantă este transcrierea convorbirii telefonice dintre 
martorul R. din data de 01.05.2015, ora 17:20:17 şi inculpatul E., care a utilizat 
postul telefonic al inculpatului E., martorul neavând cunoştinţă de identitatea 
reală a interlocutorului său:  

„R.: Alo! 
E.: Domnu' A., vorbiţi oleacă la telefon, vă rog. 
R.: Cum? (n.n. discuţia este continuată de E.) 
E.: Domnu' A.! 
R.: Da. 
E.: Vă rog mai citiţi o dată mailul. Eu nu v-am zis că vreau Neogrady. Eu v-am 
zis că vă dau încă .... de roni pe lucrare, pe Ghiaţă” (filele 176-180, vol.IV 
d.u.p.). 
 În instanţă, la întrebarea procurorului dacă i-a dat vreodată telefonul său 
lui E. să poarte o convorbire cu R., inculpatul E. a confirmat acest fapt, 
adăugând că nu i-a spus martorului că la telefon este E., lăsându-l să creadă că 
este doctorul T.. 

Scopul de a nu fi divulgată identitatea reală a persoanei care comercializa 
tablourile, respectiv E., s-a datorat faptului că s-ar fi putut afla că deţine funcţia 
de .... şi desfăşoară activităţi de comerţ. 

Aceasta este justificarea şi pentru faptul că E. nu a coborât din maşina cu 
care s-a deplasat de la Iaşi la Bucureşti şi nu a interacţionat direct cu V. când s-a 
cumpărat Peisaj cu copac de Ştefan Popescu, după cum a relatat E..  

În acelaşi scop, în relaţia cu M., inculpatul E. i-a comunicat că „are 
tablourile de la un dr. bătrân care nu mai profesează”, iar martorului A. i-a spus 
că este din Roman şi că are nişte tablouri de la o soră sau de la un cumnat care 
este plecat în Ungaria şi pe care ar vrea să le vândă. 



În vederea realizării tranzacţiilor comerciale, inculpatul E. a implicat-o şi 
pe fiica sa, E. care, începând cu luna noiembrie 2014, a fost interpusă cu 
predilecţie în relaţiile cu Galeria de artă şi casa de licitaţii A., către care, la data 
de 12 noiembrie 2014, au fost expediate mai multe e-mailuri de pe contul ...., 
numărul de telefon ataşat aparţinând inculpatei. 
 Astfel, în corespondenţa e-mail din data de 12 noiembrie 2014 ora 10:32, 
expeditor ...., destinatar .... au fost prezentate în ataşament şi listate un număr de 
12 tablouri (autori Ionescu Gheorghe, Jean Cheller, Popescu Ştefan, 
Ciucurencu Alexandru, Grigorescu Lucian, Popescu Vasile, Macovei Ligia, 
Hentia Sava, Bordenache Aurel, Otto Briesse, Berea Dimitrie), în corespondenţa 
e-mail din aceeaşi dată, ora 10:35, expeditor ...., destinatar .... au fost prezentate 
în ataşament şi listate un număr de 13 tablouri (Basarab Ludovic, Lucian 
Grigorescu, Ciobanu Mircea, Jean Cheller, Teodorescu –Sion Ion, Popescu 
Ştefan, Şirato Francisc, Ciucurencu Alexandru, Stahi Constantin Daniel, 
Grossman M, Erno Tibor, Cumpăna U), iar în corespondenţa mail din data de 12 
noiembrie 2014 ora 10:46, expeditor ...., destinatar .... au fost prezentate în 
ataşament şi listate un număr de 6 tablouri (Negely Rudolf, Băncilă Octavian, 
Vânătoru Gheorghe, Mănciulescu Apostol, Sterian Margareta, Lăzărescu 
Emilian), de fiecare dată fiind lăsat un număr de contact, respectiv ...., precum şi 
iniţialele „D.C.”, din verificări  rezultând că acest număr de telefon era folosit de 
E. -  .... (file 1-5,114-121 vol. VII d.u.p.). 
 Solicitări legate de introducerea în licitaţie a unor lucrări au fost adresate 
şi Casei de licitaţii G., dovadă fiind corespondenţa electronică purtată de la 
adresa de email .... din 10.11.2014, ora 1:18 PM - “Aş vrea să ştiu dacă 
tablourile pe care le deţin (va anexez imagini) pot fi sau nu introduce în licitaţie 
la dvs.: E. Stoenescu, Lucian Grigorescu (2), A. Ciucurencu, Gh. Ionescu Sin, J. 
Cheler (3), S. Cumpănă, Gh. Vânătoru, A. Mănciulescu, Berea, M. Ciobanu, 
Teodorescu Sion, St. Popescu, V. Popescu sa. Dacă interesează deţin pentru 
fiecare din tablouri expertize (M., I. etc.). Pentru relaţii suplimentare pot fi 
contactată la numărul de telefon ..... Cu stimă DC.” ; din data de 13.11.2014, 
ora 9:01 AM – referitoare la introducerea în licitaţie a tablourilor deţinute cu 
expertiză, fiind indicat acelaşi nr. de telefon pentru contact, autori Gh.Ionescu 
Sin, J. Cheller, St. Popescu (2), A. Ciucurencu, L. Grigorescu, V. Popescu, Ligia 
Macovei, Sava Henţia, Bordenache Aurel, Otto Briese, Berea Dimitrie, 
L.Basarab; din data de 13.11.2014, ora 9:04 AM – referitoare la introducerea în 
licitaţie a tablourilor deţinute cu expertiză, fiind indicat acelaşi nr. de telefon 
pentru contact, autori Mircea Ciobanu, J. Cheller, Teodorescu Sion, St. 
Popescu, Sirato, A. Ciucurencu, C-tin Daniel Stahi, M. Grossman, Tibor Erno, 
Cumpănă, R. Negelly, O. Băncilă, Gh. Vânătoru, A. Mănciulescu, Margareta 
Sterian, Lăzărescu Emilian, precum şi de la adresa de email .... din 28-29 
ianuarie 2015 pentru lucrările A. Ciucurencu – ulei pe pânză, St. Popescu – ulei 
pe pânză (file 392, 393, 394, 383 vol.VII d.u.p.). 
 Amploarea activităţii de comerţ rezultă din multitudinea contractelor 
încheiate cu Casa de licitaţii A. şi perioada de timp în care s-au derulat, 
respectiv: contractele nr.381/19.11.2014 (3 tablouri), nr.419/25.11.2014 (4 
tablouri), nr.420/25.11.2014 (2 tablouri) încheiate cu C., contractele nr.359, 360, 
361, 362 din 10.01.2015 (9 tablouri), nr.43, 45, 44, 46 din 22.01.2015 (10 



tablouri), nr.429/05.02.2015 (4 tablouri), nr.95/19.02.2015 (3 tablouri), 
nr.119/25.02.2015 (2 tablouri) încheiate cu E., contractele nr.13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 din 23.04.2015 încheiate cu E. ( 26 tablouri), contractul nr.119 din 
25.02.2015 încheiat cu E. (2 tablouri) - file 2-5, 29-31,82-85, 86, 87-89, 94-97, 
101-107, 222-228, 230-235 vol. VII d.u.p.  

Împrejurarea susţinută de E. că iniţiativa trimiterii e-mailurilor şi a 
deplasărilor cu tablouri la casele de licitaţii ar fi aparţinut prietenului ei C. este 
contrazisă de materialul probator. 

Interesul de a ascunde implicarea inculpatului E. reiese şi din declaraţia 
inculpatei E.: „C. a comunicat lui Z. o poveste, că tablourile sunt ale lui dintr-o 
moştenire şi că solicită o opinie, Z. transmiţând să mergem doar cu unele dintre 
ele”. 

Tot în instanţă, inculpata E. a relatat: „am ajuns la A., am intrat împreună 
cu C., E. transporta tablourile de la maşină la casa de licitaţii, doamna Z. a 
început să ţipe că sunt falsuri ordinare şi că ar fi vrut să cheme poliţia. E. i-a 
transmis tatălui meu ce se întâmplă şi E. a venit în casa de licitaţii. Tablourile pe 
care le-am dus la A. erau în mare parte însoţite se expertiză. E. i-a zis lui Z. să 
nu cheme poliţia, că suntem oameni de bună credinţă şi s-a prezentat cu numele 
real, E., şi cred că a prezentat şi legitimaţia pentru  întări veridicitatea celor 
afirmate (... ) Z. împreună cu persoanele din casa de licitaţii au verificat 
tablourile, inclusiv cu lampa cu ultraviolete, şi a selectat dintre acestea un număr 
de 4-5 tablouri, despre care am înţeles că sunt autentice, şi le-am lăsat pentru 
restaurare, contractele fiind semnate de C.”. 

Această desfăşurare a evenimentelor demonstrează că întocmirea pe 
numele martorului C. a contractelor încheiate cu acea ocazie la A. a avut aceeaşi 
menire, şi anume de a ţine ascuns rolul şi implicarea inculpatului E.. 

Înalta Curte mai reţine că, în data de 23.04.2015, inculpata E., la 
solicitarea lui E., s-a deplasat la Bucureşti, pentru a lăsa 26 de lucrări în custodia 
Casei de licitaţii A.. 

Din transcriptul convorbirii telefonice din 22.04.2015, orele 11:32:10 
dintre E. şi E. rezultă, de asemenea, rolul principal şi de coordonare al 
inculpatului E., fiind înlăturată varianta susţinută de inculpată că a întreprins 
acţiunile sub îndrumarea lui C.: 
 „E.: Alo! Da. 

E.: Nu trebuie să plăteşti nimic, tati, în afară de transport şi de casă. De 
mâncare, vă luaţi voi acolo. 

E.: Bine. 
E.. Eu vă fac plinul, ca să… da? 
E.: Da.  
E.. Mă duc şi pun de .... benzină şi .... vă dau în mână. Te descurci tu. 
E.: Bine. Da.  
E.. Deci, n-ai nimic de plătit acolo. I. ştie ce are de făcut. Numai că tu 

trebuie să mergi să semnezi hârtiile, că trebuie să iei două sau trei lucrări.  
E.: Da. Bine” (fila 84 vol.IV d.u.p.).  
Majoritatea lucrărilor plastice duse în data de 23.04.2015 la Casa de 

licitaţie A. erau ştampilate pe verso cu parafa expertului braşovean V., iar 



martora Z., expertul A., a apreciat că piesele lăsate în custodie au o valoare 
artistică deosebită, aceasta exemplificând că patru lucrări semnate Sandor Ziffer 
au o cotă de piaţă foarte bună în cazul vânzării prin licitaţie. 
 Cu acea ocazie, între Casa de licitaţie A. şi E. au fost încheiate un număr 
de 7 contracte de custodie privind un număr de 26 tablouri. 

Faptul că inculpata E. a acţionat ca un intermediar al inculpatului E., iar 
nu în înţelegere cu C., reiese şi din conţinutul mesajelor text şi al convorbirilor 
telefonice din acea zi, inculpatului E. fiindu-i comunicat  rezultatul evaluării 
preliminare asupra celor 26 de tablouri făcută de către reprezentantul casei de 
artă. 

Astfel, în data de 23.04.2015, orele 13:31:58 şi 13:35:28, numita E., i-a 
transmis inculpatului E., următoarele mesaje: 
"Ai dat lovitura" , "Zifferul cu copacii e cel mai frumos". 
 La data de 23.04.2015, la ora 13:36:00, inculpatul E. i-a  transmis numitei 
E. următorul mesaj: "Si celelalte?" , primind răspuns la ora 13:36:38, de la 
numita E. : "Un ziffer fals ala cu florile si biserica pe fundal" ( file 88-89 vol.IV 
d.u.p.). 
 Din transcriptul convorbirii telefonice din aceeaşi zi, ora 14:40:26 dintre 
cei doi reiese entuziasmul inculpatei E. în raport cu valoarea picturilor aduse la 
galeria de artă din Bucureşti: 

„E.: Da. 
B.: Ce faci? 
E.: Uite, la birou. 
B.: Ai vorbit? 
E.: Am vorbit, da. Ia alea înapoi, alea două. Îmi cere foarte mult pe ele. 
B.: Îhâm. Le-am luat. Oricum, ai dat lovitura. 
E.: Să vedem, tati. Să vedem. 
B.: Da. Bine. 
E.: Să-mi aduci şi expertizele toate înapoi, da? 
B.: Îhâm. 
E.: Ai luat alea? 
B.: Dacă le-am retras, nu? 
E.: Da. Piliuţă l-ai luat, da?” ( file 107-108 vol.IV d.u.p.). 

Din transcriptul convorbirilor telefonice din 20.05.2015, orele 15:08:48, 
15:10:08, 15:10:32, 19:29:16, 19:37:52 avându-i ca interlocutori, după caz, pe 
E., R. şi E. reiese că E. a fost contactată de numitul R. care i-a comunicat că va 
veni acasă la inculpată să vadă nişte tablouri în legătură cu comercializarea 
acestora, activitate despre care E. a avut cunoştinţă:  

„R.: ... Am număru de telefon de la D. (...) Am ajuns în ..... D. mi-a spus 
că ar fi bine să ne vedem (...) Pentru nişte lucrări. Da? 

E.: Da, da, da. 
R.: Păi, puteţi să îmi trimiteţi o adresă pe un sms? Eu am GPS (...)  
E.: Cine vine, tati? 
E.: Un bărbat. 
E.: Dar crezi că e nevoie de prezenţa mea acolo? Că doar ştii despre ce e 

vorba. Nu ştii despre ce e vorba? 
E.: Nu ştiu. Dar ce ar trebui să zic? Că vreau să le vând sau ce? 



E.: Da. 
E.: Bun. Şi să-şi dea o părere, nu? 
E.: Da, dacă merită (...) Te descurci, eşti fată isteaţă (...) ia-le acuma, fă-

le câte o poză, ia-le dimensiunile exact şi alea care ţi le-a validat, dă-le drumul 
(...). Hai că ne auzim mâine şi stabilim de comun acord ce-i de făcut (...) Bine că 
măcar pe alea pe care nu le-a validat n-are niciun rost să...Eu n-am dat niciun 
ban pe ele, aşa că nu-i o problemă” (file 233- 240 vol.IV d.u.p.). 

Declaraţia inculpatei E., dată în timpul cercetării judecătoreşti, probează 
că scopul pentru care a primit vizita persoanei de la Bucureşti, la locuinţa sa, a 
fost acela de a se vinde dintre tablourile care erau în apartamenul său. Aspectul 
relatat de inculpată că banii obţinuţi din vânzare i-ar fi revenit ei şi prietenului 
său, C., nu înlătură acuzaţia adusă inculpatului E. din moment ce probatoriul 
dovedeşte că acesta i-a comunicat inculpatei motivul deplasării persoanei 
respective la locuinţa ei şi i-a arătat ce comportament să adopte, acest episod 
fiind unul dintre cele în care E. a oferit spre vânzare lucrări plastice prin 
intermediar. 

Împrejurarea că lucrările aflate în apartamentul locuit de inculpata E. şi 
mama sa, E., aparţineau inculpatului E. (cu mici excepţii), o spune chiar 
inculpatul conform transcriptului convorbirii telefonice din 17.02.2015 ora 
11:38:36 dintre acesta şi o angajată a casei de licitaţii G.  căreia îi comunică 
faptul că doreşte să aducă mai multe lucrări, precizând printre altele „la fetiţa 
mea mai am un Ştefan Popescu şi un Demetrescu”, „sunt ale mele lucrările” 
(file146-152 vol. III d.u.p.). 

Situaţia de fapt este confirmată şi completată cu cele ce rezultă din 
declaraţiile martorului C., fiind evidenţiat modul sistematic şi organizat al 
activităţii comerciale desfăşurate de inculpatul E. în scopul obţinerii de profit. 

În faţa instanţei de fond, martorul C., fostul prieten al inculpatei E., a 
precizat: „Menţin declaraţia pe care am dat-o în faza de urmărire penală, când 
am spus adevărul. Nu am fost influenţat în declaraţia pe care am dat-o, nicio 
persoană nu mi-a cerut să declar într-un anume fel (...)Am cunoscut-o pe E. cu 
mai mulţi ani în urmă. Cu aceasta am locuit împreună o anumită perioadă de 
timp, respectiv sfârşitul anului 2014 până în martie 2015, la domiciliul acesteia, 
.... în ..... În acel apartament erau în jur de 5 tablouri, expuse pe pereţi. E. era 
studentă ca şi mine, niciunul dintre noi nu lucram, dar eu coordonam anumite 
evenimente, în urma cărora obţineam nişte venituri. Într-una din zile, E. mi-a 
propus să fac o colecţie de artă, respectiv picturi, pe numele meu, ceea ce însă 
nu s-a întâmplat. La un moment dat, am început să primim tablouri de la E., 
acasă la E.. Tablourile erau aduse de E. şi urma să merg la un anticariat din .... 
pentru a le lăsa în custodie spre vânzare. E. aducea periodic tablouri la 
domiciliul B.. Aceste tablouri erau ţinute în locuinţa respectivă împachetate sau 
nu, nefiind expuse pe pereţi. Ştiu că aceste tablouri erau de la samsari de artă 
din Bucureşti, Cluj şi uneori din  Braşov (...) 

Am fost la Bucureşti de aproximativ 10 ori, în scopul de a valorifica 
tablourile, de a le pune spre vânzare prin licitaţie şi pentru restaurare. Mai întâi, 
tablourile erau depuse pentru restaurare şi apoi urmau să fie introduse în 
licitaţie. Aceste demersuri le-am făcut la cererea lui E. şi E.. Pentru verificarea 
autenticităţii în prima fază am fost la A., unde nu am lăsat niciun tablou, întrucât 



spuneau că sunt atipice, nu aveau încredere în autenticitatea lor. Deplasările la 
Bucureşti le-am făcut fie singur, fie împreună cu E., fie eram aduşi de E. (...)  

Mergând la Casa de licitaţii A. s-au încheiat contracte de custodie şi de 
depunere a unor picturi pe numele meu, şi cred că s-a procedat în acest mod din 
cauza funcţiei pe care o deţinea E..  Recunosc semnătura mea de pe contractele 
de custodie de la filele 29, 31 şi de pe contractul de depunere fila 30 vol.VII 
d.u.p. Casa de licitaţie A. ne-a oferit ajutorul de a ne curăţa colecţia, în sensul de 
a ne spune ce tablouri sunt autentice şi care nu. Din câte îmi amintesc la A. au 
fost duse tablouri pentru  restaurare  şi pentru licitaţie, dar nu ţin mine să fi fost 
introdus în licitaţie vreun tablou la această casă. Casa de licitaţie A. nu a 
acceptat tablourile pentru licitaţie. Cred că am încercat la toate casele de 
licitaţii din Bucureşti spre a introduce tablouri la vânzare (...) La un moment 
dat, având 20-30 tablouri am mers la A. cu E., E. şi E.. Am intrat în casa de 
licitaţie, fără E., unde mi s-a spus că tablourile sunt false, iar la un moment dat a 
venit şi E. să discute cu directoarea casei de licitaţie, cred, A., nevenindu-i să 
creadă că tablourile nu sunt autentice. Am lăsat două sau trei tablouri la casa de 
licitaţie după ce au fost văzute de d-na Z., iar cu celelalte am plecat acasă la ...., 
în apartamentul B..  

Cred că, a doua zi, am fost la G., cu o parte din aceleaşi tablouri, unde au 
fost oprite 3 sau 4 tablouri pentru licitaţie, şi de această dată m-am deplasat la 
Bucureşti împreună cu E.,  E.  şi E.. Dintre aceste tablouri, din câte reţin, s-au 
vândut unul sau două tablouri. La G. a fost vândut un tablou semnat Gheorghe 
Vânătorul, intitulat Pe înserat. Eu am figurat ca deponent al acestui tablou la 
G., banii reprezentând preţul i-am primit printr-un cont bancar, dar nu mai ţin 
minte dacă acesta a fost deschis pe numele meu sau al B.. Eu am ridicat suma de 
bani de la bancă, dar nu îmi mai aduc aminte cuantumul acesteia, i-am dat B. şi 
a rămas ca această să îi dea tatălui ei.  

Am corespondat prin e-mail cu casa de licitaţii G., în legătură cu sumele 
de bani cu care pot intra tablourile în licitaţie, adresa de e-mail a mea  fiind ..... 
Adresa de e-mail .... era folosită de d-nul E. pentru a coresponda cu samsarii de 
tablouri, nu cred că această adresă a fost folosită şi de E..  

(...) C. este o cunoştinţă de familie, de profesie pictor, şi am apelat la 
acesta de cca 2 ori, în perioada ce interesează cauza,  crezând că îi poate 
îndruma pe E. şi E. spre restauratori şi să îi ajute să introducă tablourile în 
licitaţie. Am fost cu acesta la o doamnă restaurator pentru a spune dacă 
tablourile sunt autentice şi pentru a face o expertiză. Aceasta a folosit un 
procedeu de verificare a autenticităţii în faţa mea şi a rezultat că tablourile erau 
false, lucru pe care l-am comunicat d-lui E..  

În mod direct E. mi-a cerut să contactăm oameni de afaceri din .... pentru 
a cumpăra un tablou care reprezenta un general. L-am abordat pe D. şi pe d-nul 
R., dar am fost refuzat. Numărul de telefon a lui D. l-am obţinut de la E., căci 
acesteia îi era ruşine să vorbească la telefon cu d-nul respectiv. Cartea de vizită a 
lui R. o aveam eu.  

Am încercat să vând şi un tablou de Stahi, reprezentând un pepene şters, 
ambele tablouri erau ţinute acasă la B., fiind aduse ori de E. ori de E., nu mai 
reţin exact.  



Am relaţionat şi cu casa de licitaţie A., cu care cred că am şi corespondat 
prin e-mail. La această casă de licitaţie am fost însoţit de E. sau E., nu mai reţin, 
unde am lăsat pentru licitaţie circa 4 tablouri (...)” – file 226-220 vol. II d.inst. 

Martorul a mai declarat că E. l-a însoţit la casele de licitaţie de 
aproximativ cinci ori, aflând de la acesta că tablourile le cumpără de la V., că o 
parte le are de la T. şi că „urma să constituie o ocupaţie pentru E. care urma să 
se pensioneze.” 

Martorul C. a menţionat că a participat la transportul unui număr însemnat 
de tablouri, în Bucureşti, la case de licitaţie, precizând: „când mergeam la 
Bucureşti, de ex. cu 10 tablouri, ajungeam cu acestea la mai multe case de 
licitaţie. Nu îmi amintesc câte tablouri diferite am prezentat caselor de licitaţii, 
dar cu siguranţă au fost tablouri pe care le-am prezentat cu ocazii diferite, 
caselor de licitaţii G., A., A.,  A..” 

La întrebarea adresată de apărătorul ales al inculpatului E. „Dacă în afară 
de tablourile de la G. şi A. s-au mai vândut şi alte tablouri”, martorul a răspuns: 
„Cred că au mai fost vândute tablouri, dar nu prin casele de licitaţii şi nu de 
mine personal. Personal, nu îmi amintesc ce tablouri s-au vândut prin casele de 
licitaţii în afară de Pe înserat de Gheorghe Vânătoru, dar s-au mai vândut şi 
altele întrucât mi-a spus B.. Îmi mai aduc aminte că B. mi-a spus că s-au mai 
vândut tablouri ori că s-au găsit cumpărători pentru acestea, nu mai ştiu exact 
ce mi-a zis.” 

În legătură cu faptul folosirii de către inculpatul E. a adresei de e-mail ....., 
a arătat că a văzut când inculpatul, de la  biroul de la ...., a trimis un e-mail în 
legătură cu un tablou, de pe această adresă, posibil lui V..  

De asemenea, la întrebarea adresată direct de inculpatul E. – „Ce discuţii 
a avut personal cu mine în legătură cu tablourile”, martorul a răspuns: „Îmi 
spunea că a mai cumpărat nişte tablouri, să merg la Bucureşti pentru a le 
verifica şi să încerc să le bag în licitaţie.” 

La întrebările adresate de procuror, martorul C. a mai susţinut că E. i-a 
subliniat că respectiva colecţie de tablouri trebuia realizată pe numele lui din 
cauza funcţiei de .... a tatălui său, E., precum şi că s-a folosit o adresă de email 
cu numele C., în corespondenţa cu casele de licitaţii, deoarece E. avea grijă să 
nu-şi dezvăluie numele. 

La urmărire penală, relevând relaţia sa apropiată cu fiica inculpatului E., 
E., martorul C. a menţionat: „l-am cunoscut pe E. despre care ştiam că este un 
fost .... la ..... Acesta mi-a mărturisit că cumpără şi vinde tablouri întrucât vrea să 
câştige nişte bani pentru a-i cumpăra fiicei sale o maşină. De asemenea, din 
discuţiile purtate cu B., am înţeles că E. intenţiona să-şi deschidă o casă de 
licitaţie în ...., ca reprezentativă pentru zona Moldovei, în parteneriat cu nişte 
prieteni ai acestuia, C. şi M.. 

După ce l-am cunoscut pe E. acesta, prin intermediul fiicei sale, m-a 
cooptat şi pe mine în a tranzacţiona tablouri, sens în care am făcut deplasări 
foarte frecvente la Bucureşti, ajungând în luna decembrie 2014 o dată pe 
săptămână la Bucureşti. Menţionez că deplasările le făceam împreună cu E., iar 
uneori eram însoţit de E.. În aceste deplasări, transportam tablourile aduse de 
către E. sau de către E. la diverse galerii de artă sau case de licitaţii, pentru a fi 
vândute sau evaluate. 



Menţionez că nici eu, nici E. nu aveam venituri, fiind studenţi, iar E. ne 
plătea transportul fie că ne deplasam cu trenul, fie că mergeam cu autoturismul 
şi eram conştient că aceste deplasări se făceau pentru tablourile care-i 
aparţineau şi în beneficiul acestuia. 

Primul transport l-am efectaut undeva în luna noiembrie şi am fost 
împreună cu E. şi cu E. la Bucureşti şi reţin că, în acea zi, E. avea termen la o 
instanţă din Bucureşti unde contesta o sanscţiune dispusă de ...., Ştiu că atunci, 
din câte reţin, am transportat un număr de zece tablouri. Ulterior, am transportat 
mai multe tablouri, cele mai multe le-am transportat când am fost împreună cu 
E., E., E., undeva în luna decembrie 2014. Apreciez că am transportat la 
Bucureşti, pentru E., în jur de 200 tablouri, în intervalul aproximativ noiembrie 
2014-februarie 2015. 

Menţionez că la solicitarea lui E., anterior, împreună cu E. efectuasem 
fotografii ale acestor tablouri şi le trimisesem de pe adresa mea de email .... pe 
adrsa de e-mail a unei cunoştinţe de-a părinţilor mei, pictor din Bucureşti, pe 
nume C., acesta din urmă mi-a recomandat să mergem la expertul P. de la A. 
pentru a stabili valoarea lor (...). 

Al doilea transport l-am efectuat singur venind cu trenul de la ..... Am 
adus, din câte reţin, trei tablouri date de E., şi am fost la un alt expert, o anume 
doamnă D., recomandată tot de pictorul C. (...) Ulterior, am făcut mai multe 
transporturi, după cum urmează: 

-la Casa de licitaţie A., de două ori, unde am lăsat un număr de cinci 
tablouri şi ulterior am retras patru. Precizez că fişele de custodie le-am întocmit 
pe numele meu şi s-a vândut o pictură de Ştefan Popescu, undeva în jurul sumei 
de ....-.... de lei. Suma de ....-.... de lei i-am remis-o ulterior B.. 

- la Galeriile de artă G., de două ori, unde am dus un număr apreciabil de 
tablouri, respectiv peste 30 de tablouri. Am vândut un tablou depus tot pe 
numele meu, un tablou  de Gheorghe Vânătoru pentru suma de ....-.... de lei pe 
care i-am remis-o tot prietenei mele. 

- la Galeriile de artă A., de circa trei ori (...) 
Toate aceste demersuri aveau ca scop ca în măsura în care picturile erau 

declarate autentice, E. să le valorifice prin intermediul meu, la casele de 
licitaţie din Bucureşti. 

Precizez că corespondenţa şi fotografiile transmise către casele de 
licitaţie, cu privire la anumite tablouri pe care E. intenţiona să le valorifice, 
precum şi informaţiile în legătură cu aceste tablouri, se efectua de pe adresa mea 
de email şi de pe adresa B. (de pe adresa de email .....). Eu am fost puţin deranjat 
pentru că folosea această adresă de email cu numele meu, iar B. mi-a replicat că 
nu poate coresponda de pe o adresă de email unde o să apară numele E., întrucât 
ar putea devoala numele tatălui său în această afacere. Din câte cunosc, această 
adresă era utilizată mai mult de E., decât de E. în activitatea de tranzacţionare, 
evaluare a acestor picturi. 

Tot în intervalul cât am fost cu E., o altă modalitate prin care E. dorea să-
şi vândă tablourile era aceea ca eu sau E. să contactăm telefonic direct oameni 
de afaceri din .... pentru a le propune vânzarea acestor tablouri. 



Reţin că, printr-o cunoştinţă, E. i-a furnizat B. numărul de telefon al lui 
D., un om de afaceri din municipiul ..... L-am sunat pe acesta, dar nu mi-a 
răspuns.  

Tot în acest fel, am încercat să vând două tablouri de Stahi şi de Eustaţiu 
Stoenescu, unul având ca semn particular un pepene şters, iar cel de-al doilea se 
remarca prin dimensiuni mari şi prin figura unei persoane în uniformă.  

Reţin şi faptul că, într-o zi, trimis de E. a venit la domiciliul nostru un 
client, anticar din Galaţi, care a vizionat mai multe tablouri, dar nu a cumpărat 
niciun tablou” (file 177-184 vol.I d.u.p.). 

Potrivit declaraţiilor martorei Z. - istoric de artă şi asociat unic al Galeriei 
de artă şi casei de licitaţii A. din Bucureşti, consilier de specialitate al acestei 
instituţii şi expert în artă cu competenţe de certificare a autenticităţii lucrărilor şi 
de evaluare a acestora, în perioada octombrie, noiembrie 2014 – până la 
începerea cercetărilor în prezentul dosar, inculpatul E. a prezentat, în mai multe 
rânduri, personal sau prin intermediul lui E., C., E., mai multe loturi de tablouri 
pentru stabilirea autenticităţii şi valorii acestora, respectiv, pentru igienizare şi 
restaurare. 

Astfel, în instanţă, martora a declarat: „am primit un e-mail cu un nr.de 
lucrări de artă, respectiv imagini şi am fost solicitaţi să facem expertiză în 
vederea intrări în licitaţie (...) Împreună cu asistentul meu D. am răspuns e-
mailului. Am selectat din imaginile primite, 3 sau 4 dintre acestea şi le-am 
transmis că dacă sunt interesaţi să lucreze cu noi să facă o programare. 

Într-o seară, sfârşit de octombrie-noiembrie 2014, s-au prezentat la sediul 
A. din .... (...) un domn care a spus că este C. şi că a trimis e-mailul în vederea 
expertizării, fiind însoţit de o doamnă şi încă un domn. În acea seară aceste două 
din urmă persoane nu s-au prezentat şi, ulterior, cred că la următoarea lor vizită 
de la A., am aflat că aceştia se numesc B. şi I.. 

Aceştia au venit în acea seară, având asupra lor toate lucrările, care 
însoţiseră e-mailul trimis la A.. Erau peste 20 de picturi. I-am întrebat iritată de 
ce au adus şi lucrări pe care eu nu le selectasem, mi-au spus că sunt de la ...., că 
au făcut un drum lung şi că mă roagă să mă uit pe toate lucrările. Printre aceste 
erau şi cele selectate de mine. În afară de acestea, celelalte  erau, în opinia mea, 
porcării, întrucât un fals are totuşi ceva comun cu felul în care pictează pictorul 
care şi semnează lucrarea. De faţă au mai fost asistentul meu D. şi colegul meu 
mai tânăr R. (...) Tensiunea în galerie creştea (...) ocazie cu care am constatat 
prezenţa unei persoane înalte, bine făcute, care a spus că nu se simte bine. Am 
aflat de la acesta că are o legătură cu lucrările aduse în galerie, spunând despre 
persoanele mai tinere că sunt copii lui. Cu acea ocazie, această persoană nu mi-a 
spus cum se numeşte şi nici ce funcţie ocupă. Am aflat că este E. şi că este .... 
abia după un timp, la a doua sau la a treia vizită a acestuia în galeria de artă (...)  

Eu am afirmat că la aşa de multe lucrări contrafăcute, care însă aveau şi 
certificate de expertiză, ar trebui să chem poliţia. D-nul E. a spus că le va duce 
înapoi. M-a întrebat dacă poate primi expertiza noastră pentru alte lucrări, dacă 
le duce pe acestea înapoi şi vine cu unele noi. Răspunsul meu a fost pozitiv. 
Cele 3-4 lucrări pe care eu le alesesem în urma e-mailului primit şi care erau 
valabile le-am păstrat în galerie cu contract de depunere şi de servicii. Urma ca 
la galerie aceste lucrări să fie igienizate şi acolo unde apăreau probleme de 



restaurare să se intervină. Urma să se efectueze o fişă ştiinţifică pentru fiecare 
lucrare, toate aceste servicii aveau un preţ şi urma să fie achitat de d-nul E.. Nu 
s-a pus în discuţie ca aceste lucrări să intre în licitaţie. Nu am primit preţul 
pentru lucrările efectuate în legătură cu cele 3-4 lucrări, deoarece ulterior E. a 
devenit clientul galeriei noastre (...). 

Fiind preocupată de modalitatea în care se obţineau certificate de 
expertiză pentru lucrări care nu erau valabile, am purtat discuţii cu E., gândindu-
mă că lucrările erau cumpărate de acesta. Mi-a spus că lucrările le are de la acel 
doctor din ...., care nu este A. şi am constatat, la un moment dat, că pe unele din 
certificate apărea proprietar doctorul T.. E. mi-a spus că acest domn doctor a 
avut o datorie către el, în sumă de .... euro şi, în contul acestei datorii, a primit 
de la doctor acele prime lucrări cu care a venit la galerie (...)  

După sărbătorile de iarnă am primit e-mail de la E., cu imaginea mai 
multor lucrări, care i-au fost propuse de doctorul T. în schimbul primului lot de 
lucrări, dintre acestea am selectat o parte, solicitând să fie aduse fizic la 
expertiză, în galerie la A.. O astfel de colaborare a existat în mod repetat de 4-5 
ori, până la declanşarea cercetărilor în acest dosar, de la E. aflând că lucrările 
provin din colecţia doctorului T.. Menţionez că, o singură dată, care a fost şi 
ultima vizită înainte de începerea cercetărilor, E. a adus la galerie 4 sau 5 lucrări 
ale unui autor din Şcoala de Baia Mare, respectiv Ziffer Şandor, care erau 
autentice, despre care E. mi-a comunicat că i-au fost aduse de cineva din Braşov 
şi nu erau din colecţia doctorului T. (...). 

Când au fost aduse în galerie lucrări de E. nu am fost anunţată în prealabil 
de E., dar ştiam că şi acele lucrări trebuie evaluate, expertizate, conform 
discuţiei purtate cu E.. 

 (...) îmi aduc aminte că a fost adusă lucrarea lui Bălţatu - Natură moartă 
cu mere (...) Cred că am văzut lucrarea Lăutari, semnată Piliuţă Constantin şi 
reţin că am făcut un comentariu, în sensul că erau culorile proaspete (...) 

Fiindu-mi prezentat vol.IX  d.u.p. recunosc că am restaurat lucrarea de la 
fila 65 care poartă nr.104, Vas cu trandafiri - Vasile Popescu,  lucrarea de la fila 
69, numerotată cu nr. 126, un Peisaj din Balcic – Camil Ressu, lucrarea de la fila 
73, numerotată cu nr.154 – Peisaj din Balcic, semnat Dumitru Ghiaţă (...). 

În colaborarea cu E., au existat două tipuri de lucrări false. Unele care nici 
nu se pot numi falsuri pentru că erau nişte mizerii, întrucât nu era o imagine 
picturală, ci o mâzgăleală şi altele care făceau trimitere la autorul falsificat. 
Acestea din urmă puteau circula pe piaţă, întrucât am întâlnit astfel de situaţii. 
Pentru prima categorie singura posibilitate ca acele lucrări să circule era 
existenţa certificatelor de expertiză care le însoţeau (...)” – file 345-349 vol.II 
d.u.p. 

În sens asemănător, la urmărire penală, martora Z. a menţionat că după ce 
a văzut imaginile tablourilor primite pe e-mail, a selectat trei dintre ele ce ar fi 
necesitat o expertiză pe imagine şi care ar fi putut intra la licitaţie, însă în luna 
noiembrie 2014 au venit cu 50 de tablouri E., prietenul acesteia şi numitul I., 
constatând că o parte din lucrări sunt „mizerii”, în aprecierea martorei. Ca 
urmare, la un moment dat a intrat în galeria de artă şi E. care a precizat că este 
proprietarul tablourilor şi nu a vrut să se expună fiindcă are o funcţie foarte 
înaltă în ..... La data respectivă s-a încheiat un număr de trei contracte de 



depunere pentru unele dintre tablourile aduse, pe numele C. cu motivarea că le 
avea moştenire de la bunica lui. Martora a mai declarat că, în perioada 
decembrie 2014-martie 2015, inculpatul E. a venit la sediul galeriei de artă cu 
mai multe tablouri pentru a verifica dacă sunt autentice, fiind surprinsă de 
numărul mare de tablouri prezentate, în condiţiile în care majoritatea clienţilor 
veneau cu circa patru lucrări. În acea perioadă, E. a adus, printre alte lucrări şi 4 
tablouri de Ziffer, unul fiind autoportret, foarte valoroase, iar în aprilie 2015, 
după ce a fost contactată telefonic de E., a venit la galeria de artă A., E. cu 31-
32 tablouri, lăsând în custodie 26 de tabouri, pentru care s-au întocmit 7 
contracte de custodie, majoritatea lucrărilor fiind autentice” (file 134-152 vol.I 
d.u.p.). 

Împrejurarea afirmată de martoră, în faţa instanţei, că tablourile pe care 
inculpatul E. le aducea la casa de licitaţii se făcea în scopul stabilirii unei 
evaluări a acestora până la atingerea valorii de .... euro, sumă pe care martorul T. 
ar fi avut-o datorie faţă de inculpat (n.n. după cum îi spusese inculpatul), 
demonstreză scopul speculativ în care a acţionat E. (chiar dacă nu a valorificat 
tablouri prin casa de licitaţii A.), deoarece din nicio probă nu rezultă că martorul 
T. avea o datorie faţă de inculpat. 

 Un argument în acest sens este şi faptul că inculpatul E. a prezentat 
tablouri la A. şi după luna ianuarie 2015, dată de la care a desfăşurat relaţii 
comerciale cu martorul T. de la care a achiziţionat lucrări plastice, aspect care i-
a fost ascuns martorei Z.. 

Deşi conform depoziţiei martorei Z., inculpatul E. ar fi urmărit 
recuperarea, în tablouri, a datoriei de .... euro de la martorul T., dorind să 
realizeze o colecţie pentru copiii săi, în realitate, mai multe elemente faptice 
dovedesc intenţia inculpatului de a ascunde implicarea sa în comercializarea 
lucrărilor plastice. Astfel, inculpatul E. nu a intrat în casa de licitaţii A. cu 
primul transport de tablouri, din noiembrie 2014, decât după ce a auzit-o pe Z. 
că va chema poliţia, iar pentru multe dintre tablourile lăsate la galeria de artă s-
au întocmit contracte pe numele E., E. şi C.. 

Achiziţionarea de tablouri de către inculpatul E. în vederea revânzării 
acestora în scop de profit este dovedită prin afirmaţia martorei Z., făcută în 
cursul urmăririi penale, când a arătat: „tot timpul eram întrebată de E. care este 
valoarea de piaţă a tablourilor aduse, iar când eu îi spuneam o sumă acesta 
insista să îi spun dacă aceasta poate fi mărită, trăgând concluzia că acesta mă 
întreabă aceste aspecte cu scopul de a le comercializa şi a obţine venituri cât 
mai mari.” 

Semnificative sunt procesele-verbale de transcriere a convorbirilor în 
mediul ambiental din 05.02.2015 şi 19.02.2015 dintre martora Z. şi inculpatul 
E.: 

„(...) Z.: la Kadar nu m-aş băga. Daţi-o înapoi. Este Kadar, n-o s-o vindeţi 
niciodată. 

E.: Vi le las pe astea patru (...) îmi puteţi spune orientativ cam cât, dacă 
o să le... 

Z.: Dacă eu le-aş pune în licitaţie, le-aş pune în jur de .... euro (...) 
E.: (...) spuneţi-mi cam cât ar merita ele, la un preţ, oricum o negociere 

la bani este 3 mii, eu vreau orientativ, că nu dau eu pe... 



(...) E.: Aia mică cât face? 
Z.: ...., negociaţi la ...., nu la .... (file 5-17 vol.III d.u.p.). 
(...) E.: Ăsta cât ar intra la licitaţie? 
Z.: ....-.... (fila 191 vol.III) 
(...) E.: Pot să o bag în licitaţie. 
Z.: În România, da. 
E.:Cu casa dvs. de licitaţie. 
Z.: Ar intra cu ....” (fila 198 vol.III). 
De altfel, chiar inculpatul E. a relatat că de la Z. a aflat că preţul lucrării 

Natură statică cu statuetă de abanos semnată D. este mai bun în străinătate 
decât în ţară, unde putea obţine între .... şi .... euro. 

Înalta Curte mai reţine aspectele relatate de martorul C., restaurator în 
cadrul galeriei A. care ilustrează amploarea activităţii comerciale desfăşurate de 
către inculpatul E.: „E. a adus un număr foarte mare de tablouri pentru restaurare 
la atelierul nostru, eu personal nu am mai cunoscut vreo altă persoană care să 
aducă atât de multe tablouri la galeria la care lucrez. Precizez asta în condiţiile 
în care o persoană care se ocupă de vânzarea-cumpărarea de tablouri (samsar) 
aduce maxim 4-5 tablouri, iar E. a adus cel puţin 30 de tablouri. De aceea nu îl 
pot cataloga pe E. ca fiind colecţionar de artă, dat fiind că datorită numărului 
mare de tablouri aduse spre restaurare ar fi avut nevoie de un bloc cu 10 etaje 
pentru a le expune corespunzător” (fila 170, vol.I d.u.p.).  

Desfăşurarea activităţilor de comerţ în vederea obţinerii unui profit de 
către inculpatul E., prin intermediul lui E., este demonstrată şi prin depoziţia 
martorului T.: „precizez că am cumpărat de la E., acesta spunându-mi că are 
nişte furnizori din Roman. Nu am verificat despre cine era vorba, E. spunându-
mi că aceştia urmau să fie naşii lui. În acest sens am cumpărat un Ştefan 
Popescu – Peisaj de la Balcic pe care am dat .... euro şi un Alexandru 
Ciucurencu – Natură statică cu garoafe pe care am dat .... euro. Banii i-am dat 
personal lui E.. Am mai avut nişte propuneri de la acesta, respectiv un Pacea 
Ioan – Bărci la mal pentru .... euro, Nicu Enea – Bucătărie cu şemineu pentru .... 
euro şi un Nicu Enea – Marină pe care eram dispus să dau .... euro, un Hatmanu 
la suma de .... lei, dar nu ne-am înţeles la preţ. Am observat că pe foarte multe 
lucrări apare T., iar explicaţia lui a fost că acele persoane din Roman care îi 
furnizează tablourile le-au achiziţionat din Braşov” (fila 101-102 vol.I d.u.p.). 

În acelaşi mod, martorul T. a relatat în instanţă: „de la E. am cumpărat 
două lucrări, una dintre ele Natură statică cu vaze de Ciucurencu pe care am 
plătit .... euro şi Balcic de Şt. Popescu pe care am plătit .... euro. Mi-a spus că 
aceste lucrări şi multe altele ar proveni de la viitorii naşi de cununie ai lui din 
zona Roman. Pe certificatele de expertiză figura numele T. şi erau expertizate de 
V.. E. mi-a arătat mai multe lucrări pentru a le cumpăra, dar nu le-am cumpărat 
având dubii cu privire la autenticitatea lor”. Martorul a indicat că după ce a 
vizualizat filele 247-374 din vol.7 al dosarului de urmărire penală a recunoscut 
printre fotografii tablouri pe care E. i-a propus să le cumpere (file 169-175 vol.II 
d. inst.).  

Afirmaţiile martorului T. se coroborează cu cele ale martorului M. care a 
relatat, în instanţă, că E. i-a făcut cunoştinţă cu dr. T., la clinica C.: „într-unul 
din momentele în care eram la clinică şi discutam cu T. s-a prezentat E. cu un 



tablou mai mare pe care i l-a prezentat doctorului, dorind să-l vândă. Nu ştiu 
cine realizase lucrarea, nici ce reprezenta şi nici dacă T. a cumpărat tabloul de la 
E.. Nu îmi mai amintesc exact, dar este posibil ca T. să-mi fi spus că E. i-a 
vândut mai multe tablouri. De asemenea, T. mi-a relatat că a făcut schimburi de 
tablouri cu E., precum şi că l-a împrumutat pe E. cu o suma de bani pentru a-şi 
lua un autoturism în urma accidentului.” 

Inculpatul E. a confirmat, prin declaraţia dată în timplul cercetării 
judecătoreşti (declaraţia din 22.04.2016), vânzarea celor două tablouri semnate 
Ciucurencu şi Ştefan Popescu, instanţa considerând, însă, nesinceră afirmaţia 
acestuia că nu era interesat de cele două lucrări şi că ar fi ştiut că au fost vândute 
lui M., ţinând seama de întregul material probator care infirmă faptul susţinut, în 
apărare, că E. ar fi acţionat independent. 

Este probat prin convorbirile telefonice şi declaraţiile martorului T. că 
acesta a vândut tablouri numai inculpatului E., iar certificatele de expertiză care 
însoţeau tablourile erau semnate, de regulă, de V., condiţii în care este evident 
că martorul T. a cumpărat, în realitate, cele două tablouri la care s-a referit, de la 
inculpatul E., care a fost ajutat de E.. 

Referindu-se la aceste două lucrări plastice, în faza de urmărire penală, la 
întrebarea apărătorului ales al inculpatului E., martorul T. a arătat că doar 
„teoretic E. nu ştia nimic”, căci „de aceste lucrări E. ştia deja, deoarece îl 
trimisese pe E. să mi le arate, spunându-mi ulterior că el nu are bani să le 
cumpere”, adăugând „sunt convins că E. avea cunoştinţă de toate tranzacţiile 
efectuate de E. şi consider că, de fapt, E. le coordona în totalitate. De altfel, în 
ultima perioadă de timp, am fost informat de E. că vom face tranzacţiile prin 
intermediul lui E. deoarece el considera că are telefoanele ascultate”. 

La urmărire penală T. a mai afirmat că: „E. mi-a spus că el este destul de 
ocupat şi ar dori să-l interpună pe E. pentru eventualele acte de comerţ legate 
de oportunitatea de a vinde sau cumpăra tablouri”. 

Cu privire la activitatea de comerţ a inculpatului E., instanţa mai reţine că 
martorul T. a menţionat în instanţă: „dl. E. mi-a spus că se deplasa la Bucureşti 
pentru a merge la case de licitaţii să vadă dacă şi cu cât se pot vinde lucrările, 
implicit se verifica şi autenticitatea acestora”. 

Înalta Curte reiterează că este fără dubiu că inculpatul E. era un simplu 
intermediar al inculpatului E. care avea relaţia directă cu martorul T., după cum 
a menţionat şi acesta. 

Sub aspectul că cel care vindea tablourile era inculpatul E., instanţa 
remarcă şi afirmaţia martorului A. care a arătat despre „băiatul din Roman”, 
care lucra în domeniul medical (n.n. inculpatul E. este asistent medical), pe care 
l-a recunoscut din fotografie ca fiind E., că „avea cunoştinţe limitate în 
domeniul artei, recomandându-i să se ducă într-un muzeu pentru a înţelege 
ceva”. 

Dovada faptului că inculpatul E. a acţionat numai sub îndrumarea lui E. şi 
cu acordul acestuia, o face şi depoziţia martorului T. care, la urmărire penală, a 
precizat că: „pe E. l-am cunoscut prin E., ştiu că era şi şoferul lui E., dar eu lui I. 
nu i-am vândut niciun tablou”, „dintre toate întâlnirile pe care le-am avut cu E., 
numai de două ori acesta nu a fost însoţit de nepotul dânsului, E.. Pe acesta din 
urmă, l-am cunoscut prin intermediul lui E., care mi l-a prezentat ca nepotul său. 



Nu m-am întâlnit niciodată exclusiv cu E. pentru a-mi returna tablouri sau 
pentru a alege tablouri spre a fi cumpărate ori pentru a-mi aduce bani pe 
tablourile cumpărate. E. a afirmat că oboseşte la volan şi că este ajutat de E., 
conducând alternativ”, „E. s-a exprimat că nu îi place arta că nu înţelege nimic 
din aceste mâzgălituri . Nu îmi aduc aminte să fi existat vreo situaţie în care E. 
să fi adus bani, reprezentând valoarea unor tablouri, ca fiind trimis de E..” 

Din coroborarea declaraţiilor martorului T. şi inculpatului E., instanţa mai 
reţine că urmare expunerii pe site-ul olx.ro a fost vândută lucrarea reprezentând 
un lăutar semnată C. Piliuţă, cu suma de .... lei (fila 100 vol I d.u.p., fila 164 vol. 
II, file 169-175 vol.II d. inst.). 

Despre tranzacţiile comerciale în vederea obţinerii unui profit desfăşurate 
de inculpatul E. a relatat şi martorul M., în timpul cercetării judecătoreşti, 
arătând că după ce a achiziţionat lotul de 52 de tablouri în august 2014, la câteva 
luni de zile:  „E. m-a contactat la un moment dat şi mi-a prezentat câteva 
tablouri, întrebându-mă dacă sunt interesat să le achiziţionez. La scurt timp am 
restituit tablourile.  

Ştiu că am mai avut o discuţie cu E. în legătură cu faptul că un vecin de al 
meu avea spre vânzare un tablou din şcoala flamandă. Am văzut şi acest tablou 
care mi-a fost adus de E., dar nu l-am cumpărat. Am discutat cu E. despre preţ, 
care era de .... euro, dar nu am fost interesat de lucrare. Am mai avut o discuţie 
cu E. despre lucrări ale unor pictori maghiari, acesta spunându-mi că ar fi o 
oportunitate dacă aş fi interesat să cumpăr, dar nu s-a materializat. În această 
perioadă noi ne-am mai întâlnit şi am mai discutat despre tablouri, colecţii.  
Despre deschiderea unei galerii de artă am discutat cu E., cert este că eu am avut 
o astfel de intenţie cu câţiva ani în urmă, când am contactat pe directorul de la 
A.... (...)  

Ca om de afaceri am înţeles, credeam că are un interes. Iniţial am pus 
acţiunile acestuia pe seama faptului că ne cunoşteam şi că face un bine fie 
doctorului, fie mie, punându-ne în contact. Ulterior pentru că s-a repetat 
această chestiune m-am gândit că ar putea fi un interes şi de altă natură. (...) 
De fiecare dată am înţeles că nu erau tablorile lui, ci ale altcuiva.” 

La întrebarea apărătorului inculpatului E. dacă acesta a avut rolul de a 
negocia preţul, condiţiile tranzacţiilor, martorul M. a răspuns: „ (...) în legătură 
cu preţul de .... euro pentru tabloul aparţinând unui pictor din şcoala flamandă 
nu am discutat cu altă persoană în afară de E. (...)” – file 222-225 vol.II d. inst. 
 Relatarea martorului M. vis-a-vis de ofertele  făcute de E. privind 
vânzarea unor tablouri se coroborează cu transcriptul convorbirii telefonice din 
11.05.2015, ora 17:03:09, dintre E. şi M. din care reiese că martorul era în 
perioada de verificări şi nu avea un răspuns pentru oferta primită (file 209-210 
vol.IV d.u.p.). 
 În acelşi mod a declarat martorul şi la urmărirea penală când s-a referit la 
faptul că, după ce a cumpărat tablourile cu .... euro, E. i-a propus de alte trei ori 
achiziţionarea altora, în număr de câte 3-4 tablouri, 7-8 tablouri, printre acestea 
fiind unul semnat Tibor Erno şi altul Nagy pentru cele două preţul propus fiind 
de .... euro. De asemenea, a susţinut că pentru tabloul aparţinând şcolii 
flamande, proprietatea unui vecin de-al său, preţul avansat de E. era de .... euro. 



Prin depoziţia martorei E. se probează un adevărat rulaj al tablourilor prin 
apartamentul din ...., în care locuia cu E.. 

De asemenea, instanţa apreciază, în urma coroborării depoziţiei acestei 
martore cu probele administrate în cauză, că inculpatul E. a desfăşurat activităţi 
de comerţ în scop propriu şi pentru profit, iar nu în vederea achiziţionării de 
lucrări plastice pentru martorul C., care i-ar fi dat bani în acest scop.  

Astfel, martora E. a relatat că tablourile au fost aduse în apartamentul 
respectiv, în perioada toamna anului 2014 – începutul anului 2015, detaliind: „C. 
locuia în acelaşi apartamentul cu mine şi E. din ...., şi mergea la Bucureşti la 
case de licitaţie unde a prezentat mai multe tablouri, dintre cele 12 aduse acasă 
de E. de la E.. C. prezenta aceste tablouri caselor de licitaţie pentru a fi 
valorificate (...) Tablourile au fost duse, pe rând, la Bucureşti, în casele de 
licitaţie pentru a se verifica dacă sunt autentice sau nu, de către fiica mea, E., C. 
şi, uneori, mergea şi E. dacă avea drum la Bucureşti. (...) C. căuta cumpărători 
pentru aceste tablouri, probabil că era o altă modalitate de vânzare a lor (...) 
Nu ştiu cui aparţineau acele tablouri. Se întâlnea cu tatăl ei şi presupun că  
tablourile aparţineau acestuia (...) Îl cunosc pe E., este nepotul lui E.. E. a mers 
împreună cu E. la Bucureşti la casele de licitaţii, uneori fiind împreună şi cu C.. 
O dată sau de două ori E. a adus tablouri în apartamentul meu din ....” (file 5-9 
vol.IV d. inst.). 

Modalitatea în care s-a urmărit valorificarea lucrărilor plastice de către 
inculpatul E., prin intermediul lui C. a fost prezentată, astfel, de martora E., şi 
anume prin licitaţii organizate la casele de licitaţii şi prin identificarea de către 
C. a unor persoane interesate să le cumpere. 

Relevante sub aspectul scopului speculativ în care E. a desfăşurat 
activitatea comercială direct sau prin intermediari, sunt precizările făcute de 
martora E.: „aceste tablouri au fost introduse în licitaţie pentru că E. îşi dorea o 
maşină”, „în prealabil am avut o discuţie cu E., în sensul valorificării tablourilor, 
pentru a lua o maşină fiicei noastre”, „ se urmărea ca o parte din tablouri să fie 
vândute pentru ca fiica mea să-şi cumpere, ulterior, ceea ce-şi dorea foarte mult 
(n.n. martora neidicând ceva anume, afirmaţia având caracter de 
generalitate)”, „din banii obţinuţi din vânzarea tablourilor se urmărea a se face o 
colecţie de tablouri fiicei noastre, E., pentru că tablourile aduse deja în 
apartament nu îi plăceau acesteia”.  

Raportat la aceste precizări, Înalta Curte apreciază că numai în aparenţă 
profitul obţinut nu pare a fi al inculpatului E. întrucât, în realitate, utilizarea 
acestuia în favoarea fiicei sale era la dispoziţia inculpatului. 

Instanţa mai remarcă faptul că martora E. a afirmat, în timpul cercetării 
judecătoreşti, că din cele 33 de tablouri ridicate de la locuinţa sa şi a inculpatei 
E., 21 îi aparţineau, dar în urma prezentării fotografiilor tablourilor ridicate la 
percheziţie, aflate în dosarul de urmărire penală, a recunoscut ca fiind ale sale, 
numai un număr de nouă tablouri. De altfel, martora E. a menţionat că 
„niciodată nu am ţinut cont de numărul tablourilor din casă care îmi aparţin 
personal şi celelalte aduse de E.”, precum şi că nu avea controlul asupra 
tablourilor aduse în apartamentul ei de E. (n.n. intermediarul lui E.). 

Din transcriptul convorbirilor telefonice reiese că inculpatul E. mergea 
acasă la E. pentru a duce şi lua tablouri în funcţie de derularea evenimentelor 



legate de posibilitatea valorificării acestora, prezentării pentru evaluare, 
restaurare, elocventă fiind discuţia din 08.06.2015, ora 16:53:15: 

„(...) E.: Trebuie să trec pe la tine să iau ceva. 
E.: Tablourile? 
E.: nu, doar trei. 
E.: Ah, bine, treci. 
E.:Da? C. şi Zifferele (...) 
E.: Bine, bine” (fila 263 vol.IV d.u.p.). 
Materialul probator nu susţine apărarea inculpatului E. că tablourile găsite 

la locuinţa inculpatei E. au fost date în contul pensiei de întreţinere ce se 
cuvenea acesteia. 

La întrebarea inculpatului E., dacă tablourile care nu i-au aparţinut şi au 
fost ridicate la percheziţie au fost date în contul pensiei de întreţinere cuvenite 
lui E. şi nu trebuiau să îi mai fie restituite, martora E. a confirmat conţinutul 
întrebării: „ Da. Aceste tablouri au fost date de E. în contul pensiei de întreţinere 
pentru E. şi nu trebuiau restituite lui E..” 

Aşadar, fără o altă precizare, martora a dat un răspuns afirmativ întrebării 
cu răspuns cuprins. 

Însă, declaraţia inculpatei E. nu concordă cu răspunsul martorei E., 
inculpata afirmând că E. nu era încântată ca în contul pensiei de întreţinere să 
primească tablouri pentru că oricum îi solicita bani pentru „diverse chestii” şi 
mama sa nu era o pasionată de artă.  

Ţinând seama şi de declaraţia inculpatei E., instanţa constată că martora 
E. a arătat expres care au fost tablourile primite cadou de inculpată de la tatăl 
său, E., nerezultând că toate lucrările plastice găsite la locuinţa inculpatei şi a 
mamei sale constituiau un cadou pentru E. (excluzându-le pe cele care erau ale 
martorei). 

Înalta Curte consideră că nici declaraţia din faza de urmărire penală dată 
de inculpatul E. nu susţine varianta apărării că acesta i-a dat lui E. tablouri în 
contul pensiei de întreţinere, ci dimpotrivă, că alături de pensia de întreţinere de 
.... lei pe care i-o plătea, îi făcea şi cadouri, ceea ce conduce la concluzia că, în 
afara tablourilor dovedite ca fiind cadou (şi care vor fi restituite inculpatei prin 
prezenta hotătâre), toate celelalte găsite la locuinţa acesteia aparţineau 
inculpatului E. (excluzându-le şi pe cele 9 tablouri ale martorei E.). 

În această ordine de idei, se constată că inculpatul E. a relatat: „urmăream 
şi eu ca, în măsura veniturilor care sunt exclusive de la .... (aici incluzând şi 
drepturile salariale restante), să cumpăr tabouri de valoare pe care să i le fac 
cadou fetiţei mele faţă de care aveam o datorie morală întrucât pensia alimentară 
pe care i-o plătesc este foarte mică, respectiv .... lei”. 

Faptul că lucrările plastice folosite în activitatea comercială aparţineau 
inculpatului E. este probat şi prin înscrisuri, cum este cel intitulat „Declaraţie” 
din 04.03.2015 în care inculpatul E., în relaţia cu galeria de artă A., indică faptul 
că tablourile la care se referă sunt proprietatea sa  – fila 92 vol.VII, înscrisul 
intitulat „Declaraţie” întocmit şi semnat de inculpatul E. în cuprinsul căruia 
menţionează că a ridicat, la 25.03.2015, de la aceeaşi galerie de artă, lucrări 
plastice în numele lui E. (fila 93 vol.VII d.u.p.). 



Inculpatul E. a recunoscut că a achiziţonat lucrări plastice de pe piaţa 
reglementată şi nereglementată a operelor de artă, dar a susţinut că nu a urmărit 
tranzacţionarea acestora în scop de profit, precum şi că a cumpărat dezinteresat 
tablouri pentru C. care a văzut în această activitate un mijloc de a investi o sumă 
de bani. 

În esenţă, inculpatului E. a declarat în timpul cercetării judecătoreşti: „am 
fost la C., i-am spus că am găsit un furnizor de lucrări de artă şi l-am convins să 
investească în lucrări de artă, astfel că pe 15 ianuarie 2015 mi-a dat 
echivalentul în lei a ....-.... euro.   

În relaţia mea cu T., care a continuat ulterior datei de 3 ianuarie, o parte 
din lucrări le-am achiziţionat pentru mine cu bani personali, iar o altă parte 
pentru C., din banii pe care acesta mi i-a pus la dispoziţie de-a lungul timpului, 
începând cu 15 ianuarie 2015, în total .... euro în trei tranşe: prima, aşa cum am 
arătat, echivalentul în lei a ....-.... euro, a doua tranşă am primit-o de la C. la 
mijlocul lunii martie 2015, .... euro, şi a treia tranşă am primit-o în jur de 10 
iunie, respectiv .... euro.  Toţi banii primiţi de C., .... euro, i-am dat pentru 
tablouri lui T., în perioada ianuarie-iunie 2015, şi am primit de la acesta pentru 
C. tablouri în valoare de .... euro, pentru 42-43 tablouri, astfel că, la acest 
moment T. mai are să îmi dea lucrări în echivalentul sumei de aproximativ .... 
euro, lucrări ce îi revin lui C.. 

În aceeaşi perioadă am achiziţionat tablouri pentru mine personal în 
valoare de ....-.... euro, care se regăsesc în declaraţia mea de avere.  

C. nu s-a întâlnit şi nu a discutat cu T., acesta din urmă aflând în mod 
indirect de la mine că achiziţionez tablouri pentru mine si familia mea”. 

Ansamblul probator înlătură apărarea inculpatului, fiind dovedit că 
inculpatul E. nu a cumpărat tablouri pentru C.. 

Depoziţia martorului C., din faza judecăţii, în sensul că i-a dat bani lui E. 
să-i cumpere tablouri, ca o investiţie, iar apoi a renunţat considerând suma de 
bani ca fiind un împrumut, nu este veridică, întrucât martorul nu a înfăţişat 
motive plauzibile care să fi determinat schimbarea declaraţiei iniţiale, din faza 
urmăririi penale. Totodată, se constată că declaraţia dată în timpul cercetării 
judecătoreşti conţine aspecte contradictorii. 

La urmărire penală, martorul C. a declarat: „i-am dat numitului E. cu titlu 
de împrumut în jur de .... euro, fără a întocmi vreun act în acest sens. Acesta mi-
a motivat că are nevoie de această sumă pentru a achiziţiona nişte tablouri, fără 
a-mi da alte detalii”.  

În raport de aceste afirmaţii, Înalta Curte consideră că dacă înţelegerea 
iniţială ar fi fost ca inculpatul E. să-i achiziţioneze martorului C. tablouri cu 
această sumă, era firesc ca inculpatul să-i ofere anumite detalii legate de preţ, 
modalitatea de achiziţie etc., or, martorul a relatat explicit că împrumutul a fost 
pentru ca inculpatul să achiziţioneze nişte tablouri, context în care are raţiune 
precizarea, în continuare, a martorului „fără a-mi da alte detalii”. 

După cum s-a constatat, martorul nu a prezentat nicio justificare pentru 
care la urmărire penală a declarat diferit de cele afirmate în instanţă, ci 
dimpotrivă a precizat expres: „Nu am fost influenţat să declar într-un anume fel 
atunci când am fost audiat la DNA.” 



De altfel, conform procesului-verbal de percheziţie domiciliară efectuată 
în 25.06.2015, la locuinţa martorului C.                                                                                                                             
a fost identificată o singură pictură (filele 30-33, vol.VIII), despre care martorul 
a arătat că a fost primită cadou, la începutul anului 2015, de la inculpatul E.. 

Instanţa remarcă faptul că, deşi a menţionat, în instanţă, că acţiunea de a 
cumpăra tablouri cu ajutorul lui E. a fost pornită „ca un plasament financiar”, cu 
prilejul aceleiaşi audieri a susţinut şi contrariul: „domeniul respectiv era unul 
nou pentru mine şi mi s-a părut nesigur să cumpăr tablouri, să fac investiţii în 
acest domeniu în care tablourile erau luate de pe o piaţă nereglementată, 
neavând garanţia valorii autenticităţii bunurilor cumpărate.” 

Înalta Curte observă că, în mod inconsecvent, martorul a menţionat, tot în 
instanţă, în legătură cu licitaţia la care a participat la A. (unde tablourile pe care i 
le-ar fi cumpărat E. erau aduse pentru expertizare şi igienizare), fie că a discutat 
cu Z. chestiuni profesionale („personal am discutat cu Z. la momentul acelei 
licitaţii, pentru a dobândi cunoştinţe şi a evalua situaţia mai bine”), fie că nu a 
făcut acest lucru („E. m-a prezentat lui Z. ca o persoană care cumpără şi este 
interesată să cumpere tablouri. Cu acea ocazie nu am purtat discuţii şi nici nu 
am văzut tablouri care eventual erau cumpărate pentru mine şi duse la Galeria 
A., întrucât nu era nici locul şi nici momentul”). 

În baza materialului probator, instanţa apreciază că martorul C., în 
considerarea relaţiei vechi de prietenie – încă din perioada liceului, cu inculpatul 
E. (fiind şi în raporturi naş-fin), i-a acordat acestuia un împrumut de .... euro 
pentru ca inculpatul să achiziţioneze tablouri, după cum martorul a declarat în 
faza de urmărire penală, neexistând intenţia lui C. de a investi în lucrări plastice. 

Împrejurarea că martorul C. nu a intenţionat a investi în opere de artă, iar 
banii daţi lui E. au constituit de la bun început un împrumut încă din luna 
ianuarie 2015 reiese şi din procesul-verbal de redare a convorbirii din mediul 
ambiental din 19.02.2015 dintre Z. şi E. când inculpatul face vorbire de o 
persoană cu bani, pe care a convins-o să vină la galeria de artă A. „pe 25, 
miercuri…”, căreia i-a dat un catalog, detaliind: „eu vin cu el oricum…”, „am 
un prieten care-i colegul meu de şcoală generală, de liceu, nu ştiu ce şi e mare 
om de afaceri. La el nu-i o problemă cu chestia asta, numai că nu le are cu 
chestia asta şi vreau să văd poate-l îmbolnăvesc cu ea, ştii?”, „ are nişte 
porcării în casă şi i-am zis: Băi, dar, tu, la banii tăi, nu… De alea luate de prin 
Baumax?”, „ Şi acum l-am… umilit eu oleacă aşa, că l-am chemat şi i-am 
arătat şi…trebuia să vadă şi acum vreau să-i sugerez…”, „Eu vin cu un bun 
prieten, cu cel de care v-am zis, că l-am convins” (file 173-175  vol.III d.u.p.). 

Conform celor promise de E., la licitaţia nr.23 din data de 25.02.2015 
organizată la A., C. (care a declarat că îl cunoaşte pe E. din anii 1982-1986, fiind 
colegi de liceu) a fost prezent şi a achiziţionat două tablouri intitulate Flori de 
câmp autor Fermo Vermont Margo, preţ de catalog .... euro şi Baticul roşu autor 
Luchian Ştefan, preţ de catalog .... euro, la 04.03.2015 fiind emisă factura în 
cuantum de .... lei, aşa cum rezultă din înscrisurile aflate la dosar care se 
coroborează cu declaraţiile martorilor Z. şi C. (file 124- 132 vol.VII d.u.p.). 

Instanţa consideră că cei .... euro primiţi în ianuarie 2015 de la C. au fost 
daţi cu titlu de împrumut, iar nu pentru ca martorului să i se cumpere tablouri de 
către E., ţinând cont şi de faptul că însuşi inculpatul a făcut vorbire în dialogul 



înregistrat în mediul ambiental, de la o dată ulterioară - 19.02.2015, că martorul 
C. „are nişte porcării în casă”, că „l-a umilit” din această cauză şi că dorea să-l 
determine să cumpere lucrări plastice, prezentându-i în acest scop şi un catalog, 
pentru informare. 

Despre scopul în care C. i-a dat banii lui E. au relatat martorii C. („despre 
C. cunosc că este persoana de la care E. împrumuta bani pentru a-şi cumpăra 
tablouri” – file 226-229 d. inst.) şi T. (în ambele faze ale procesului penal).  

Faptul că inculpatul E. a acţionat ca un comerciant, sens în care a 
achiziţionat tablouri, le-a prezentat pentru verificarea autenticităţii şi, eventual, 
le-a dat pentru restaurare, igienizare la A., urmărind vânzarea acestora pentru a 
obţine profit, rezultă şi din împrejurarea că, în ianuarie 2015, martorul C. i-a 
împrumutat inculpatului E., în acest scop, suma de .... lei, echivalentul a .... – .... 
euro, iar martorul T. a declarat că i-a vândut inculpatului E., în perioada ianuarie 
– iunie, iulie 2015, tablouri în valoare de ....-.... euro.   

În privinţa cuantumului sumei de bani primită de la martorul C., afirmaţia 
lui E. este contrazisă chiar de martor care a precizat în timpul cercetării 
judecătoreşti: „La începutul anului 2015, ianuarie – februarie 2015, am hotărât 
să-mi cumpere E. tablouri, deoarece avea relaţia cu persoana din Transilvania, 
scop în care i-am dat .... lei, care la momentul respectiv era echivalentul a ....-.... 
euro. La urmărire penală am spus că suma  pe care i-am dat-o lui E. a fost de .... 
lei, iar în discuţia cu d-nul ...., suma a fost aproximată la .... euro (...) Cu 
siguranţă, nu i-am mai dat vreo sumă de bani lui E. pentru a achiziţiona 
tablouri, nici cu titlu de împrumut şi nici în vreun alt fel.”  

Raportat la această situaţie în care martorul C. a declarat constant că nu a 
dat mai mult de .... euro lui E., nu se poate admite că exprimă adevărul 
declaraţia inculpatului E., în sensul că „de fiecare dată înainte de a ne deplasa la 
Cluj, la T., mergeam împreună cu E. acasă la C. pentru a lua bani”, mai ales că 
nu există niciun motiv plauzibil pentru care martorul C. să nu fi indicat o altă 
sumă de bani dată lui E., dacă cea de .... euro nu ar fi fost cea reală. 

Inculpata E. a menţionat că după întoarcerea de la Londra a constatat că 
tatăl său incepuse să achiziţioneze tablouri de la T., nu ştie dacă i le plătea, dar 
aveau înţelegerea ca să fie expertizate de Z., iar cele „confirmate” de martoră să 
rămână pentru restaurare la casa de licitaţii A. şi să intre în colecţia inculpatei. 
Inculpata a mai declarat că tablourile care se întorceau de la A. şi ei nu îi 
plăceau, precum şi cele despre care Z. spunea că „nu sunt bune”, reveneau lui 
C. conform unei înţelegeri pe care ar fi avut-o cu E..  

Instanţa constată că şi această declaraţie infirmă apărarea inculpatului în 
sensul că tablourile cumpărate de la T. erau ale lui C. pentru care acesta ar fi 
plătit aproape .... euro, cu atât mai mult cu cât inculpata a afirmat că martorul C. 
ar fi fost de acord să-i revină tablourile despre care Z. spunea că „nu sunt bune”,  
ceea ce nu este verosimil.  

Modul organizat în care inculpatul E. a desfăşurat activitatea comercială 
şi amploarea acesteia reiese şi din cuprinsul raportului de constatare tehnico-
ştiinţifică efectuat în faza de urmărire penală care a relevat că pe stikul de 
memorie  marca KINGSTON inscripţionat DATATRAVELER, 16GB G3, 
ridicat de la biroul profesional al inculpatului de la ...., în data de 25.06.2015, au 



fost identificate liste de lucrări cu referinţe privind, după caz:  „autor”, 
„suport/dimensiuni/cm”,  „valoare (euro)”, „observaţii” (file 1-9 vol. XII d.u.p.). 

În drept, fapta inculpatului E. care, deţinând funcţia de ...., în intervalul 
octombrie/noiembrie 2014 – iunie 2015, în mod repetat,  a intrat în posesia unui 
număr semnificativ de obiecte de artă, în special prin cumpărare, în vederea 
vânzării în scopul obţinerii unui profit, a intermediat vânzarea-cumpărarea, în 
acelaşi scop speculativ, acţionând în mod direct, dar în principal prin interpuşi, 
activităţi comerciale desfăşurate pe piaţa reglementată, dar preponderent pe piaţa 
nereglementată a operelor de artă, întruneşte elemenele constitutive ale 
infracţiunii de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia 
în scopul obţinerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite prev. 
de art.12 lit.a din Legea 78/2000. 

Potrivit art.12 lit.a teza I din Legea nr.78/2000, este pedepsită cu 
închisoarea de la 1 la 5 ani, dacă este săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau 
pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, fapta care constă în 
efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, 
atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană. 

Din conţinutul normativ al infracţiunii rezultă că pentru existența 
infracțiunii menționate este necesară o pluralitate de acte de executare (cel puțin 
două acte pentru care se poate angaja răspunderea penală), aspect realizat în 
prezenta cauzã.  

Înalta Curte constată că inculpatul E. a realizat, ca şi comerciant, acte de 
comerț ce au implicat un circuit financiar, în condițiile în care deținea simultan 
și calitatea de procuror.  

Infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț 
incompatibile cu funcția este asimilată infracţiunilor de corupţie şi are ca obiect juridic 
special relaţiile sociale referitoare la cinstea, onestitatea persoanelor care, dată fiind funcţia, 
atribuţia sau însărcinarea primită, trebuie să se abţină de la efectuarea unor operaţiuni 
financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu acea funcţie, atribuţie sau însărcinare.  

Faptul că prin incriminarea art.12 lit.a teza I din Legea 78/2000 s-a urmărit 
protejarea relaţiilor sociale mai sus enunţate, a fost statuat şi prin considerentele 
deciziei nr.243 din 06.04.2017 a Curţii Constituţionale (pronunţată în soluţionarea excepţiei 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.12 lit.a teza I din Legea 78/2000 invocată, în 
prezenta cauză, de inculpatul E.), fiind menţionat că prohibirea unor asemenea 
operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, are ca finalitate protejarea demnităţii 
persoanelor care ocupă anumite funcţii, atribuţii, însărcinări publice, dar şi 
asigurarea respectării principiilor economiei de piaţă şi a libertăţii economice. 

Infracțiunea prevăzută de art.12 lit a teza I din Legea nr.78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie presupune: un 
subiect activ calificat, respectiv persoana care exercită anumite funcții ce 
generează incompatibilitatea efectuării unor operaţiuni financiare, ca acte de 
comerţ; un element material constând în efectuarea de operaţiuni financiare, ca 
acte de comerţ; un scop constând în obținerea pentru sine ori pentru altul de bani 
sau alte foloase necuvenite; vinovăția sub forma intenției.  

Pentru ca efectuarea de operaţiuni financiare să constituie elementul 
material al laturii obiective, legea impune realizarea a două condiţii esenţiale, şi 
anume, operaţiunile financiare: să fie efectuate ca acte de comerţ şi, cumulativ, 



să fie incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte 
o persoană. 

Elementul material, efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de 
comerţ, incompatibile cu funcţia, se examinează strict din perspectiva conduitei 
persoanei acuzate, fiind fãră relevanță evaluarea celor cu care a intrat în 
raporturi comerciale. Caracterul penal şi vinovăţia decurg din fapta persoanei 
acuzate, care a efectuat operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile 
cu funcţia, în scopul obţinerii de foloase injuste. Cel care a efectuat operaţiuni 
financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, răspunde pentru fapta 
proprie.  

Sub aspectul semnificaţiei noţiunilor de operaţiuni financiare şi acte de 
comerţ, se constată că aceste două noţiuni regăsite în textul incriminator nu au 
primit o definiţie în Legea nr.78/2000, astfel încât trebuie avut în vedere 
înţelesul dat lor fie în cuprinsul altor acte normative, fie sensul uzual, în situaţia 
în care nu există o definiţie legală a acestora. 

Efectuarea de operaţiuni financiare are înțelesul de operaţiuni care 
implică circulaţia banilor şi a creditelor. 

Prin decizia Curţii Constituţionale aminitite mai sus s-a arătat că pot intra 
în categoria operaţiunilor financiare avute în vedere de legiuitor la incriminarea 
faptelor prevăzute de art.12 lit.a din Legea nr.78/2000, operaţiunile care 
antrenează circulaţia de capital, operaţiuni de bancă, de schimb valutar sau de 
credit, operaţiuni de plasament, în burse, asigurări, în plasament mutual ori 
privitor la conturile bancare şi cele asimilate acestora, tranzacţii comerciale 
interne sau internaţionale. 

Sub aspectul înţelesului noţiunii de acte de comerţ, se constată, de 
asemenea, că, deşi prevederile vechiului Cod comercial (în vigoare la data 
adoptării normei de incriminare cuprinse în art.12 lit.a din Legea 78/2000) nu 
cuprindeau o definiţie a sintagmei în discuţie, în doctrina dreptului comercial, 
actele de comerţ au fost definite ca fiind „actele juridice, faptele juridice şi 
operaţiunile comerciale prin care se realizează producţia de mărfuri, 
executarea de lucrări ori prestarea de servicii sau o interpunere în circulaţia 
mărfurilor, cu scopul de a obţine profit” (Drept comercial român, Ediţia a VI-a, 
S.D.C.). 

Prin dispoziţiile art. 8 alin.2 din Legea nr.71/2011 privind punerea în 
aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil s-a prevăzut: În toate actele 
normative în vigoare, expresiile „acte de comerţ”, respectiv „fapte de comerţ” 
se înlocuiesc cu expresia „activităţi de producţie, comerţ sau prestări de 
servicii”.  

Prin paragraful 34 din cuprinsul deciziei nr.243 din 06.04.2017 a Curţii 
Constituţionale, s-a arătat că „înlocuirea expresilor clasice de acte de comerţ şi, respectiv, 
fapte de comerţ, are meritul de a stabili conţinutul juridic actual al noilor noţiuni care vizează 
sensul economic al noţiunii de comerţ, adică acela de interpunere în schimbul şi circulaţia 
mărfurilor, ceea ce înseamnă că, în accepţiunea actuală a legiuitorului, actele de comerţ, 
respectiv activitatea comercială, sunt alcătuite din operaţiuni care privesc activităţi de 
producţie, comerţ sau prestări de servicii. 

În doctrină, s-a arătat că valoarea textului art.8 alin.2 din Legea nr.71/2011 
este eminamente economică şi că singura valenţă juridică nu este decât cea 



conferită de de art.3 alin.3 din Codul civil: activitatea de producţie, comerţ sau 
prestări de servicii desfăşurate în mod sistematic şi permanent constituie 
activităţi (întreprinderi) profesionale, iar cei care le desfăşoară în mod 
individual sau colectiv sunt consideraţi profesionişti (art.3 alin.2 Cod civil).  

La nivel teoretic, se mai notează că, potrivit art.8 alin.1 din Legea 
nr.71/2011, noţiunea de profesionist prevăzută de art.3 din Codul civil include 
categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, precum și orice 
alte persoane autorizate să desfășoare activități economice sau profesionale, 
astfel cum aceste noțiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a 
Codului civil. 

Înalta Curte mai notează că Directiva 2011/83/UE din 25 octombrie 2011 
privind drepturile consumatorului defineşte la art.2 pct.2 noţiunea de  
„comerciant” ca fiind orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă este 
publică sau privată, care acționează, inclusiv prin intermediul unei alte persoane 
care acționează în numele sau în contul ei, în scopuri ce țin de activitatea sa 
comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesională în legătură cu 
contractele care intră sub incidența prezentei directive. 

Prin decizia nr.243 din 06.04.2017 a Curţii Constituţionale, s-a precizat că 
noţiunea de profesionist care include şi calitatea de comerciant introduce un 
sistem subiectiv de reglementare al raporturilor comerciale, care completează 
sistemul obiectiv de reglementare, faţă de conţinutul normativ de reglementare 
al art.8 alin.2 din Legea 71/2011, avut în vedere prin normele referitoare la 
activităţile de producţie, prestări servicii şi comerţ. 

În contextul acestor argumente de principiu, instanţa reţine că prin 
operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, în accepţiunea art.12 lit.a din Legea 
nr.78/2000, se înţelege desfăşurarea oricărei activităţi cu valoare sau finalitate 
financiară cuantificabilă în monedă, care are legătură în mod direct cu 
activitatea unui comerciant/profesionist. 

Inculpatul E., .... la ...., în mod repetat, într-o perioadă de circa nouă luni, în 
scopul obţinerii de profit, a cumpărat şi vândut tablouri, a oferit spre vânzare 
lucrări plastice inclusiv prin postare pe site-ul olx.ro, a prezentat la casa de 
licitaţii A. tablouri pentru expertizare, igienizare, restaurare în scopul vânzării, a 
intermediat operaţiuni de vânzare-cumpărare ce aveau ca obiect lucrări plastice, 
a introdus lucrări plastice în licitaţii la diverse case de licitaţii în vederea 
vânzării. 

Înalta Curte reţine că inculpatul E. s-a comportat ca un comerciant, a 
exercitat sistematic o activitate economică pe cont propriu, afacerea comercială 
fiind desfăşurată în scopul obţinerii de profit. 

Alături de probele deja analizate în cuprinsul prezentei hotărâri, relevantă 
în sensul dovedirii acuzaţiei de efectuare de operaţiuni financiare ca acte de 
comerţ în scopul obţinerii de profit este şi declaraţia martorului C., restaurator 
de artă, care l-a perceput pe inculpatul E. ca pe un negustor, şi nu ca pe un 
colecţionar (fila 167-170, vol. 1 d.u.p.). 

Totodată, se reţine afirmaţia martorului H. că E. vorbea firesc despre 
vânzarea şi cumpărarea de tablouri şi arăta că ştie domeniul în ansamblul lui, 
exprimându-se şi în legătură cu valoarea de piaţă a acestora. 



Incompatibilitatea exercitării de operaţiuni financiare ca acte de comerţ 
rezultă explicit din art.5 şi art.8 din Legea nr.303/2004 privind statututl 
judecătorilor şi procurorilor: „funcţiile de judecător, procuror, magistrat-asistent 
şi asistent-judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu 
excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior”, iar judecătorilor şi 
procurorilor le este interzis să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin 
persoane interpuse, să desfăşoare activităţi de arbitraj în litigii civile, comerciale 
sau de altă natură, să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de 
conducere, administrare sau control al societăţii civile, societăţi comerciale, 
inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare ori financiare, 
companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome ori să aibă calitatea de 
membru al unui grup de interes economic. 

Articolul 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie reglementează o infracțiune de pericol 
deoarece legea specială cere ca folosul necuvenit să fie urmărit, neavând 
relevanță dacă folosul necuvenit este pentru subiectul activ sau pentru un terț. 

Infracţiunea se consumă în momentul în care persoana acuzată a efectuat 
actele de comerț în scopul de a obţine un folos necuvenit, pentru sine sau pentru 
altul. În consecință, fapta este infracțiune atunci când există scopul obținerii de 
foloase necuvenite, indiferent dacă foloasele au fost sau nu obținute. 

Aşadar, obţinerea pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte 
foloase necuvenite nu constituie componente ale laturii obiective ale infracţiunii 
şi nu condiţionează existenţa acesteia, fiind suficient şi necesar, numai ca acesta 
să acţioneze în acest scop. 

Împrejurarea că E. a urmărit obţinerea unui profit reflectat în sume de 
bani prin revânzarea lucrărilor plastice este dovedită şi prin declaraţia 
inculpatului E. dată în timpul cercetării judecătoreşti când a relatat că E. l-a 
trimis la martorul A., colecţionar de tablouri din .... care, văzând tablourile 
oferite spre vânzare, a considerat că preţurile (n.n. în stabilirea cărora E. avea 
rolul principal după cum rezultă din convorbirile telefonice cu T.), erau prea 
mari. 

În aceeaşi ordine de idei, a preocupării inculpatului E. de a obţine un 
câştig financiar, instanţa reţine menţiunea din faţa instanţei a martorului C.: „d-
nul E. dorea să valorifice tablourile prin vânzare pentru bani, pentru că, altfel 
nu avea sens să dorească a le vinde. Am auzit la un moment dat discutând pe d-
nul E. că urmăreşte să-i cumpere fiicei sale o maşină şi cred că nevoia de bani 
se datora faptului că dorea să deschidă o casă de licitaţie în ...., aşa cum am 
aflat chiar de la E.”. 

Totodată, în baza înscrisurilor reprezentate de notele scrise întocmite între 
E. şi T.,  Înalta Curte constată că preţurile cu care E. a achiziţionat tablourile de 
la T.  variau, în genere, între .... şi .... euro (file 95-96, 98-103 vol.XI d.u.p.), iar 
preţurile de vânzare a unora dintre tablouri şi ofertele de vânzare s-au 
concretizat în valori de câteva mii de euro.  

Orice modalitate de obținere a foloaselor contrară legii realizează scopul 
cerut de norma de incriminare, atunci când cel acuzat a acceptat posibilitatea 
producerii acestui scop (a se vedea ÎCCJ - S. pen., sent. pen. nr.1039 din 



22.11.2013, dosar nr. ..../1/2013, def. prin dec. pen. nr.94 din 13.10.2014, ÎCCJ 
– Completul de 5 Judecători). 

Caracterul necuvenit al folosului poate decurge fie din folosirea unor 
practici interzise în care ar urma să fie obţinut, fie în raport de persoana care nu 
putea să îl obțină în mod licit, fie poate fi consecința naturii bunurilor care nu 
puteau fi obținute licit de cei în cauză. 

În cauza de față, caracterul necuvenit al folosului material se datorează 
faptului  că inculpatul E. a efectuat operaţiuni financiare ca acte de comerţ, aflat 
în stare de incompatibilitate legală atrasă de funcţia de .... pe care o deţinea în 
acea perioadă de timp. 

Prin faptele sale, inculpatul E. a acţionat cu intenţie întrucât nu numai că 
nu s-a menţinut dincolo de orice suspiciune de natură a deturna prestigiul 
funcţiei, ci dimpotrivă, în deplină cunoştinţă de cauză a exercitat operaţiuni 
financiare în scopul de a obţine profituri din anumite activităţi de comerţ, ştiind 
că o persoană învestită cu atributul funcției sale este incompatibilă a exercita 
acest tip de acte. 

Semnificativă este şi afirmaţia din faţa instanţei a martorului T. „mi-a 
cerut să nu întocmesc expertizele pe numele său întrucât este magistrat şi ar fi 
bine să nu se cunoască situaţia”. În aceeaşi ordine de idei se evidenţiază replica 
telefonică transmisă de E. cu prilejul convorbirii din 13.02.2015, când i-a atras 
atenţia lui E. „să nu apară şi e-mailul meu pe acolo” (proces-verbal de redare 
fila 126 vol.III d.u.p.), precum şi transcriptul convorbirii din mediul ambiental 
dintre Z. şi E., când la precizarea martorei că în acte trebuie trecut numele 
proprietarului tabloului, E. îi spune să noteze numele fetei sale cea mică, cu 
motivarea „treceţi-l ca să nu facă legătura” (proces-verbal fila 9 vol.III d.u.p.). 

Cât priveşte acuzaţia de fals în declaraţii adusă inculpatului E., se reţine 
că, în conformitate cu conţinutul declaraţiei de avere datată 15.06.2015, pusă la 
dispoziţie de Consiliul Superior al Magistraturii, E., .... la .... a consemnat la 
Secţiunea II.2 intitulată „Bunuri mobile” – Bunuri sub formă de metale 
preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror 
valoare însumată depăşeşte 5.000 euro, următoarele: „ 1. Tabouri achiziţionate 
direct de la colecţionari: 2014 – I. Doboşariu (.... RON), Z. Molnar (....), V. 
Popescu (.... USD), C. Ressu (.... E), S. Ziffer (.... E), D. Ghiaţă (.... E), A. 
Bălţatu ( acuarelă .... RON), C. Baba (cărbune – 2 bucăţi – .... RON), R. 
Postolache (acuarele – 3 bucăţi – .... RON), E. Tomaziu ( .... RON), R. Dărângă 
(2 bucăţi – .... RON), A. Costinescu (2 buc. .... E), AN (acuarelă .... RON); 2. 
Achiziţionate din Galerii: 2015 – T. Erno (.... E), T. Erno (.... E), şi M. Teişanu 
(.... E), R. Negely (.... E), R. Negely, A. Negoşanu (.... RON) – ultimele 6 
achiziţinate de la colecţionari, V. Brânzan (2 buc. .... RON), G. Vânătoru (.... 
RON), M. Arnold (acuarelă .... RON); 3. Statuete (achiziţii directe de la 
colecţionari) – 2015 : V. Pârvan (două bucăţi ambele .... RON) şi M. Guguianu 
(.... RON) - fila 89 vol. II d.u.p. 

Din cuprinsul acestei declaraţii de avere rezultă că nu conţine toate 
lucrările plastice aparţinând inculpatului E. şi care au fost ridicate cu prilejul 
percheziţiilor efectuate la domiciliul şi biroul său profesional de la parchet, 



Galeria de artă A., locuinţa inculpatei E. şi a martorei E. sau predate de martora 
P.. 
 Potrivit materialului probator, astfel cum s-a constatat în cele ce preced, 
inculpatul E. nu a cumpărat tablouri pentru C., astfel că avea obligaţia de a le 
consemna în declaraţia de avere, având în vedere că lucrările plastice pe care le-
a declarat depăşeau valoarea de .... euro, condiţie impusă de lege - „a căror 
valoare însumată depăşeşte 5.000 euro”, cele nedeclarate venind în completarea 
acestei valori.  

Lipsa de sinceritate a inculpatului în privinţa apărării că tablourile luate de 
la T. au fost achiziţionate pentru C., care ulterior ar fi renunţat la intenţia de a 
investi în lucrări plastice, înţelegându-se ca banii să-i rămână cu titlu de 
împrumut, este relevată şi de împrejurarea că, chiar dacă (exclusiv ipotetic) s-ar 
aprecia că tablourile au fost achiziţionate, iniţial, de inculpatul E. pentru 
martorul C., obligaţia consemnării acestora în declaraţia de avere tot ar fi existat 
deoarece această „răzgândire” a martorului C. ar fi apărut înainte de data de 
15.06.2015 când inculpatul a completat declaraţia de avere. 

Instanţa are în vedere că prin declaraţia dată în instanţă martorul C. a legat 
momentul renunţării sale de a mai investi în tablouri de cel al licitaţiei din 
februarie 2015 când a achiziţionat două lucrări de la A., iar materialul probator 
dovedeşte că suma de .... euro a fost primită de inculpatul E. de la martorul C., 
în luna ianuarie 2015. 

Se mai remarcă faptul că, încercând să creeze convingerea că martorul C. 
a dorit să investească în tablouri şi a renunţat la idee după completarea 
declaraţiei de avere, inculpatul E. a declarat, în instanţă: „Cu două zile înainte de 
efectuarea percheziţiilor (n.n. 25.06.2015), m-am întâlnit cu C. acasă la acesta, i-
am arătat contractele de custodie încheiate cu A., fie de mine, fie de E. sau E., 
precum şi o listă cu toate tablourile şi preţul acestora, justificând astfel banii 
primiţi de la el şi daţi lui T..” 
 Conform acestei depoziţii, ar însemna că, exact cu două zile înainte de 
percheziţiile din 25.06.2015, act procedural ce a vizat şi domiciliul martorului 
C., acesta a renunţat la „a investi în tablouri”, ceea ce, însă, martorul nu a 
declarat, afirmaţia sa fiind în sensul că după ce i-a dat lui E. suma de .... lei 
(circa .... euro), în luna ianuarie 2015, la câteva luni de zile ar fi stabilit ca 
aceasta să fie considerată un împrumut.  

În aprecierea instanţei, câteva luni de zile nu echivalează cu jumătate de 
an, având în vedere că predarea sumei (.... euro) pe care inculpatul a recunoscut 
că i-a dat-o inculpatului E. a avut loc în luna ianuarie 2015. 

Lipsa de sinceritate a inculpatului E. este evidenţiată şi de  faptul că 
martorul a negat existenţa unui moment în care i-ar fi fost prezentate, cu două 
zile înainte de efectuarea percheziţiilor, contractele de custodie încheiate cu A., 
precum şi o listă cu toate tablourile şi preţul acestora. Martorul a relatat în 
timpul cercetării judecătoreşti: „E. nu mi-a arătat contracte sau alte tipuri de 
înscrisuri care să fi fost încheiate cu A.. Nu îmi aduc aminte ca E. să fi venit la 
mine cu o listă cu tablouri şi preţurile acestora, justificând banii primiţi de la 
mine”.  
 Înalta Curte apreciază că dacă ar fi existat momentul factual descris de 
inculpatul E., care conform acestuia s-ar fi petrecut numai cu două zile înainte 



de percheziţia efectuată la domiciliul martorului C., percheziţia domiciliară din 
25.06.2015 ar fi constituit un reper  semnificativ, şi martorul şi-ar fi amintit că 
inculpatul E. „i-ar fi dat socoteală”, cu înscrisuri, asupra modului în care a 
cheltuit cei .... euro. 

Împrejurarea că martorul C. nu a confirmat declaraţia inculpatului E., în 
aprecierea instanţei de judecată, are menirea de a contrazice o altă afirmaţie a 
martorului, respectiv că „ aveam discuţii cu acesta în care E. îmi explicita ce 
tablouri achiziţionează pentru suma pe care i-am dat-o”, „odată am fost la E. 
acasă, unde mi-a arătat unele tablouri restaurate, tablouri care erau ale mele”, cu 
atât mai mult cu cât E. i-ar fi arătat în jur de 10-20 de tablouri pe care le-ar fi 
cumpărat cu banii primiţi de la martor, or, totalul tablourilor ridicate de la 
locuinţa inculpatului şi A. este de peste 70 de tablouri. 

În consecinţă, instanţa consideră că depoziţia inculpatului E. a fost făcută 
şi cu scopul de a plasa după data de 15.06.2015 când a dat declaraţia de avere, 
momentul la care ar fi aflat că suma de bani primită de la C. reprezintă un 
împrumut şi că tablourile achiziţionate cu această sumă au ajuns să-i aparţină, ca 
urmare „renunţării” martorului C. să mai investească în tabouri, apărare care, 
însă, nu se coroborează cu nicio probă. 
 În baza materialului probator, instanţa constată că martorul C., în 
considerarea relaţiei vechi de prietenie – încă din perioada liceului, cu inculpatul 
E., i-a acordat acestuia un împrumut de .... euro pentru ca inculpatul să 
achiziţioneze tablouri, după cum martorul a declarat în faza de urmărire penală, 
împrumut care nu figurează menţionat în declaraţia de avere din 15.06.2015, la 
Capitolul V - „Datorii”. 

 Despre împrumutul acordat inculpatului E. de către martorul C. au 
declarat şi martorii T. şi C. („din câte cunosc, E. era bun prieten cu C.n şi 
împrumuta de la acesta atât pentru achiziţia de tablouri, cât şi pentru transportul 
la Bucureşti, diferite sume de bani. Am auzit de la E. că ar fi împrumutat de la 
Giani o sumă foarte mare, în jur de aproximativ .... euro pentru a achiziţiona 
tablouri şi apoi a le vinde pe fir” - fila 181-182 vol.I d.u.p.).  

Prin urmare, un număr de 32 de lucrări plastice care au fost lăsate de 
inculpatul E. la Casa de licitaţii şi galeria de artă A. şi au fost ridicate potrivit 
procesului-verbal întocmit la 25.06.2015 de organele de urmărire penală (fila 
395 vol.VII d.u.p.), trebuiau declarate cu prilejul întocmirii declaraţiei de avere 
din 15.06.2015 de către inculpatul E. (una singură figurând în declaraţia de 
avere), şi anume: 

1. AUTOR: Semnat Mohi O. (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 1 TITLU: „ Natura statică cu dovleac I”DIMENSIUNI:  40,7 x 40 
cm TEHNICA: ulei pe placaj STARE DE CONSERVARE: Bună  

2. AUTOR: Semnat Nagy Oskar 944 (fals) - – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 2 TITLU: „ Peisaj cu case” DIMENSIUNI:  40,5 x 50 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: relativ bună  

3. AUTOR: Semnat Ziffer Sandor (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 3 TITLU: „ Peisaj rural cu case” DIMENSIUNI:  77 x 98 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză maruflată pe placaj STARE DE CONSERVARE: 
Bună 



4. AUTOR: Semnat Ziffer Sandor 951 (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 4  TITLU: „ Natură statică în interior” DIMENSIUNI:  85 x 70,5 
cm TEHNICA: ulei pe pânză maruflată pe placaj  STARE DE CONSERVARE: 
Bună 

5. AUTOR: Semnat C. Piliuţă (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 5  TITLU: „ Dansatoare cu muzicanţi” DIMENSIUNI:  100,5 x 
100,5  cm  TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

6. AUTOR: Semnat Ziffer Sandor (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 6  TITLU: „ Natură statică cu flori şi ceas” DIMENSIUNI: 119,5 x 
90 cm  TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Mediocră 

7.AUTOR: Semnat Bör Tsök (fals?) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 7  TITLU: „ Peisaj cu dealuri” DIMENSIUNI:  80 x 109 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună  

8. AUTOR: Semnat Ciupe A. (fals?) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 9 TITLU: „Natură statică cu mere şi sticlă ” DIMENSIUNI:  45 x 
65 cm  TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Relativ bună; 
ramă deteriorată 

9. AUTOR: Semnat Pacea (fals) – nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 
10 TITLU: „ Peisaj la marginea mării” DIMENSIUNI:  65 x 100 cm  
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună  

10. AUTOR: Semnat Ziffer Sandor / 932 (fals?) – nr. de ordine P.V. 
predare 03.08.2015 – 11 TITLU: „ Portret de bărbat cu peisaj citadin în fundal” 
DIMENSIUNI:  88,5 x 58,5 cm TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE 
CONSERVARE: Proastă 

11. AUTOR: Semnat Jean Cheller (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 12 TITLU: „ Peisaj citadin” DIMENSIUNI:  45 x 63 cm 
TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

12. AUTOR: Semnat Ferentzy Karoly (fals?) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 13 TITLU: „ Nud de femeie în atelier” DIMENSIUNI:  70 x 46,5 
cm TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Mediocră 

13. AUTOR: Semnat Thorma (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 14 TITLU: „ Femeie în peisaj” DIMENSIUNI:  49,5 x 95 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză  STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

14. AUTOR: Semnat N. Enea (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 15 TITLU: „ Peisaj cu bărci I” DIMENSIUNI:  64 x  97 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună; ramă 
deteriorată 

15. AUTOR: Semnat Perlott Csaba (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 16 TITLU: „Natură statică cu lampă şi lămâi ” DIMENSIUNI:  
99,5 x 69,5 cm TEHNICA: ulei pe placaj STARE DE CONSERVARE: Relativ 
bună; ramă deteriorată 

16. AUTOR: Semnat Bör Tsök (fals?) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 17 TITLU: „ Peisaj de iarnă cu căpiţe” DIMENSIUNI:  75,5 x 
95,5 cm TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

17. AUTOR: Semnat Nagy Oskar (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 18 TITLU: „Colţ de atelier” DIMENSIUNI:  101 x 100,5cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 



18. AUTOR: Semnat Nagy Oskar (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 19 TITLU: „ Peisaj cu case I” DIMENSIUNI:  36 x 78 cm 
TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

19. AUTOR: Semnat Nagy Oskar (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 20 TITLU: „ Peisaj cu case II” DIMENSIUNI:  36 x 78 cm 
TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

20. AUTOR: Semnat Thorma (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 21 TITLU: „ Femeie în peisaj” DIMENSIUNI:  65 x  55 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Mediocră 

21. AUTOR: Semnat Perlott Csaba (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 22 TITLU: „ Natură statică cu mere şi nud antic ” DIMENSIUNI:  
61 x 108,5 cm TEHNICA: ulei pe pânză maruflată pe placaj STARE DE 
CONSERVARE: Relativ bună 

22. AUTOR: Semnătură indescifrabilă (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 23 TITLU: „ Peisaj rural cu biserică” DIMENSIUNI:  70 x 125,5 
cm TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Mediocră 

23. AUTOR: Semnat N. Enea (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 24 TITLU: „Peisaj citadin” DIMENSIUNI:  64,5 x 50 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

24. AUTOR: Semnat N. Enea (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 25 TITLU: „ Peisaj cu bărci II” DIMENSIUNI:  79 x  60 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Mediocră; ramă 
deteriorată 

25. AUTOR: Semnat Constion (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 26  TITLU: „ Laguna veneţiană” DIMENSIUNI:  64,5 x 100 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Mediocră 

26. AUTOR: Semnat Jean Cheller (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 27 TITLU: „Peisaj citadin ” DIMENSIUNI:  aprox. 47,5 x 62,5 cm  
TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Mediocră 

27. AUTOR: Semnat Mohi O. (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 28  TITLU: „ Natură statică cu floarea soarelui” DIMENSIUNI:  
68 x 53 cm TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ 
bună 

28. AUTOR: Semnat Nagy Oskar (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 29 TITLU: „Natură statică cu ulcior şi fructe ” DIMENSIUNI:  50 
x 40 cm TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

29. AUTOR: Semnat Ciupe A. (fals?) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 30 TITLU: „ Natură statică cu flori şi mere” DIMENSIUNI:  43 x 
54,5 cm TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună; ramă 
deteriorată 

30. AUTOR: Semnat Scheiber H. (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 31 TITLU: „ Bust de femeie cu pălărie” DIMENSIUNI:  aprox. 61 
x 48 cm TEHNICA: pastel pe hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună 

31. AUTOR: Semnat Scheiber H. (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 32 TITLU: „ Bust de tânără” DIMENSIUNI:  51,5 x 39,5 cm 
TEHNICA: pastel pe hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună; fără ramă 



32.AUTOR: Semnat Scheiber H. (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 33 TITLU: „ Tânără fumând” DIMENSIUNI:  50,5 x 38,5 cm 
TEHNICA: pastel pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună; fără ramă 

Înalta Curte constată, în baza coroborării datelor din procesul-verbal din 
25.06.2015 de ridicare a tablourilor de la Casa de licitaţii şi galeriei de artă A., 
procesul-verbal din 03.08.2015 de lăsare în custodie a tablourilor la Muzeul 
Naţional de Artă al României (pct.8 –fila 128 vol.XVI d.u.p.), declaraţia 
inculpatului E. dată în instanţă la 12.04.2017 că, în declaraţia de avere din 
15.06.2015 este consemnată lucrarea Peisaj citadin (numită şi Peisaj 
mediteranean, Piaţetă) de Rudolf Negely lăsată la A. prin contractul de depunere 
46/22.01.2015 de E. (fila 231 vol.VII d.u.p.). 

 Lucrarea a fost restituită inculpatului conform procesului-verbal de 
restituire din 19.09.2016 al DNA – Secţia de combatere a infracţiunilor de 
corupţie de la sediul Muzeului Naţional de Artă al României (pct.1) - fila  
vol.33-37 vol.V d.inst., întocmit conform ordonanţei procurorului emisă în baza 
încheierii nr.754 din 06.10.2015 pronunţată de judecătorul de cameră 
preliminară al ICCJ – Secţia penală în dosarul ..../1/2015, inculpatul 
recunoscând, în fotografia de la fila 247 vol.VII d.u.p., tabloul care i-a fost 
restituit cu obligaţia de a-l păstra până la soluţionarea definitivă a cauzei. 

În legătură cu lucrările plastice ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare 
efectuate la locuinţa inculpatului E. din .... (file 26-40 şi urm. vol.IX d.u.p.), se 
constată că majoritatea acestora nu au fost trecute în declaraţia de avere din 
15.06.2015 întocmită de inculpat. 
 Deopotrivă, având în vedere conţinutul declaraţiei de avere din 
15.06.2015 a inculpatului E. (fila 89 vol. II d.u.p.) şi probele administrate în 
cauză, respectiv procesul-verbal de percheziţie domiciliară efectuată la locuinţa 
inculpatului E. şi planşele fotografice realizate lucrărilor plastice ridicate cu acel 
prilej (fila 26 şi urm. vol. IX d.u.p.), procesul-verbal din 04.08.2015 de lăsare în 
custodie a lucrărilor plastice Muzeului Naţional de Artă al României (fila 142 şi 
urm. vol. XVI d.u.p.), declaraţia dată de inculpatul Eva Emil în timpul cercetării 
judecătoreşti la termenul din 12.04.2017, procesul-verbal din 19.09.2016 de 
restituire întocmit de DNA – Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie la 
sediul Muzeului Naţional de Artă al României, instanţa de fond constată că 
următoarele tablouri ridicate de la locuinţa inculpatului figurează în declaraţia 
de avere a acestuia: 

1.- AUTOR: I. Doboşariu – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 117 
TITLU: „ Peisaj de ţară ” DIMENSIUNI: aprox. 49  x 68,5  cm TEHNICA: ulei 
pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună 

Inculpatul a declarat în faţa instanţei că tabloul i-a fost restituit la 
19.09.2016, având obligaţia de a-l păstra până la soluţionarea definitivă a 
cauzei, prin procesul-verbal din aceeaşi dată întocmit de DNA – Secţia de 
combatere a infracţiunilor de corupţie la sediul Muzeului Naţional de Artă al 
României (în baza ordonanţei procurorului emisă potrivit încheierii nr.754 din 
06.10.2015 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară al ICCJ – Secţia 
penală în dosarul ..../1/2015). 



2.- AUTOR: Semnat Vasile Popescu (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 123 TITLU: „ Vas cu trandafiri ” DIMENSIUNI:  50 x 60  cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

Inculpatul a declarat în faţa instanţei că i-a fost restituit la 19.09.2016, 
având obligaţia de a-l păstra până la soluţionarea definitivă a cauzei, prin 
procesul-verbal din aceeaşi dată întocmit de DNA – Secţia de combatere a 
infracţiunilor de corupţie la sediul Muzeului Naţional de Artă al României 
(figurează la pct. nr.9 din procesul-verbal). 

Înalta Curte constată că, prin procesul-verbal din 19.09.2016 întocmit de 
DNA – Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie la sediul Muzeului 
Naţional de Artă al României, a fost restituit şi tabloul semnat Şt. Popescu – nr. 
de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 97 TITLU: „ Peisaj ” DIMENSIUNI:  32 x 
27  cm TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună; ramă 
puţin deteriorată, care nu este trecut în declaraţia de avere din 15.06.2016, deşi 
încheierea nr.754 din 06.10.2015 a judecătorului de cameră preliminară, prin 
care s-a dispus restituirea unor lucrări plastice, s-a referit exclusiv la infracţiunea 
de fals în declaraţii. Însă, această situaţie nu împietează asupra soluţionării pe 
fond a cauzei deoarece dispoziţia din hotărârea respectivă impunea, deopotrivă, 
obligaţia inculpatului de a păstra tablourile restituite până la pronunţarea soluţiei 
definitive asupra acţiunii penale, iar, pe de altă parte, lucrarea Şt. Popescu - 
Peisaj face parte din categoria lucrărilor plastice care se vor restitui inculpatului 
prin prezenta hotărâre. 

 Ceea ce interesează, în prezenta analiză, este că tabloul Şt. Popescu – 
Peisaj nu a fost trecut în declaraţia de avere a inculpatului E. din 15.06.2016. 
 3.- AUTOR: Semnat Camil Ressu (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 113 TITLU: „ Peisaj cu minaret ” DIMENSIUNI:  51 x 61  cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

Inculpatul a declarat în faţa instanţei că i-a fost restituit la 19.09.2016, 
având obligaţia de a-l păstra până la soluţionarea definitivă a cauzei, prin 
procesul-verbal din aceeaşi dată întocmit de DNA – Secţia de combatere a 
infracţiunilor de corupţie la sediul Muzeului Naţional de Artă al României şi a 
recunoscut fotografia acestuia la fila 69 – foto 126 vol. IX d.u.p. 
 4. - AUTOR: R. Dărângă – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 94 
TITLU: „ Natură statică cu  pipă ” DIMENSIUNI: aprox. 29  x 28  cm 
TEHNICA: ulei pe placaj STARE DE CONSERVARE: Bună 
 5. - AUTOR: R. Dărângă – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 95 
TITLU: „ Două personaje ” DIMENSIUNI: aprox. 30  x  20 cm TEHNICA: ulei 
pe placaj STARE DE CONSERVARE: Bună 

Inculpatul E. a declarat că i-au fost restituite aceste din urmă două tabouri, 
având obligaţia de a le păstra până la soluţionarea definitivă a cauzei, prin 
procesul-verbal din 19.09.2016 întocmit la Muzeul Naţional de Artă al 
României, că le-a achiziţionat cu suma totală de .... lei de la V., unul 
reprezentând un vas cu flori a cărui fotografie se află la fila 67 foto 114 vol.IX, 
iar cel de-al doilea ilustrează Sfinţii Pavel şi Petru. 
 6. - AUTOR: Augustin Costinescu– nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 105 TITLU: „ Festin văratec ” DIMENSIUNI: aprox. 40  x 50  cm 
TEHNICA: ulei pe carton pânzat STARE DE CONSERVARE: Bună 



 7. - AUTOR: A. Costinescu– nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 
124 TITLU: „ Natură statică ” DIMENSIUNI:  40 x 30  cm TEHNICA: ulei pe 
carton STARE DE CONSERVARE: Bună 

Inculpatul E. a arătat la audierea din 12.04.2017 că aceste din urmă două 
tablouri i-au fost restituite la 19.09.2016, având obligaţia de a le păstra până la 
soluţionarea definitivă a cauzei, că le-a cumpărat de pe site-ul OLX cu suma de 
600 euro şi sunt ilustrate prin fotografiile de la fila 67 foto 118 şi fila 72 foto 
144 vol.IX d.u.p. 

8. - AUTOR: Semnat Rudolf Negely (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 116 TITLU: „ Bărci ” DIMENSIUNI:  50 x 70  cm TEHNICA: 
ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 
 La termenul din 12.04.2017, inculpatul a declarat că această lucrare a 
achiziţionat-o de la S. cu 500 euro, i-a fost restituită la 19.09.2016, având 
obligaţia de a o păstra până la soluţionarea definitivă a cauzei, şi este ilustrată la 
fila 80 foto 190 vol.IX d.u.p. 
 9. - AUTOR: Negoşanu – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 125 
TITLU: „ Natură statică cu crini ” DIMENSIUNI:  61,5 x  50 cm TEHNICA: 
ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

Despre această lucrare plastică, inculpatul E. a menţionat că i-a fost 
restituită, având obligaţia de a o păstra până la soluţionarea definitivă a cauzei, 
şi este prezentată prin fotografia nr.122 aflată la fila 68 din vol.IX d.u.p. 
 10. -AUTOR: Semnat D. Ghiaţă (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 96 TITLU: „Vas cu flori” DIMENSIUNI:  40,5 x 31,2  cm 
TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună 
 Înalta Curte consideră, în raport de întregul material probator administrat 
în cauză, că menţiunea din declaraţia de avere din 15.06.2015 -„D. Ghiaţă 
(800)” vizează această lucrare, numită Vas cu flori de D.Ghiaţă,  având în 
vedere că preţul de achiziţie indicat este de .... euro. Or, acesta este preţul la care 
se ajunge dacă se ţine seama că aceast tablou a fost cel pentru care inculpatul i-a 
dat lui R. lucrarea Odihnă în zi de duminică/Peisaj cu musulmani de Ştefan 
Popescu (primită ca mită de la T. şi cumpărată de acesta cu ....-.... lei), la care a 
adăugat suma de .... lei, pentru a ajunge la valoarea lucrării semnate D. Ghiaţă. 
 Prin declaraţia din 12.04.2017, inculpatul s-a referit la faptul că i-a fost 
restituită conform procesului-verbal din 19.09.2016 întocmit la sediul Muzeului 
Naţional de Artă al României, o altă lucrare semnată D. Ghiaţă, respectiv Peisaj 
cu minaret, ridicată tot cu ocazia percheziţiei domiciliare, despre care a 
menţionat că a achiziţionat-o cu .... euro. De altfel, în procesul-verbal de 
restituire respectiv, este indicată această lucrare, la poziţia nr.12 - AUTOR: 
Semnat D. Ghiaţă (fals) – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 129 TITLU: „ 
Peisaj cu minaret ” DIMENSIUNI:  60 x  80 cm TEHNICA: ulei pe pânză 
STARE DE CONSERVARE: Bună. 

Ca atare, dintre cele două lucrări ridicate la percheziţie de la domiciliul 
inculpatului E., aceasta din urmă nu figurează în declaraţia de avere. 

Înalta Curte mai reţine categoria lucrărilor plastice ridicate de la biroul 
profesional al inculpatului E. din cadrul .... (fila 1 şi urm. vol.VIII d.u.p.), care 
se află consemnate în declaraţia de avere din 15.06.2015 şi au fost restituite 
conform procesului-verbal din 19.09.2016 întocmit la Muzeul Naţional de Artă 



al României, având obligaţia de a le păstra până la soluţionarea definitivă a 
cauzei: 
 1.- AUTOR: Adam Bălţatu– nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 
135 TITLU: „ Peisaj cu case de ţară ” DIMENSIUNI: 21  x  34 cm (cu 
paspartou) TEHNICA: acuarelă pe hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună; 
ramă desfăcută 
 Inculpatul a indicat prin declaraţia dată în instanţă, acelaşi preţ de 
achiziţie, ca cel consemnat în declaraţia de avere, menţionând că a cumpărat 
lucrarea de la S. şi, deşi a semnat procesul-verbal de restituire din 19.09.2016, a 
precizat că nu ştie dacă i-a fost restituită.   
 2. -AUTOR: Semnătură indescifrabilă– nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 136 TITLU: „ Compoziţie” DIMENSIUNI:  41 x 29  cm (cu 
paspartou) TEHNICA: guaşă pe hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună 
 3. -AUTOR: Semnătură indescifrabilă– nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 137 TITLU: „ Compoziţie abstractă” DIMENSIUNI:  41 x 29  cm 
(cu paspartou) TEHNICA: guaşă pe hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună 
 4. - AUTOR: Semnătură indescifrabilă– nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 138 TITLU: „ Natură statică” DIMENSIUNI:  29 x 41 cm (cu 
paspartou) TEHNICA: guaşă pe hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună 

Despre aceste din urmă trei acuarele, inculpatul E. a declarat la 
12.04.2017, că aparţin pictoriţei Rodica Postolache, le-a achiziţionat cu preţul de 
.... lei, de la un atelier de înrămare din zona .... din ...., au fost ridicate în cursul 
urmăririi penale de la sediul ....unde lucra, dar nu poate spune dacă i-au fost 
restituite la 19.09.2016 pentru că lucrările restituite atunci le-a dus acasă şi nu 
le-a despachetat, cu excepţia uneia sau două. 

Instanţa reţine că procesul-verbal de restiture din 19.09.2016 în care 
figurează şi aceste tabouri a fost semnat de inculpat.  

Pe cale de consecinţă, declaraţia de avere din 15.06.2015, nu a fost 
completată de inculpatul E. cu următoarele lucrările plastice ridicate de la 
locuinţa sa şi de la biroul său din ...., tablouri care îi aparţin: 
 1 -AUTOR: Semnat Constantin Piliuţă (fals) – nr. de ordine P.V. 
predare 04.08.2015 – 91 TITLU: „ Vas cu flori ” DIMENSIUNI:  60 x 50  cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 
 2 - AUTOR: Semnat Kádár Géza (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 92 TITLU: „ Peisaj de iarnă ” DIMENSIUNI:  81 x  54 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 
 3 - AUTOR: Semnat Jean Cheller (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 93 TITLU: „ Vas cu flori” DIMENSIUNI: 34,7  x 25,8  cm 
TEHNICA: ulei pe placaj STARE DE CONSERVARE: Bună 
 4 -AUTOR: Şt. Popescu– nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 97 
TITLU: „ Peisaj ” DIMENSIUNI:  32 x 27  cm TEHNICA: ulei pe carton 
STARE DE CONSERVARE: Bună; ramă puţin deteriorată 
 5 - AUTOR: Brujan? – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 98 
TITLU: „Portret de ţăran ” DIMENSIUNI:  aprox. 25 x 24 cm TEHNICA: ulei 
pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună; ramă deteriorată 



 6 - AUTOR: Semnat Jean Cheller (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 99 TITLU: „Peisaj de iarnă ” DIMENSIUNI:  70 x 50  cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Mediocră 
 7 - AUTOR: Semnătură indescifrabilă– nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 100 TITLU: „ Vas cu crizanteme ” DIMENSIUNI: 40,5  x 33,5  
cm TEHNICA: ulei pe placaj STARE DE CONSERVARE: Bună 
 8 -AUTOR: Semnătură indescifrabilă– nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 101 TITLU: „ Peisaj de ţară” DIMENSIUNI:  60 x  80 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 
 9 -AUTOR: C. Piliuţă / 80– nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 
102 TITLU: „Vaze cu flori” DIMENSIUNI: 74  x  84 cm TEHNICA: ulei pe 
placaj STARE DE CONSERVARE: Bună 
 10 -AUTOR: Ştefan Potnog – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 
103 TITLU: „Clopoţeii” DIMENSIUNI: 49 x 34   cm TEHNICA: ulei pe carton 
pânzat STARE DE CONSERVARE: Bună 
 11 -AUTOR: Stoenică – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 104 
TITLU: „Peisaj de toamnă” DIMENSIUNI:  55 x 66  cm TEHNICA: pastel pe 
hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună 
 12 -AUTOR: Bulgăraş– nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 106 
TITLU: „ Vas cu flori ” DIMENSIUNI:  36,7 x  29,5 cm TEHNICA: ulei pe 
carton STARE DE CONSERVARE: Bună 
 13 -AUTOR: Semnat Theodorescu Sion (fals) – nr. de ordine P.V. 
predare 04.08.2015 – 107 TITLU: „Natură statică cu mere ” DIMENSIUNI: 50  
x 60  cm  TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună 
 14 -AUTOR: Stoenică – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 108 
TITLU: „ Peisaj veneţian ” DIMENSIUNI: 66  x 54,5  cm TEHNICA: pastel pe 
hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună 
 15 -AUTOR: Semnat Theodorescu Sion (fals) – nr. de ordine P.V. 
predare 04.08.2015 – 109 TITLU: „ Peisaj” DIMENSIUNI:  76 x 55  cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 
 16- AUTOR: Semnătură indescifrabilă – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 1110 TITLU: „ Vas cu crizanteme ” DIMENSIUNI:  80 x 60  cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Mediocră 
 17-AUTOR: Emilian Lăzărescu– nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 
– 111 TITLU: „ Bărci la Veneţia ” DIMENSIUNI: 50  x 70  cm TEHNICA: ulei 
pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună; 
 18-AUTOR: C. Tofan– nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 112 
TITLU: „ Cuplu autumnal” DIMENSIUNI:  40 x 50  cm TEHNICA: ulei pe 
pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 
 19- AUTOR: Semnat Ziffer Sandor (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 114 TITLU: „ Peisaj cu deal” DIMENSIUNI:  67 x 100  cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Mediocră 
 20-AUTOR: Semnat Jean Cheller (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 115 TITLU: „Peisaj de iarnă ” DIMENSIUNI:  50 x  68 cm 
TEHNICA: ulei pe placaj STARE DE CONSERVARE: Bună 



 21-AUTOR: Semnat Ipolit Strâmbu (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 118 TITLU: „ Femeie citind ” DIMENSIUNI: 69  x 55  cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 
 22-AUTOR: Duval– nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 119 
TITLU: „ Catedrală gotică ” DIMENSIUNI: 100  x  70  cm TEHNICA: ulei pe 
pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 
 23- AUTOR: Semnat Nagy Oskar (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 120 TITLU: „ Peisaj de sat” DIMENSIUNI:  aprox. 47 x 64  cm 
TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună 
 24-AUTOR: L. Agricola – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 121 
TITLU: „Peisaj” DIMENSIUNI:  50,5 x 71  cm TEHNICA: ulei pe pânză 
STARE DE CONSERVARE: Bună 
 25-AUTOR: Semnat Ziffer Sandor (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 122 TITLU: „ Vas cu flori” DIMENSIUNI:  42 x 52 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 
 26-AUTOR: Semnat Nicu Enea (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 126 TITLU: „ Interior” DIMENSIUNI: 80  x  65 cm TEHNICA: 
ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 
 27-AUTOR: B. Bîrleanu – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 127 
TITLU: „ Peisaj de iarnă ” DIMENSIUNI:  30  x  34 cm (cu paspartou) 
TEHNICA: guaşă pe hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună 
 28-AUTOR: Semnătură indescifrabilă – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 128 TITLU: „ Peisaj cu dealuri ” DIMENSIUNI: 57  x 70  cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 
    29 - AUTOR: Semnat D. Ghiaţă (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 129 TITLU: „ Peisaj cu minaret ” DIMENSIUNI:  60 x  80 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună. 
 30 -AUTOR: Semnat Tia Peltz – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 
– 130 TITLU: „ Cinci figuri ” DIMENSIUNI:  19 x 28,5 cm (cu paspartou) 
TEHNICA: desen în tuş pe hârtie  STARE DE CONSERVARE: Bună 
 31 - AUTOR: Semnat Jean Cheller (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 132 TITLU: „ Peisaj de iarnă ” DIMENSIUNI:  46 x 63  cm 
TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună 
 32-AUTOR: Constantin Gheorghe– nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 134 TITLU: „Peisaj ” DIMENSIUNI:  19 x 27  cm (cu paspartou) 
TEHNICA: guaşă pe hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună 
  Înalta Curte mai reţine că martora E., mama inculpatei E., fosta soţie a 
inculpatului E., a declarat că parte din tabourile ridicate cu ocazia percheziţiei 
domiciliare efectuate la ...., .... (proces-verbal file 1 şi urm. vol. X d.u.p.), unde 
locuieşte cu inculpata, le-a cumpărat sau le-a primit cadou, indicând după 
vizualizarea fotografiilor din vol.X al dosarului de urmărire penală, că îi aparţin 
9 tablouri ale căror fotografii se regăsesc la: „ fila 126 foto 110, fila 99 foto 56, 
fila 118 foto 93 (este portretul meu, realizat în creion de o cunoştinţă), fila 97 
foto 51, fila 114 foto 86, fila 116 foto 90, fila 130 foto 117, fila 123 foto 103, 
fila 94 foto 46” (deşi, din punct de vedere numeric martora susţinuse că din cele 
32 de tablouri şi o sculptură ridicate la percheziţie, i-ar fi aparţinut 21 dintre 
tablouri). 



Aceste 9 tablouri ale căror fotografii au fost recunoscute de martoră, sunt 
lucrările plastice lăsate în faza de urmărire penală în custodia Muzeului Naţional 
de Artă al României conform procesului-verbal nr. i/i 1290 din 03.08.2015, şi 
anume: Flori în glastră semnat M. Lupaşcu (pct. 61), Natură statică cu flori 
nesemnat (pct. 62), Flori în vas semnătură indescifrabilă (pct. 66)- pe care apare 
inscripţia „Doamnei dr. E. în semn al prieteniei noastre, iulie 2008, F.”, Portret 
de tânără semnătură indescifrabilă (pct. 67), Tânără cu pisică semnătură 
indescifrabilă (pct. 79), Compoziţie semnătură indescifrabilă (pct. 84), precum şi 
următoarele tablouri aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României 
conform procesului-verbal nr.i/i/1296 din 04.08.2015, respectiv Floare de mac 
nesemnat (pct.86), Vas cu flori semnat Perca (pct. 89), Vas cu flori nesemnat 
(pct. 90). 

Instanţa are în vedere că declaraţia martorei E. (care a mai specificat că 
„pe pictoriţa M. am cunoscut-o personal, de la aceasta cumpărând lucrările 
semnate L. şi ridicate la percheziţie. La cererea mea, o cunoştinţă din copilărie, 
pictorul P., mi-a realizat două tablouri, ridicate şi acestea la percheziţie”), se 
coroborează cu declaraţia inculpatei E. care, în timpul cercetării judecătoreşti, a 
indicat pe baza fotografiilor lucărilor plastice aflate la dosar, aceleaşi 9 tablouri, 
ca aparţinând mamei sale. 

Depoziţiile acestora sunt susţinute prin declaraţia inculpatului E. care, la 
termenul de judecată din 22.04.2016, a enumerat aceste tablouri ca fiind ale 
fostei sale soţii, martora E.. 

Întrucât probele administrate dovedesc realitatea celor afirmate de martora 
E. privind dreptul său de proprietate asupra acestor lucrări, instanţa constată că 
inculpatul E. nu avea obligaţia de a le consemna în declaraţia de avere şi, 
totodată, vor fi restituite martorei E. faţă de dispoziţiile art.255 C.pr.pen.  

De asemenea, în baza materialului probator administrat în cauză, instanţa 
consideră că inculpatul E. nu avea obligaţia de a trece în declaraţia sa de avere 
din 15.06.2015, tablourile care aparţin inculpatei E., şi anume a celor ridicate la 
percheziţia din 25.06.2015 efectuată la ...., şi lăsate, în faza de urmărire penală, 
în custodia Muzeului Naţional de Artă al României, conform procesului-verbal 
nr.i/i 1290 din 03.08.2015, respectiv: Peisaj nupţial semnat E. Bouşcă (pct.83), 
Trandafiri în glastră semnat Constantin Artachino (pct. 72), Natură statică cu 
vase şi mască semnat Mircea Ciobanu (pct. 76), Bust de femeie semnat Maxy 
(pct. 77), Petunii semnat Denise (pct. 82), Peisaj din Delta Dunării semnat 
Constion (pct. 73).  

În sensul celor arătate, Înalta Curte are în vedere următoarele: 
- tabloul Peisaj nupţial (Peisaj alegoric) semnat E. Bouşcă a fost primit 

cadou de E. de la tatăl său, inculpatul E., fără a face obiectul infracţiunii de mită 
(cum s-a reţinut în rechizitoriu), martorul T. declarând că a fost de acord ca acest 
tablou să rămână la inculpat (file 169-175 vol.II d.inst.); 

- tabloul Trandafiri în glastră semnat Constantin Artachino a fost făcut 
cadou inculpatei de E., fapt relatat de martora E. care se coroborează cu 
declaraţia inculpatei E. (a fost achiziţionat la de A. postlicitaţie de E. la 
rugămintea inculpatei cu .... euro), precum şi cu depoziţia martorei Z. (E. a 
cumpărat prin intermediul galeriei de artă, la licitaţia nr.23 din 25.02.2015, acest 
tablou cu suma de circa .... euro – fila 151 vol.I d.u.p.); 



- tabloul Natură statică cu vase şi mască semnat Mircea Ciobanu a fost 
achiziţionat de la casa de licitaţii G. de inculpata E. cu bani de la tatăl său, 
inculpatul E., instanţa apreciind ca fiindu-i dăruit în această modalitate; 

- tabloul Bust de femeie semnat Maxy a fost cumpărat de martorul T., plătind 
.... euro, la cererea inculpatului E. care a arătat că îl doreşte pentru fiica lui, E. 
(cum s-a dezvoltat în considerentele ce preced), suma de .... euro făcând obiect 
al mitei; 

- tabloul Petunii semnat Denise a fost achiziţionat de la casa de licitaţii G., de 
inculpata E. cu bani de la tatăl său, inculpatul E., instanţa apreciind ca fiindu-i 
dăruit în această modalitate; 

- tabloul Peisaj din Delta Dunării semnat Constion a fost achiziţionat de la 
A. la licitaţie, conform depoziţiilor martorelor Z. şi E., de către inculpata E. care 
a arătat că pentru această lucrare plastică a primit bani de la E., dar în cea mai 
mare parte de la mama sa E.. 

Pe cale de consecinţă, dintre lucrările plastice ridicate la percheziţia 
domiciliară efectuată la locuinţa inculpatei E. şi a martorei E., inculpatul E. avea 
obligaţia de a trece în declaraţia de avere din 15.06.2015, următoarele 
tablouri, care erau proprietatea sa: 

1. AUTOR: M. Lupaşcu – nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 58 
TITLU: „ Flori de nufăr” DIMENSIUNI:  aprox. 19 x  30 cm TEHNICA: ulei pe 
pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

2. AUTOR: M. Lupaşcu – nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 59 
TITLU: „ Flori” DIMENSIUNI:  aprox. 19 x  30 cm TEHNICA: ulei pe pânză 
STARE DE CONSERVARE: Bună 

3. AUTOR: M. Lupaşcu – nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 60 
TITLU: „ Peisaj acvatic” DIMENSIUNI:  aprox. 19 x  30 cm TEHNICA: ulei pe 
pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

4. AUTOR: Nesemnat– nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 63 TITLU: „ 
Peisaj cu salcie la marginea apei” DIMENSIUNI: aprox. 20 x  30 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

5. AUTOR: Semnat M. Lupaşcu – nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 64 
TITLU: „ Flori în ulcică” DIMENSIUNI: 23 x  21 cm TEHNICA: ulei pe pânză 
STARE DE CONSERVARE: Bună 

6. AUTOR: Semnat R. Schweitzer Cumpăna (fals) – nr. de ordine P.V. 
predare 03.08.2015 – 65 TITLU: „Natură statică ” DIMENSIUNI:  23,5 x 20,5 
cm TEHNICA: ulei pe suport lemnos aglomerat STARE DE CONSERVARE: 
Bună; ramă deteriorată 

7. AUTOR: Semnătură indescifrabilă – nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 
– 67 TITLU: „ Portret de tânără” DIMENSIUNI:  25 x  20 cm TEHNICA: ulei 
pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună 

8.AUTOR: Nesemnat– nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 68 TITLU: „ 
Portret de femeie” DIMENSIUNI:  aprox. 21 x 31 cm TEHNICA: tehnică mixtă 
pe hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună 

9. AUTOR: Nesemnat– nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 69 TITLU: „ 
Flori în glastră” DIMENSIUNI:  47,5 x 61,5 cm TEHNICA: ulei pe pânză 
STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 



10.AUTOR: Semnat Tibor Erno (fals?) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 70 TITLU: „ Interior” DIMENSIUNI:  70 x  89,5 cm TEHNICA: 
ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună 

11. AUTOR: Semnat Alexandru Ciucurencu 975 (fals) – nr. de ordine P.V. 
predare 03.08.2015 – 71 TITLU: „ Natură statică cu flori în vas şi pere” 
DIMENSIUNI:  55,5 x  45,5 cm TEHNICA: ulei pe pânză 

12. AUTOR: Mănciulescu – nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 74 
TITLU: „ Nud cu mărgele” DIMENSIUNI:  71 x  51 cm TEHNICA: ulei pe 
carton STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

13. AUTOR: Semnat C. D. Stahi / 1919 Iassy (fals) – nr. de ordine P.V.  
predare 03.08.2015 – 75 TITLU: „ Natură statică cu fructe” DIMENSIUNI: 54 x  
94,5 cm TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

14. AUTOR: Semnat Radu Dărângă (fals?) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 78 TITLU: „ Peisaj cu case” DIMENSIUNI:  61 x 73,5 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

15. AUTOR: Semnat Ziffer Sandor  91…. (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 80 TITLU: „ Peisaj” DIMENSIUNI:  55,5 x  68,5 cm TEHNICA: 
ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Mediocră 

16. AUTOR: M. Teişanu – nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 81 
TITLU: „ Femeie în interior” DIMENSIUNI: 70 x 50 cm TEHNICA: pastel pe 
hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună 

17. AUTOR: Dan Hatmanu– nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 87 
TITLU: „ Autoportret” DIMENSIUNI:  60 x  50 cm TEHNICA: ulei pe pânză 
STARE DE CONSERVARE: Bună 

18. AUTOR: Nesemnat – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 88 TITLU: 
„ Natură statică cu flori şi mere ” DIMENSIUNI:  45,5 x 50,3  cm TEHNICA: 
ulei pe placaj STARE DE CONSERVARE: Bună 

Împrejurarea că cele 18 tablouri aparţineau inculpatului E. reiese din analiza 
declaraţiei martorei E. care a fost inconsecventă în afirmaţii, relevante fiind însă 
precizările că tablourile proveneau de la E. chiar dacă erau aduse în 
apartamentul său, uneori, de E. sau C., că se urmărea valorificarea acestora şi că 
„nu avea un control asupra acestora.” 

La întrebarea adresată de inculpatul E. dacă a existat o înţelegere să nu 
plătească pensia de întreţinere pentru E., ci să compenseze cu obiecte de artă în 
contul pensiei, martora E. a răspuns pozitiv, însă nu a putut să precizeze câte 
tablouri au fost primite în contul pensiei de întreţinere, iar din cele ridicate la 
percheziţia de la domiciliul său, după vizualizarea fotografiilor acestora, a făcut 
trimitere numai la lucrări plastice despre care a menţionat fie că le-a cumpărat 
personal, fie că le-a primit cadou, ceea ce face neverosimil motivul că tablourile 
sau măcar o parte din acestea erau aduse la locuinţa sa şi a inculpatei cu titlu de 
pensie de întreţinere. 

Înalta Curte mai reţine că, potrivit procesului-verbal din 04.09.2015 (fila 
400 vol. VII d.u.p.), martora P., .... la ...., cu care inculpatul E. are un copil, a 
predat organelor de urmărire penală următoarele lucrări plastice: 

- Femeie cu pălărie cu voal negru de Mihail Teişanu, despre care martora 
a declarat la urmărire penală că îi aparţine lui E., la momentul predării a precizat 
că a fost lăsată la domiciliul ei în luna decembrie 2014 cu intenţia de a o face 



cadoul fiicei E., iar în instanţă că a fost dată cadou fiicei lor şi nu este 
menţionată în declaraţia ei de avere deoarece îi ceruse lui E. să o ia, întrucât în 
apartamentul martorei, de două camere, nu era suficient spaţiu (fila 129-133 
vol.I d.u.p., fila 400 vol.VII d.u.p., file 350-351 vol. II d. inst.). 

Din coroborarea acestor date, instanţa constată că lucrarea este 
proprietatea lui E., aşa cum, de altfel, martora a declarat în prima depoziţie dată 
la procuror. 

 Această lucrare plastică este consemnată în declaraţia de avere din 
15.06.2015 de către inculpatul E. şi i-a fost restituită, având obligaţia de a o 
păstra până la soluţionarea definitivă a cauzei, prin procesul-verbal din 
19.09.2016 al DNA – Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie (pct.17), 
conform ordonanţei procurorului emisă în baza încheierii nr.754 din 06.10.2015 
pronunţată în dosarul nr...../1/2015 de judecătorul de cameră preliminară din 
cadrul ICCJ – Secţia penală ca urmare a contestării măsurii asiguratorii de către 
inculpatul E. (având corespondent lucrarea consemnată la pct. 327 din procesul-
verbal din 17.09.2015 încheiat cu Muzeul Naţional de Artă al României - fila 
185 vol.XVI d.u.p. 

Prin declaraţia dată în instanţă, la data de 12.04.2017, inculpatul E. a 
menţionat că tabloul i-a fost restituit acestuia în condiţiile mai sus menţionate, 
recunoscându-l în fotografia de la fila 407 vol.VII d.u.p. efectuată cu ocazia 
predării obiectului de către martoră. 

- Natură statică de Max Arnold Mendel Wexler, despre care martora P. a 
declarat că aparţine inculpatului E. şi a fost lăsat în biroul ei de la ...., acesta 
motivând lipsa de spaţiu, a fost consemnată în declaraţia de avere din 
15.06.2015 făcută de inculpat şi i-a fost restituită, având obligaţia de a o păstra 
până la soluţionarea definitivă a cauzei, prin acelaşi proces-verbal din 
19.09.2016 al DNA – Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie (pct.18). 
Afirmaţia inculpatului E. din cuprinsul declaraţiei din 12.04.2017, dată în cursul 
cercetării judecătoreşti, că nu ştie sigur dacă i s-a restituit, este făcută pro cauza, 
în condiţiile în care este singura lucrare ridicată în faza de urmărire penală 
semnată de acest autor, iar în faţa instanţei a indicat fotografia tabloului la fila 
412 vol.VII d.u.p., ce ilustrează unul dintre tablourile predate de martora P. 
(având corespondent lucrarea de la pct. 328 din procesul-verbal din 17.09.2015 
încheiat cu Muzeul Naţional de Artă al României). 

- Portret şi Portret de femeie, ambele de Corneliu Baba, în legătură cu 
care martora P. a declarat că aparţin inculpatului E. şi au fost lăsate în biroul ei 
de la ...., acesta motivând lipsa de spaţiu, au fost consemnate în declaraţia de 
avere a inculpatului E. şi i-au fost restituite, având obligaţia de a le păstra până 
la soluţionarea definitivă a cauzei, prin procesul-verbal din 19.09.2016 al DNA 
– Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie (pct.19 şi pct.20, având 
corespondent lucrările de la pct. 329 şi 330 din procesul-verbal din 17.09.2015 
încheiat cu Muzeul Naţional de Artă al României). Deşi a semnat procesul-
verbal de predare din 19.09.2016, inculpatul a menţionat, în instanţă, că nu poate 
preciza dacă aceste două lucrări i-au fost restituite, instanţa considerând, de 
asemenea, poziţia procesuală ca fiind pro cauza, în condiţiile în care a arătat că 
cele două tablouri semnate Corneliu Baba consemnate în declaraţia sa de avere 
erau de tipul cărbune, iar în procesul-verbal întocmit cu ocazia predării bunurilor 



de către martora P., în dreptul celor două tablouri apare menţiunea grafică 
(tehnică) cărbune, iar lucrările reprezentând două portrete de fată şi băiat, de 
dimensiuni mici, prezentate în dosar în fotografiile de la filele 413 şi 415, 
vol.VII, au fost recunoscute de inculpat ca fiind cele predate de martoră. 

În plus, în declaraţia sa de avere, autorul C. Baba apare o singură dată, cu 
menţiunea „cărbune – 2 bucăţi – .... RON”. 

În consecinţă, lucrarea Portret de bătrân de Corneliu Baba, despre care, 
de asemenea, martora P. a declarat că aparţine inculpatului E. şi a fost lăsat în 
biroul ei de la ...., acesta motivând lipsa de spaţiu, trebuia declarată de inculpat 
cu prilejul întocmirii declaraţiei de avere din 15.06.2015 (fila 402, foto fila 
422, vol.VII, corespondent cu pct.333 din procesul-verbal din 17.09.2015 
încheiat cu Muzeul Naţional de Artă al României - AUTOR: Corneliu Baba, 
1988 – nr. de ordine P.V. predare 17.09.2015 – 333 TITLU: „Portret de 
bătrân” DIMENSIUNI: 30,5 x 23 cm TEHNICA: ulei pe carton) 

-Portret de bătrână şi Portret de bătrân – autor indescifrabil, despre care 
martora a menţionat că au fost cumpărate de E. în prezenţa ei, de la o expoziţie 
organizată la .... şi că au fost lăsate de acesta în biroul ei de la parchet, se 
constată că au fost trecute în declaraţia de avere din 15.06.2015 şi au fost 
restituite inculpatului la 19.09.2016, având obligaţia de a-l păstra până la 
soluţionarea definitivă a cauzei, conform procesului-verbal din acea dată 
întocmit de parchet (pct.21, pct.22, având corespondent cu pct.331, 332 din 
procesul-verbal din 17.09.2015 încheiat cu Muzeul Naţional de Artă al 
României). 

Despre acelaşi mod de achiziţie a declarat şi inculpatul E. prin declaraţia 
din 12.04.2017, în instanţă, recunoscând tablourile după fotografie (fila 418 foto 
27, fila 421 foto 33 vol. VII d.u.p.). 

Menţiunea inculpatului că nu poate spune dacă i-au fost restituite pentru 
că nu a verificat toate coletele primite cu ocazia întocmirii procesului-verbal din 
19.09.2016, este combătută de materialul probator. 

- Natură statică cu flori – autor indescifrabil, pe pânza tabloului fiind 
inscripţionat cu culoare galbenă menţiunea MV66, despre care martora a arătat 
că a fost lăsată în biroul ei de la parchet de către E. pentru lipsă de spaţiu, a fost 
trecută în declaraţia de avere din 15.06.2015 şi a fost restituită inculpatului la 
19.09.2016, având obligaţia de a o păstra până la soluţionarea definitivă a 
cauzei, conform procesului-verbal din aceeaşi dată în care este consemnat la 
pct.23 – Natură statică cu flori în ulcică semnat în momogramă MV 56 
(corespondent pct.334 din procesul-verbal din 17.09.2015 încheiat cu Muzeul 
Naţional de Artă al României). Inculpatul E., prin declaraţia din 12.04.2017, din 
timpul cercetării judecătoreşti, a arătat că această lucrare, pe care a identificat-o 
în fotografia de la fila 242 foto 41 vol.VII d.u.p., aparţine autorului Gheorghe 
Vânătoru şi a achiziţionat-o de la un târg de antichităţi din incinta .... din ...., cu 
suma de .... lei. 

- Precupeaţa şi Bretoni în port, ambele de Tibor Erno, despre care 
martora P. a arătat că au fost lăsate la domiciliul ei în anul 2015, cu intenţia de a 
fi făcute cadou fiicei lor, de E., au fost trecute în declaraţia de avere din 
15.06.2015 şi au fost restituite, având obligaţia de a le păstra până la 
soluţionarea definitivă a cauzei, conform procesului-verbal din 19.09.2016 



menţionat anterior, inculpatul confirmând acest fapt prin declaraţia din 
12.04.2017 (pct.24, pct.25, cu corespondent la pct.335 şi pct.336 din procesul-
verbal din 17.09.2015 încheiat cu Muzeul Naţional de Artă al României). 

- Coşul cu crizanteme de Eugen Tomaziu, despre care martora P. a relatat 
că a fost cumpărat de la un târg de antichităţi din P. din ...., a fost lăsat la 
domiciliul ei de E. cu intenţia de a fi făcut cadou fiicei lor, este trecută în 
declaraţia de avere a inculpatului din 15.06.2015, care a indicat acelaşi mod de 
achiziţie prin declaraţia din 12.04.2017 şi i-a fost restituită, având obligaţia de a 
o păstra până la soluţionarea definitivă a cauzei, conform procesului-verbal din 
19.09.2016 menţionat anterior, inculpatul confirmând acest fapt prin declaraţia 
din 12.04.2017 (pct.29, cu corespondent la pct.337 din procesul-verbal din 
17.09.2015 încheiat cu Muzeul Naţional de Artă al României). 

- Natură statică cu flori de Zeffer Sandor, despre care martora P. a arătat 
că a fost lăsată la domiciliul său de E., în perioada 2014-2015, cu intenţia de a fi 
făcută cadou fiicei lor, este trecută în declaraţia de avere din 15.06.2015 a 
inculpatului E. şi a fost restituită, cu obligaţia de a o păstra până la soluţionarea 
definitivă a cauzei, conform procesului-verbal din 19.09.2016 menţionat 
anterior, inculpatul confirmând acest fapt prin declaraţia din 12.04.2017 (pct.29, 
cu corespondent la pct.338 din procesul-verbal din 17.09.2015 încheiat cu 
Muzeul Naţional de Artă al României). 

În drept, fapta inculpatului E., .... la ...., care în declaraţia de avere datată 
15.06.2015, înregistrată la Consiliul Superior al Magistraturii, a omis să declare 
un număr de 85 picturi achiziţionate în intervalul iunie 2014-iunie 2015, precum 
şi un împrumut de .... euro, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 
fals în declaraţii prev. de art.326 C.pen. cu referire la art.28 din Legea 176/2010. 

Dispoziţiile speciale ale art.28 din Legea 176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative, prevăd că fapta persoanelor care, cu intenţie, depun declaraţii de 
avere sau declaraţii de interese care nu corespund adevărului constituie 
infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal. 

Potrivit art.326 C.pen., constituie fals în declaraţii şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, declararea necorespunzătoare a 
adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art.175 sau unei unităţi 
în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe 
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurărilor, declaraţia serveşte la producerea acelei consecinţe. 

Înalta Curte reţine în baza probelor administrate în cauză, că inculpatul E., 
care avea obligaţia de a depune declaraţie de avere, fiind .... la ...., a făcut 
consemnări necorespunzătoare adevărului în declaraţia de avere datată 
15.06.2015, înregistrată la Consiliul Superior al Magistraturii, consemnând 
numai o parte dintre obiectele de artă pe care le deţinea, la Secţiunea II.2 
intitulată „Bunuri mobile” – Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, 
obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte 
din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată 
depăşeşte 5.000 euro. 



 De asemenea, avea obligaţia de a completa la punctul V, intitulat 
„Datorii”, împrumutul de .... euro primit de la C., fiind mai mare de 5.000 euro. 

Din probele administrate în cauză, instanţa consideră că inculpatul E. a 
acţionat cu intenţie, fiind dovedit că cele 85 de lucrări plastice mai sus 
examinate îi aparţineau, după cum s-a probat că cei .... de euro i-a primit de la 
martorul C. cu titlu de împrumut. 

Prin urmare, Înalta Curte apreciază ca neîntemeiată solicitarea apărării de 
a se dispune achitarea inculpatului E. pentru infracţiunea de fals în declaraţii. 

Cu referire la inculpata E., instanţa constată că a fost trimisă în judecată 
pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă prev.de art.273 alin.1 
C.pen., constând în aceea că, cu ocazia audierii, în calitate de martor, în data de 
25.06.2015, în dosarul penal nr...../P/2015, ar fi făcut afirmaţii mincinoase în 
legătură cu faptele şi împrejurările esenţiale cu privire la care a fost întrebată. 

Organele de urmărire penală au reţinut că inculpata a declarat, în mod 
neadevărat, că inculpatul E. nu a avut nici o implicare în contactarea galeriilor 
de artă din Bucureşti şi întocmirea, pe numele lui C. şi pe numele inculpatei, a 
contractelor de depunere pentru tablourile lăsate în custodie la casele de licitaţie.   

De asemenea, s-a avut în vedere că aceasta a declarat, în calitate de 
martor, că tatăl său, inculpatul E. nu i-a solicitat niciodată să se întâlnească cu 
potenţiali clienţi cărora să le vândă vreun tablou. 

Tot în acuzare, s-a reţinut că, în declaraţia de martor, E. a făcut precizarea 
că nu cunoaşte cui aparţine şi cine a folosit corespondenţa electronică de pe 
adresa de email .... în data de 12.11.2014, în care a apărut şi numărul său de 
telefon ca informaţie de contact. 

În privinţa inculpatului E., instanţa constată că a fost trimis în judecată 
pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă prev. de art.273 alin.1 
C.pen., constând în aceea că, cu ocazia audierii, în calitate de martor, în data de 
25.06.2015, în dosarul penal nr...../P/2015, ar fi făcut afirmaţii mincinoase în 
legătură cu faptele şi împrejurările esenţiale cu privire la care a fost întrebat. 

Organele de urmărire penală au reţinut că inculpatul E. a declarat, în mod 
neadevărat, că a fost contactat în mod direct de martorul denunţător T., care i-a 
propus ca în schimbul unui comision să-i vândă mai multe tablouri şi, după ce a 
fost de acord, i-a adus la cunoştinţă martorului T. că a postat acele tablouri spre 
vânzare, pe site-ul de anunţuri www.olx.ro sub numele de utilizator 
„toppaiting”, preţurile fiind stabilite de T.. 

S-a mai arătat în acuzare că, în mod nereal, inculpatul E. a mai precizat că 
inculpatul E. nu i-a solicitat niciodată să-l ajute să-i vândă tablouri. 

De asemenea, s-a reţinut că inculpatul E. în declaraţia de martor a 
precizat, tot în mod nereal, că a achiziţionat împreună cu inculpatul E., de la 
martorul T., mai multe tablouri pentru martorul C., el primind în mod direct de 
la martorul C. contravaloarea picturilor achiziţionate. 

Prin actul de sesizare a instanţei, în privinţa infracţiunii de mărturie 
mincinoasă presupus comisă de inculpatul E., s-a mai reţinut că acesta a mai 
declarat, ca martor, că nu are cunoştinţă dacă inculpatul E. şi martorul T. se 
cunoşteau şi dacă între aceştia a existat vreo relaţie comercială. 

În privinţa acestei acuzaţii de mărturie mincinoasă adusă celor doi 
inculpaţi, Înalta Curte constată, în baza întregului material probator, că organul 

http://www.olx.ro


judiciar avea suficiente date din care putea să-și dea seama că, la momentul 
audierii lor inculpaţii E. şi E. pot fi puşi în situația de a se autoincrimina. 

În acest sens, la momentul audierii în calitate de martori în data de 
25.06.2015, organul judiciar deţinea suficiente informaţii care conduceau la 
bănuiala rezonabilă că E. şi E., prin respectarea obligaţiei de a spune adevărul, s-
ar fi putut autoincrimina cu privire la comiterea unei infracţiuni în calitate de 
complici (fiind audiaţi în legătură cu „activităţile comerciale ale numitului E.”, 
„actele de comerţ efectuate de E.”), având în vedere următoarele:  

- anterior audierii numitului E. în data de 25.06.2015, fuseseră redate 
numeroase convorbiri telefonice dintre E. şi E. din care reiese implicarea lui E. 
în activităţile de comerţ efectuate  în scop de profit de către E., ca de exemplu 
convorbirile din 06.04.2015, orele 12:38:19, 15:09:44 redate în procesul-verbal 
din 10.04.2015, convorbirile din 13.04.2015 ora 14:51:15 şi din 14.04.2015, ora 
14:16:30 redate în procesul-verbal din 27.04.2015, convorbirea din 25.04.2015 
ora 09:47:43 redată în procesul-verbal din 04.05.2015, convorbirea din 
22.04.2015, ora 13:42:47 redată în procesul-verbal din 20.04.2015, convorbirea 
din 15.04.2015, ora 20:31:17 redată în proces-verbal din 28.04.2015;   

- din declaraţia martorului C., audiat de procuror tot la data de 
25.06.2015, rezulta: „ începând cu luna octombrie-noiembrie 2014, am constatat 
că atât E., tatăl B., cât şi E., nepotul lui E., aduceau în mod frecvent picturi la 
adresa unde locuiam cu B.. În intervalul octombrie 2014-martie 2015, cei doi au 
adus la adresa B. între 20 şi 50 de tablouri (...) După ce l-am cunoscut pe E. 
acesta, prin intermediul fiicei sale, m-a cooptat şi pe mine în a tranzacţiona 
tablouri, sens în care am făcut deplasări foarte frecvente la Bucureşti, ajungând 
în luna decembrie 2014 o dată pe săptămână la Bucureşti. Menţionez că 
deplasările le făceam împreună cu E., iar uneori eram însoţit de E.. În aceste 
deplasări, transportam tablourile aduse de către E. sau de către E., la diverse 
galerii de artă sau case de licitaţii, pentru a fi vândute sau evaluate (...) Precizez 
că corespondenţa şi fotografiile transmise către casele de licitaţie, cu privire la 
anumite tablouri pe care E. intenţiona să le valorifice, precum şi informaţiile în 
legătură cu aceste tablouri, se efectua de pe adresa mea de email şi de pe adresa 
B. (de pe adresa de email .....). Eu am fost puţin deranjat pentru că folosea 
această adresă de email cu numele meu, iar B. mi-a replicat că nu poate 
coresponda de pe o adresă de email unde o să apară numele E., întrucât ar putea 
devoala numele tatălui său în această afacere. Din câte cunosc, această adresă 
era utilizată mai mult de E. decât de E. în activitatea de tranzacţionare, evaluare 
a acestor picturi”; 

- martorul denunţător T., audiat în aceeaşi zi de 25.06.2015, a relatat: 
„mai departe a intrat în această ecuaţie şi numitul E., nepotul lui E.. Astfel, E. 
mi-a spus că el este destul de ocupat şi ar dori să-l interpună pe E. pentru 
eventualele acte de comerţ legate de oportunitatea de a vinde sau cumpăra 
tablouri (...) atât E., cât şi E. au venit la clinica mea de unde au luat în jur de 50 
lucrări (...) ulterior am aflat că lucrările luate de la mine erau duse de E. şi E. la 
case de licitaţii din Bucureşti pentru evaluare şi vânzare (...) precizez că am 
cumpărat tablouri de la E., acesta spunându-mi că are furnizori din Roman”; 

- martorul R., colecţionar de obiecte de artă în faţa căruia E. a acţionat ca 
interpusul lui E., a fost audiat în data de 25.06.2015, în intervalul orar 17,15 – 



18,30, adică înainte de a se lua declaraţie de martor lui E. care a participat în 
acea zi la percheziţia  efectuată la locuinţa unde domicilia şi el, între orele 
06:30-16:30, fiind audiat ulterior la DNA, în intervalul orar 00:15-01:45; 

-  în aceeaşi zi, 25.06.2015, anterior audierii ca martori a numiţilor E. şi 
E., au fost efectuate perchiziţii domiciliare la locuinţa numitei E. şi la locuinţa 
inculpatului E. unde domicilia şi numitul E., din ambele locaţii fiind ridicate 
zeci de lucrări plastice ( file 1-9 vol.X, file 26-42 vol.IX d.u.p.). 

Totodată, instanţa are în vedere conţinutul actelor procedurale întocmite 
de organele de urmărire penală şi momentul redactării acestora raportat la data 
de 25.06.2015, şi anume: 

-cu o zi înainte de audierea numiţilor E. şi E. în calitate de martori, prin 
ordonanţa nr...../P/2015 din 24.06.2015, procurorul a extins cercetările în cauză 
şi efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de E. sub aspectul săvârşirii 
infracţiunilor de efectuarea de operaţiuni financiare ca acte de comerţ 
incompatibile cu funcţia în scopul obţinerii pentru sine de bani, bunuri ori alte 
foloase necuvenite prev. de art.12 lit.a din Legea 78/2000 şi fals în declaraţii 
prev. de art.326 C.pen. cu referire la art.28 din Legea 176/2010, reţinându-se, 
printre altele, ca situaţie de fapt că, „în intervalul noiembrie 2014 – aprilie 2015, 
numitul E. a achiziţionat, de la diverse persoane fizic, un număr de 94 de 
tablouri, unele semnate de pictori români sau străini bine cotaţi pe piaţa de artă 
din România, pe care, în mod direct sau prin intermediari, le-a lăsat în custodie 
spre evaluare la Casa de licitaţie A., din Bucureşti (...), fiind evaluate la suma 
totală de .... euro. În perioada ianuarie-februarie 2015, a postat prin intermediari, 
spre vânzare, pe site-ul OLX (cu menţiunea tablouri originale/expertizate) un 
număr de 34 de tablouri (...), solicitând suma totală de .... euro (...) În data de 
12.01.2015, prin intermediul fiicei acestuia, E., a obţinut de la Ministerul 
Culturii – Direcţia Judeţeană pentru Cultură ...., certificatul definitiv de export 
numărul 47 din 12.01.2015 şi a trimis în Regatul Unit al Marii Britanii, un 
număr de 3 tablouri, semnate Dumitru Berea, spre a fi valorificate prin 
intermediul unei case de licitaţii aflate pe teritoriul statului mai sus menţionat” 
(file 65-68 vol. I d.u.p.); 

- la numai o zi de la audierea în calitate de martori a numiţilor E. şi E., 
prin odonanţa nr...../P/2015 din 26.06.2015, s-a pus în mişcare acţiunea penală 
faţă de inculpatul E. pentru săvârşirii infracţiunilor de efectuarea de operaţiuni 
financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia în scopul obţinerii pentru 
sine de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite prev. de art.12 lit.a din Legea 
78/2000 şi fals în declaraţii prev. de art.326 C.pen. cu referire la art.28 din 
Legea 176/2010, reţinându-se printre altele, că suspectul E. „în activitatea 
lucrativă a acestuia a fost sprijinit de către E. (....), E. (....), precum şi de fostul 
prieten al acesteia C. (....)”- fila 49-54 volXVI d.u.p.; 

Faţă de toate acestea instanţa consideră că, E., fiind obligată să spună 
adevărul în calitate de martor, dacă ar fi confirmat că inculpatul E. s-a implicat 
în contactarea galeriilor de artă din Bucureşti şi în întocmirea pe numele lui C. şi 
al inculpatei a contractelor de depunere pentru tablourile lăsate în custodie la 
casele de licitaţie în vederea vânzării şi pentru evaluare, dacă ar fi afirmat că E. 
i-a solicitat să se întâlnească cu potenţiali clienţi cărora să le vândă tablouri şi 
ar fi recunoscut că i-a aparţinut şi a folosit corespondenţa electronică de pe 



adresa de email .... în data de 12.11.2014, în care a fost indicat numărul său de 
telefon pentru contact, declarația sa ar fi expus-o unei sancțiuni penale. 

În acelaşi mod, dacă E. ar fi afirmat că inculpatul E. a fost cel care i-a 
propus să vândă tablouri iar nu martorul denunţător T., precum şi că tablourile 
achiziţionate de la martorul  T. nu erau pentru C., ci pentru E. pe care l-a ajutat 
să vândă şi să ofere spre vânzare tablouri, declaraţia l-ar fi expus, de asemenea, 
unei sancţiuni penale întrucât, ca şi inculpata E., E. era conştient că E. a 
acţionat în contra obligaţiilor pe care le avea în calitatea sa de .....  

Faptul că, pe parcursul activităţii infracţionale, inculpaţii au acţionat în 
cunoştinţă de cauză, de aşa manieră încât să nu dezvăluie identitatea lui E. şi, 
implicit, profesia acestuia, este dovedit prin probele administrate în faza de 
urmărire penală şi în timpul cercetării judecătoreşti, ilustrative fiind depoziţiile 
martorului R. care a arătat modul în care a procedat E. când a trebuit să indice 
persoana în numele căreia întreprindea diferite activităţi comerciale, E. 
ascunzând că în spatele său se află E., precum şi afirmaţiile martorului C. care a 
relatat că la Casa de licitaţii A. s-au încheiat contracte de custodie şi de depunere 
a unor tablouri pe numele lui din cauza funcţiei de procuror pe care o deţinea E., 
prietena lui E. precizându-i, totodată, despre o anumită colecţie de tablouri că 
trebuie realizată pe numele C., tot pentru a nu fi dezvăluită implicarea lui E..   

Instanţa, în conformitate cu prerogativele oferite de dispoziţiile procesual 
penale, consideră că pentru E. şi E. exista posibilitatea autoincriminării raportat 
la obiectul probaţiunii în cauza în care au fost ascultaţi în legătură cu 
„activităţile comerciale ale numitului E.”, „actele de comerţ efectuate de E.”, 
după cum s-a consemnat în depoziţiile acestora din 25.06.2015. 

Semnificativ sub aspectul posibilităţii de autoincriminare a numitei E. este 
şi faptul că, deşi a fost audiată la 25.06.2015, în legătură cu „actele de comerţ 
efectuate de E.”, prin rechizitoriu, faţă de aceasta s-a dispus clasarea pentru 
săvârşirea complicităţii la infracţiunea de spălare de bani prev. de art.48 rap. la 
art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu motivarea că din probele 
administrate nu a rezultat că aceasta cunoştea că, pictura semnată D. cu privire 
la care a obţinut documente oficiale de export şi a transportat-o în Anglia, 
provenea din săvârşirea infracţiunii de luare de mită (în legătură cu lucrarea 
semnată D., numita E. fiind audiată la 25.06.2015). 

Din perspectivă teoretică, instanţa notează că, în Codul penal de la 1936, 
în art.281 alin.1pct.1 era inserată dispoziția potrivit căreia nu se pedepsește acela 
care, dacă ar fi făcut afirmații adevărate sau ar fi spus tot adevărul, s-ar fi acuzat 
de o infracțiune pe sine sau ar fi acuzat pe o rudă sau o persoană de care este 
legat de o temeinică afecțiune, sau și-ar fi cauzat lui sau acelei persoane un grav 
prejudiciu în ceea ce privește onoarea sau libertatea.  

Nici Codul penal de la 1968 nici cel în vigoare nu conțin o astfel de 
dispoziție. 

Legea civilă, în art.317 alin.1 pct.3 din Codul de procedură civilă scutește 
de obligația de a depune mărturie pe cei care prin răspunsurile lor, s-ar expune ei 
înșiși sau ar expune pe soț, fostul soț, logodnicul ori concubinul, rudele sau 
afinii până la gradul al treilea inclusiv, la o pedeapsă penală sau la disprețul 
public. 



În doctrină s-a apreciat că „atât în procesul civil, cât și în cel penal, dacă 
martorul, pentru a nu se învinui pe sine de săvârșirea unei infracțiuni, face 
afirmații mincinoase sau cu intenție trece sub tăcere anumite împrejurãri 
esențiale despre care a fost întrebat, el nu ar săvârși infracțiunea de mărturie 
mincinoasă. În realitate, o asemenea persoană nu mai este un martor, deoarece 
el nu poate apărea în această calitate în raport cu o eventuală inculpare a sa, din 
moment ce întrebările care i se adresează ar conduce la implicarea sa într-un 
proces penal dacă le-ar răspunde sincer. Într-o asemenea situație, martorului  nu 
i se poate cere să fie obiectiv, în același timp în care deasupra sa planează 
sancțiunea penală ”(Avram Filipaș, Infracțiuni contra înfăptuirii justiției, Editura 
Academiei Republicii Socialiste România, București,1980, pag.60-61). 

De asemenea, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului a 
statuat că în situaţia în  care există suficiente indicii în sensul că persoana a fost 
implicată în săvârşirea faptei cercetate, iar aceasta a fost audiată în calitate de 
martor şi nu de suspect, se pune problema garanţiilor care decurg din calitatea de 
acuzat, în special cele referitoare la dreptul de a nu se autoincrimina. 

Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale, ratificată de România prin Legea 30/1994, a devenit parte a 
dreptului intern conform art.11 alin.2 din Constituţie, iar prin jurisprudenţa sa, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recunoscut dreptul de a nu contribui 
la propria incriminare. Astfel, în cauza Saunders c. Marea Britanie, Curtea a 
statuat că „deşi nu este în mod explicit menţionat în art. 6 din Convenţie, dreptul 
de a nu se autoincrimina este un standard general, unanim recunoscut care stă 
la baza noţiunii de proces echitabil din art. 6.”  

Dreptul de a nu se autoincrimina este strâns legat de prezumţia de 
nevinovăţie prevăzută de art.6 parag. 2 din Convenţie, reprezentând o consecință 
a acestei prezumții, astfel că acest drept este recunoscut persoanei acuzate la 
care se referă art.6 din Convenţia europeană a drepturilor omului. 

Ceea ce prezintă relevanţă în cauză este că, potrivit jurisprudenței Curţii 
Europene a Drepturilor Omului, noțiunea de acuzație în materie penală are un 
înțeles mult mai larg decât cea de învinuire din dreptul intern, prerogativele 
conferite de art.6 din Convenție fiind strâns legate de comunicarea, chiar și 
implicită a unei acuzații, moment de la care debutează întreaga protecție 
conferită persoanei acuzate de facto de Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului.  

Noţiunea de acuzație a fost definită ca fiind acea „notificare oficială 
emanând de la autoritatea competentă, a unui reproş de a fi săvârșit o 
infracţiune”, însă Curtea europeană, prin mai multe decizii, a statuat că această 
notificare oficială nu trebuie să aibă o anumită formă, având acest caracter orice 
act implicit, care emană de la o autoritate de stat şi care produce efecte 
importante asupra situaţiei persoanei, conţinând o acuzaţie penală implicită 
(cauza Deweer contra Belgiei, din  27 februarie 1980).  

În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că 
procedura penală împotriva unei persoane începe odată cu prima sa interogare 
de către organele de urmărire penală sau de la efectuarea unei percheziții, 
indiferent de faptul formulării sau nu a unei acuzații împotriva acelei persoane, 
fiind statuat, spre exemplu, că toate garanțiile regăsite în art. 6 din Convenție se 



aplică și persoanei față de care s-a desfășurat o anchetă administrativă care a fost 
succedată de o instrucție penală (cauza Intiba contra Turciei din 24.05.2005). 

Faptul că dreptul de a nu se acuza este recunoscut și martorului, rezultă 
inclusiv din realitatea că acest drept izvorăște din prezumția de nevinovăție 
recunoscută fără discriminare oricărei persoane atât prin instrumente 
internaționale (art.6 parag.2 din CEDO, art.48 alin.1 din CDFUE, Directiva UE 
2016/343 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2016 privind 
consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului de a fi 
prezent la proces în cadrul procedurilor penale), cât și prin legea fundamentală 
(art.23 alin.11 din Constituția României)  și dispozițiile procesual penale (art.4 
C.pr.pen.).  

Astfel, atât Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cât și Constituția 
României recunosc prezumția de nevinovăție, și pe cale corelativă și garanțiile 
aferente, „oricărei persoane”, eficiența acesteia neputând fi condiționată de 
calitatea atribuită în cursul procesului penal celui care se poate acuza prin 
declarația solicitată de către organele judiciare. 

Dreptul martorului de a nu depune mărturie asupra faptelor care îl expun 
la urmări decurge din principiul general recunoscut, care este de esența unui 
proces echitabil consacrat de art.6 din Convenție, și anume dreptul de a nu 
contribui la propria incriminare (nemo tenetur se ipsum acussare).  

Cât priveşte art.118 C.pr.pen., se constată că legiuitorul a preluat într-un 
mod restrictiv standardul convenţional întrucât aceste dispoziţii legale nu 
constituie o transpunere în legislaţia internă a jurisprudenţei Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, dreptul martorului de a nu se autoincrimina fiind definit ca 
o obligaţie procesuală negativă a organului judiciar, care nu poate folosi 
declaraţia dată în calitate de martor împotriva aceleiaşi persoane care a dobândit 
calitatea de suspect sau inculpat în aceeaşi cauză. 

În atare coordonate, dreptul de a nu se autoincrimina nu poate fi 
condiționat funcție de decizia organelor judiciare de a formula sau nu acuzații 
ori de a atribui o calitate procesuală formală de martor celui suspectat, art.6 din 
Convenție protejând orice persoană împotriva căreia există suspiciuni de 
vinovăție în orice procedură care poate conduce la stabilirea răspunderii 
acestuia. 

În acest sens s-a pronunţat CEDO în cauza Argintaru contra României din 
08.01.2013, în privinţa calităţii de făptuitor conform Codului de procedură 
anterior, cu privire la care Curtea a arătat că erau aplicabile garanţiile art.6 din 
Convenţie, chiar dacă nu erau prevăzute în dreptul intern, după cum, în cauza 
Brusco contra Franţei din 14.10.2014, a statuat că o persoană dobândeşte 
calitatea de acuzat, care atrage aplicabilitatea garanţiilor stabilite de art.6, nu la 
momentul la care îi este în mod oficial conferită, ci la momentul la care există 
motive plauzibile pentru a bănui implicarea persoanei respective în săvârşirea 
infracţiunii. 

O persoană citată spre a fi audiată ca martor - calitate în care are obligaţia 
de a spune adevărul-, dacă se  autoincriminează, ar putea fi pusă sub învinuire, 
iar în situaţia în care nu ar spune adevărul, evitând o autoincriminare, ar comite 
infracţiunea de mărturie mincinoasă. Mecanismul acesta duce întotdeauna, de 
fapt, la punerea sub învinuire a persoanei şi este inechitabil dacă, anterior 



audierii persoanei în calitate de martor, organele de urmărire penală aveau 
indicii care creau suspiciunea implicării acesteia în comiterea faptei ce face 
obiectul audierii în calitate de martor.  

În cauză, se constată că, la momentul ascultării martorilor E. şi E., existau 
suficiente elemente care arătau că aceştia au participat direct la săvârșirea 
infracțiunii de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia 
în scopul obţinerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite 
(calitatea specială - în cauză, de procuror - fiind cerută numai pentru autorul 
infracţiunii, nu şi pentru complici). 

Această situaţie a fost confirmată prin probele administrate în cauză. 
În consecinţă, Înalta Curte consideră că inculpaţii E. şi E. nu au săvârşit 

infracţiunea de mărturie mincinoasă pentru că nu puteau apărea în calitate de 
martori într-un dosar în care probatoriul releva o eventuală implicare a lor în 
comiterea faptei de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu 
funcţia în scopul obţinerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, 
ce făcea parte din obiectul urmăririi penale. 

Împrejurarea că procurorul nu le-a atribuit calitatea de făptuitori nu 
înlătură situaţia reală, rezultată din probe, care ofereau motive plauzibile pentru 
a se bănui participarea acestora la săvârşirea faptei respective. 

În consecinţă, întrucât calitatea cerută subiectului activ de norma de 
incriminare reprezintă o condiție pentru existența infracțiunii (chestiune ce ţine 
de analiza fondului cauzei), iar în cauză nu este îndeplinită această condiție a 
tipicității, Înalta Curte consideră că fapta reținută în sarcina inculpaţilor E. şi E. 
nu este prevăzută de lege, fiind aplicabile dispozițiile art.16 lit.b din Codul de 
procedură penală. 

Având în vedere cele anterior expuse, nu se mai impune analiza celorlalte 
condiții care vizează realizarea laturii obiective ori subiective ale infracțiunii. 

 În privinţa cauzei de încetare a procesului penal prev. de art.16 lit.h 
C.pr.pen., întemeiată pe dispoziţiile art.273 alin.3 C.pen., invocată de apărătorul 
ales al inculpaţilor E. şi E., Înalta Curte notează (dincolo de orice alte aprecieri) 
că, potrivit dispoziţiilor în vigoare începând cu 01.02.2014, în cauzele penale, 
această cauză de nepedepsire are incidenţă numai dacă retragerea mărturiei 
intervine înainte de reţinere, arestare sau punere în mişcare a acţiunii penale, or, 
niciuna dintre aceste ipoteze nu se regăseşte în prezenta cauză, apărarea indicând 
ca motiv pentru aplicarea art.273 alin.3 C.pen. declaraţiile date în timpul 
cercetării judecătoreşti de cei doi inculpaţi, moment procesual ulterior reţinerii, 
arestării sau punerii în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul E.. 

În orice caz, având în vedere efectul juridic al cauzelor de nepedepsire 
care înlătură aplicarea pedepsei, fără a înlătura infracţiunea, se constată că 
incidenţa prevederilor art.16 lit.b C.prp.pen. constituia oricum o situaţie 
favorabilă inculpaţilor. 

Cât priveşte procesul de individualizare a pedepselor care vor fi aplicate 
inculpatului E. pentru comiterea infracţiunilor de luare de mită, de efectuare de 
operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia în scopul 
obţinerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite şi fals în 
declaraţii, instanţa va avea în vedere criteriile prevăzute de art.74 alin.1 C. pen., 
respectiv gravitatea infracţiunilor săvârşite şi periculozitatea infractorului 



evaluată după împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, precum şi 
mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi 
gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunilor, motivul 
săvârşirii infracţiunilor şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care 
constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea 
infracţiunilor şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de 
sănătate, situaţia familială şi socială. 

De asemenea, se va face aplicarea dispoziţiilor art.74 alin.2 C.pen. în 
conformitate cu care, când pentru infracţiunea săvârşită legea prevede pedepse 
alternative, se ţine seama de criteriile de la alin.1 şi pentru alegerea uneia dintre 
acestea. 

Individualizarea pedepsei nu este un proces arbitrar, subiectiv, ci 
reprezintă rezultatul unui examen obiectiv al întregului material probator, studiat 
după anumite reguli şi criterii precis determinate. Ca să-şi poată îndeplini 
funcţiile care-i sunt atribuite în vederea realizării scopului său şi al legii, 
pedeapsa trebuie să corespundă sub aspectul naturii (privativă sau neprivativă de 
libertate) şi duratei, atât gravităţii faptei şi potenţialului de pericol social pe care 
îl prezintă, în mod real, persoana inculpatului, cât şi aptitudinii acestuia de a se 
îndrepta sub influenţa pedepsei. 

Funcţiile de constrângere şi de reeducare, precum şi scopul preventiv al 
pedepsei, pot fi realizate numai printr-o justă individualizare a sancţiunii, care să 
ţină seama de persoana căreia îi este destinată, pentru a fi ajutată să se schimbe, 
în sensul adaptării la condiţiile socio-etice impuse de societate. 

Exemplaritatea pedepsei produce efecte atât asupra conduitei inculpatului, 
contribuind la reeducarea sa, cât şi asupra altor persoane care, văzând 
constrângerea la care este supus acesta, sunt puse în situaţia de a reflecta asupra 
propriei lor comportări viitoare şi de a se abţine de la săvârşirea de infracţiuni. 

Ţinând cont de aceste criterii, se constată că inculpatul E., prin săvârşirea 
infracţiunii de luare de mită a adus atingere relaţiilor sociale referitoare la buna 
desfăşurare a activităţii de serviciu a procurorilor, prestigiului şi încrederii de 
care trebuie să se bucure aceştia în exercitarea funcţiei lor. 

Cumulativ, împrejurările şi modalitatea de comitere a infracţiunii de luare 
de mită relevă că inculpatul E. a săvârşit infracţiunea după momentul efectuării 
actului care intra în atribuţiile de serviciu şi în contextul preocupării sale de a 
efectua tranzacţii comerciale în scop de profit, înţelegând „să exploateze” relaţia 
de apropiere pe care o avea cu martorul denunţător T., situaţie care, în aprecierea 
instanţei, diminuează gravitatea infracţiunii în coordonatele prevăzute de 
dispoziţiile art.75 alin.2 lit.b C.pen. 

Această activitate infracţională desfăşurată de inculpatul E., pentru care va 
fi pronunţată o soluţie de condamnare, demonstrează o nedemnitate în 
exercitarea drepturilor de natură electorală, astfel încât instanţa va aplica faţă de 
acesta pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile 
publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a alege, precum şi a 
interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de 
stat, conform art.66 alin.3 Cod penal. Totodată, se va aplica inculpatului E., 
ţinând seama de calitatea în care a comis infracţiunea, pedeapsa complementară 
a interzicerii dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori 



de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii şi 
dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de 
drept public. 

În acelaşi conţinut cu pedepsele complementare, aplicate pe o perioadă 
determinată, se vor aplica inculpaţilor pedepsele accesorii. 

Aceleaşi circumstanţe atenuante judiciare prev. de art.75 alin.2 lit.b 
C.pen. se justifică a fi reţinute şi în legătură cu infracţiunea de efectuare de 
operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia în scopul 
obţinerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. Fără a 
desconsidera importanţa relaţiilor sociale protejate prin incriminarea acestei 
fapte penale care vizează respectarea principiilor economiei de piaţă şi a 
libertăţii economice şi protejarea demnităţii persoanelor care ocupă anumite 
funcţii, atribuţii, însărcinări publice, împrejurarea legată de faptă de natură a 
diminua gravitatea infracţiunii constă în aceea că, deşi inculpatul a acţionat în 
scopul de a obţine profit, caracterul necuvenit al folosului nu s-a datorat  naturii 
bunurilor sau modalităţii în care urmau a fi obţinute, ceea ce, în opinia instanţei 
ar fi conferit un grad sporit de periculozitate faptei. 

În procesul de individualizare a pedepsei pentru infracţiunea de fals în 
declaraţii prev. de art.326 C.pen. cu referire la art.28 din Legea 176/2010 
privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative, Înalta Curte, ţinând seama în mod cumulat de 
criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art.74 C.pen., consideră 
că o justă individualizare presupune orientarea către aplicarea unei amenzi 
penale, prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii, pentru depunerea de către 
inculpatul E. a declaraţiei de avere din 15.06.2015  care nu corespunde 
adevărului, acest tip de pedeapsă fiind suficientă şi aptă să asigure realizarea 
scopului preventiv, educativ şi sancţionator al pedepsei. 

Reţinând circumstanţele reale ale comiterii faptelor, scopul urmărit, 
precum şi circumstanţele personale ale inculpatului E., nivelul de educaţie, 
pregătirea sa profesională şi modul în care a înţeles să se raporteze la acuzaţiile 
aduse, instanţa apreciază că o justă individualizare a executării pedepsei 
presupune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei închisorii. 

Durata unui termen de supraveghere stabilit în conformitate cu dispoziţiile 
art.92 C.pen., ca şi măsuri de supraveghere la care inculpatul E. va fi supus 
pentru acea perioadă de timp potrivit art.93 C.pen. se constituie în garanţii că 
scopul pedepsei va fi atins. 

În acelaşi sens vor acţiona dispoziţiile art.96 C.pen. privind posibilitatea 
revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în cazurile 
reglementate de lege, dacă inculpatul E. nu va avea un comportament conform 
legii, precum şi dispoziţiile art.63 C.pen. privind înlocuirea pedepsei amenzii cu 
închisoarea. 

Pentru considerentele expuse, Înalta Curte va dispune, în temeiul art.289 
alin.1 C.pen. rap. la art.7 lit.b din Legea 78/2000 cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b şi 
art.76 C.pen. condamnarea inculpatului E. la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni 



închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, d, g şi k 
C.pen. cu titlu de pedeapsă complementară pentru infracţiunea de luare de mită. 

În temeiul art.65 C.pen. se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a 
interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, d, g şi k C.pen. pe durata 
pedepsei închisorii conform art.65 alin.3 C.pen. 

În temeiul art.12 lit.a din Legea 78/2000 cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b şi 
art.76 C.pen. se va dispune condamnarea inculpatului E. la pedeapsa de 9 luni 
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de operaţiuni financiare ca acte de 
comerţ incompatibile cu funcţia în scopul obţinerii pentru sine de bani, bunuri 
ori alte foloase necuvenite. 

În temeiul art.326 C.pen. cu referire la art.28 din Legea 176/2010 va fi 
condamnat inculpatul E. la 12.000 lei amendă (corespunzătoare pentru 120 zile-
amendă a câte 100 lei pe fiecare zi), pentru infracţiunea de fals în declaraţii. 

În baza art.38 alin.1 rap. la art.39 C.pen. se va aplica inculpatului E. 
pedeapsa de 2 ani şi 11 luni închisoare şi 12.000 lei amendă (corespunzătoare 
pentru 120 zile-amendă a câte 100 lei pe fiecare zi). 

În temeiul art.45 C.pen. se va aplica pe o durată de 2 ani pedeapsa 
complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, d, g şi k 
C.pen. 

Va fi aplicată inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor 
prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, d, g şi k C.pen., în condiţiile şi pe durata prev. de 
art.45 alin.5 C.pen. 

În baza art.91 C.pen. se va dispune suspendarea executării sub 
supraveghere a pedepsei de 2 ani şi 11 luni  închisoare aplicată inculpatului E. 
pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, stabilit în conformitate cu 
dispoziţiile art.92 C.pen. 

 Potrivit art.93 C.pen. va fi obligat inculpatul, ca pe durata 
termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă ...., la datele fixate 
de acesta; 

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu 
supravegherea; 

- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de locuinţă şi orice deplasare care 
depăşeşte 5 zile; 

- să comunice schimbarea locului de muncă; 
- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul 

mijloacelor de existenţă. 
În temeiul art.93 alin.3 C.pen. va fi obligat inculpatul să presteze o muncă 

neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 zile în condiţiile art. 
93 alin. 5 din acelaşi cod, în cadrul Consiliului Local .... – Direcţia de Asistenţă 
Comunitară sau în cadrul Consiliului Local .... – Direcţia Exploatare Patrimoniu. 

Se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.96 C.pen. privind 
cazurile de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, 
precum şi asupra dispoziţiilor art.63 C.pen. privind înlocuirea pedepsei amenzii 
cu închisoarea. 



În temeiul art.72 C.pen. şi art.399 alin.9 C.pr.pen., se va deduce din 
pedeapsa închisorii aplicate inculpatului E. durata reţinerii, arestării preventive 
şi a arestului la domiciliu de la 09.07.2015 până la data de 04.12.2015, inclusiv. 

În baza art.16 alin.1 lit.b C.pr.pen. se va dispune achitarea inculpatului E. 
pentru infracţiunea de spălare de bani prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea 
656/2002. 

 În baza art.16 alin.1 lit.b C.pr.pen., Înalta Curte va dispune achitarea 
inculpatului E. pentru infracţiunea de mărturie mincinoasă prev. de art.273 
alin.1 C.pen. 

 În baza art.16 alin.1 lit.b C.pr.pen., Înalta Curte va dispune achitarea 
inculpatei E. pentru infracţiunea de mărturie mincinoasă prev. de art.273 alin.1 
C.pen. 

Faţă de dispoziţiile art.290 alin.4 C.pen. cu referire la confiscare, Înalta 
Curte constată că T. a denunţat fapta de dare de mită şi a beneficiat de soluţia de 
clasare pentru infracţiunea de dare de mită prev. de art.290 alin.1 C.pen. cu 
referire la art.6 din Legea nr.78/2000, având incidenţă cauza de nepedepsire 
reglementată de art.290 alin.3 C.pen., conform art.16 lit.h C.pr.pen. 

Deopotrivă, se reţine că bunurile ce formează obiectul mitei au fost date 
de martorul T. înainte de denunţul pe care acesta l-a formulat, ceea ce atrage 
aplicarea dispoziţiilor art.290 alin.5 C.pen. care obligă la luarea măsurii 
confiscării bunurilor respective sau a confiscării prin echivalent dacă acelea nu 
se mai găsesc. 
 Dispoziţiile art.289 alin.3 C.pen. reglementează aceeaşi soluţie juridică a 
confiscării bunurilor primite cu titlu de mită sau a confiscării prin echivalent. 
 Pe cale de consecinţă, ţinând seama de aceste texte legale şi probele 
administrate în cauză, constatându-se că nu se mai găsesc lucrările plastice 
primite cu titlu de mită Cusătoreasa semnată F.Şirato, Tigănci florărese semnată 
Jean Steriade, Lectura şi Autoportret în oglindă semnate A. Ciucurencu, Natură 
statică cu crap semnată Ion Theodorescu Romanati, instanţa va dispune 
confiscarea prin echivalent, respectiv .... euro. 

Cât priveşte lucrarea plastică Odihnă în zi de duminică (Peisaj cu 
musulmani) semnată Ştefan Popescu, aceasta a fost identificată la locuinţa 
martorului R., dar având în vedere că martorul a acţionat cu bună-credinţă cu 
ocazia schimbului efectuat cu lucrarea sa intitulată Vas cu flori de Dumitru 
Ghiaţă, se va dispune restituirea către numitul R. a tabloului Peisaj cu 
musulmani semnat Ştefan Popescu aflat în custodie la Muzeul Naţional de Artă 
al României conform procesului-verbal nr. i/i 1296 din 04.08.2015 (pct. 140), iar 
de la inculpatul E. se va dispune confiscarea prin echivalent, şi anume suma de 
.... lei, preţ pe care martorul T. a menţionat că l-a plătit pe această lucrare. 

Având în vedere că unele dintre tablourile ce au format obiectul mitei au 
fost găsite, după cum s-a arătat în cele ce preced, instanţa va dispune confiscarea 
tabloului Cu gândul la tine semnat Alexandru Panatta Codreanu aflat în custodie 
la Muzeul Naţional de Artă al României conform procesului-verbal nr.i/i 1296 
din 04.08.2015 (pct.133), a tabloului Ulcică cu flori semnat Uzum aflat în 
custodie la Muzeul Naţional de Artă al României conform procesului-verbal nr. 
i/i 1296 din 04.08.2015 (pct.131) şi a tabloului Peisaj citadin semnat Negely 
aflat în posesia inculpatului E. potrivit procesului-verbal din 19.09.2016 



întocmit la Muzeul Naţional de Artă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a 
corupţiei (pct.1). 

 Înalta Curte reiterează că tabloul Peisaj citadin semnat Negely a fost 
restituit inculpatului conform procesului-verbal de restituire din 19.09.2016 al 
DNA – Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie de la sediul Muzeului 
Naţional de Artă al României (pct.1), întocmit conform ordonanţei procurorului 
emisă în baza încheierii nr.754 din 06.10.2015 pronunţată de judecătorul de 
cameră preliminară al ICCJ – Secţia penală în dosarul ..../1/2015, inculpatul 
având obligaţia de a-l păstra până la pronunţarea soluţiei definitive în cauză. 

De la inculpatul E. se va confisca şi suma totală de .... euro primită de la 
T. sub forma unor împrumuturi mascate (.... euro, .... euro, .... euro). 

În conformitate cu dispoziţiile art.112 lit.e C.pen. se va dispune 
confiscarea de la inculpatul E. a echivalentului în lei la cursul BNR al sumei de 
.... euro, având în vedere că inculpatul E. a vândut lui T. cu .... euro lucrarea 
Peisaj de la Balcic semnată Ştefan Popescu şi cu .... euro lucrarea Natură statică 
cu garoafe semnată Alexandru Ciucurencu, cumpărate de la martorul T.. 

De asemenea, va fi confiscata de la acelaşi inculpat suma de .... lei cu care 
a fost vândută lucrarea plastică reprezentând un lăutar semnată C. Piliuţă. 

Ţinând seama de dispoziţiile art.255 C.pr.pen., precum şi de faptul că faţă 
de martorul denunţător s-a dispus soluţia de clasare pentru infracţiunea de dare 
de mită, Înalta Curte va dispune restituirea către numitul T. a tablourilor 
aparţinând acestuia ridicate la 25.06.2015 de la Muzeul de Artă .... şi cu ocazia 
percheziţiilor domiciliare efectuate la locuinţa lui şi la sediul SC C. SRL (file 
142-164, 117-141, 51-116 vol.VIII d.u.p.), enumerate la pct.34-57 din procesul-
verbal nr.i/i 1290 din 03.08.2015 şi care au fost lăsate în custodie la Muzeul 
National de Artă al României (file 133-137 vol.XVI d.u.p.), respectiv:  

1. AUTOR: Semnat Tibor E.( fals) - nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 
– 34 TITLU: ”Peisaj cu bărci”  DIMENSIUNI: aprox. 66 x 97 cm TEHNICA: 
ulei pe pânză  STARE DE CONSERVARE: Mediocră (culoare căzută) 

2. AUTOR: Semnat Tibor E. (fals) - nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 
– 35 TITLU: ”Interior” DIMENSIUNI: 81,5 x 67,5 cm TEHNICA: ulei pe placaj  
STARE DE CONSERVARE: Bună 

3. AUTOR: Semnat Bălțatu (fals) - nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 
36 TITLU: ”Natură statică cu praz şi cepe” DIMENSIUNI: 49,5 x 59,5 cm 
TEHNICA: ulei pe placaj STARE DE CONSERVARE: Bună 

4. AUTOR: Semnat Mohi O. (fals) - nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 
37 TITLU: ”Natura statică cu dovleac și mere II” DIMENSIUNI: aprox. 51 x 42,5 
cm TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Mediocră 

5. AUTOR: Semnat I. Musceleanu (fals) - nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 38 TITLU: ”Peisaj de iarnă cu case” DIMENSIUNI: 33 x 40 cm 
TEHNICA: ulei pe mucava STARE DE CONSERVARE: Bună 

6. AUTOR: Semnat C. Boighiu - nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 39 
TITLU: ”Compoziție” DIMENSIUNI: 49x42 cm TEHNICA: ulei pe carton 
STARE DE CONSERVARE: Bună 



7. AUTOR: Semnat L.Grigorescu - nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 
40 TITLU: ”Peisaj cu caise” DIMENSIUNI: 26,5 x 53 cm TEHNICA: ulei pe 
carton STARE DE CONSERVARE: Bună 

 8. AUTOR: Mircea Ciobanu (fals) - nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 
41 TITLU: ”Arlechin” DIMENSIUNI: 41 x 33 cm TEHNICA: ulei pe carton 
STARE DE CONSERVARE: Bună 

9. AUTOR: Mircea Ciobanu (fals) - nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 
42 TITLU: ”Compoziție cu personaj” DIMENSIUNI: 68,5 x78,5 cm TEHNICA: 
ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

10. AUTOR: Semnat C.D. Stahi 1918 (fals) - nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 43 TITLU: ”Natură statică cu fructe” DIMENSIUNI: 40 x 57 cm 
TEHNICA: ulei pe placaj STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

11. AUTOR: Alexandru Ciucurencu 1974 (fals) - nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 44 TITLU: ”Natură statică cu flori și fructe” DIMENSIUNI: 55 x 46 
cm TEHNICA: ulei pe placaj STARE DE CONSERVARE: Bună 

12. AUTOR: Semnat S. Herția 1889 (fals) - nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 45 TITLU: ”Bust de bărbat” DIMENSIUNI: aprox. 61x 46 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

13. AUTOR: Semna M. H. Georgescu/ 921 (fals) - nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 46 TITLU: ”Peisaj de iarnă cu două personaje” DIMENSIUNI: 34,5 x 
50,5 cm TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună 

14. AUTOR: Semnat A. Bordenache / 979 (fals) - nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 47 TITLU: ”Bust de bărbat” DIMENSIUNI: 50 x40 cm TEHNICA: 
ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună; ramă deteriorată 

15. AUTOR: Strâmbu / București 1918 - nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 48 TITLU: ”Portretul unui ofițer german” DIMENSIUNI: 69 x 54 cm 
TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Relativ bună; ramă 
deteriorată 

16. AUTOR: Semnat Maxy (fals) - nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 
49 TITLU: ”Compoziție cu personaj feminin” DIMENSIUNI: 49,5 x 39 cm 
TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună 

17. AUTOR: Semnat C. Piuliță / 78 (fals) - nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 50 TITLU: ”Peisaj rural I” DIMENSIUNI: aprox. 48,5 x 43,5 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

18. AUTOR: Semnat Sabin Bălașa (fals) - nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 51 TITLU: ”Compoziție cu personaje” DIMENSIUNI: 50 x 60 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

19. AUTOR: Semnat C. Piuliță (fals) - nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 
– 52 TITLU: ”Peisaj rural de iarnă II” DIMENSIUNI: aprox. 33 x 64 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

20. AUTOR: Semnat S. Frențiu (fals) - nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 53 TITLU: ”Femeie citind în interior” DIMENSIUNI: aprox. 50,5 
x 60 cm TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

21. AUTOR: Semnat Jean Al. Steriadi (fals) - nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 54 TITLU: ”Peisaj de iarnă cu caise” DIMENSIUNI: aprox. 36,5 x 
48 cm TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 



22. AUTOR: Semnat A. Băeșu (fals) - nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 55 TITLU: ”Natură statică cu flori galbene” DIMENSIUNI: 54 x 73 
cm TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

23. AUTOR: Semnat Jean Cheller (fals)  - nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 56 TITLU: ”Peisaj cu caise și bărci” DIMENSIUNI: 50 x 67 cm 
TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

24. AUTOR: Semnat Ligia Macovei (fals) - nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 57 TITLU: ”Dansatoare” DIMENSIUNI: aprox. 39,5 x 47 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună (file 133-137 
vol.XVI d.u.p.). 

În baza art 255 C.pr.pen. şi a probelor administrate în cauză, Înalta Curte 
va dispune restituirea către inculpata E., ca proprietar, a tablourilor aflate în 
custodia Muzeului Naţional de Artă al României conform procesului-verbal 
nr.i/i 1290 din 03.08.2015, respectiv Trandafiri în glastră semnat Constantin 
Artachino (pct. 72), Natură statică cu vase şi mască semnat Mircea Ciobanu 
(pct. 76), Petunii semnat Denise (pct. 82), Peisaj din Delta Dunării semnat 
Constion (pct. 73), precum şi statueta Tors semnată Marcel Guguianu (pct. 85), 
aceasta din urmă figurând în declaraţia de avere a inculpatului E. şi în legătură 
cu care martora E. a menţionat că a fost primită cadou de E. (file 57-58, 63-65 
vol.X d.u.p.). 

Raportat la materialul probator administrat în cauză care nu probează că 
lucrarea Peisaj nupţial semnat Bouşcă a făcut obiectul mitei, fiind totodată un 
cadou al inculpatului E. pentru inculpata E., instanţa va dispune restituirea către 
inculpată a acestui bun ridicat de la locuinţa inculpatei cu prilejul efectuării 
percheziţiei domiciliare. 
 De asemenea, se va dispune restituirea către inculpata E. a tabloului Bust 
de femeie semnat Maxy găsit la locuinţa acesteia cu prilejul percheziţiei 
domiciliare, şi aflat în custodia Muzeului Naţional de Artă al României conform 
procesului-verbal nr.i/i 1290 din 03.08.2015 (pct. 77), deoarece contravaloarea 
acestuia de .... euro se va confisca de la inculpatul E., reprezentând parte din 
pretinsul împrumut primit de la T.. 

În conformitate cu prevederile art. 255 C.pr.pen. şi a probelor 
administrate în cauză, instanţa va dispune restituirea către numita E., în calitate 
de proprietar, a următoarelor tablouri aflate în custodia Muzeului Naţional de 
Artă al României conform procesului-verbal nr. i/i 1290 din 03.08.2015, 
respectiv Flori în glastră semnat M. Lupaşcu (pct. 61), Natură statică cu flori 
nesemnat (pct. 62), Flori în vas semnătură indescifrabilă (pct. 66) -  pe care 
apare inscripţia „Doamnei dr. E. în semn al prieteniei noastre, iulie 2008, Flori”, 
Portret de tânără semnătură indescifrabilă (pct. 67), Tânără cu pisică semnătură 
indescifrabilă (pct. 79), Compoziţie semnătură indescifrabilă (pct. 84), precum şi 
următoarele tablouri aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României 
conform procesului-verbal nr.i/i/1296 din 04.08.2015, respectiv Floare de mac 
nesemnat (pct.86), Vas cu flori semnat Perca (pct. 89), Vas cu flori nesemnat 
(pct. 90). 

În conformitate cu dispoziţiile art.255 C.pr.pen., se va dispune restituirea 
către martorul C. a tabloului Peisaj de iarnă semnat de Jean Cheller (aflat în 
custodie la Muzeul Naţional de Artă al României conform procesului-verbal nr. 



i/i 1296 din 04.08.2015 - pct. 139), tablou ridicat cu ocazia de percheziţiei 
domiciliare efectuata în 25.06.2015, la locuinţa martorului, aceasta fiind primită 
cadou, la  începutul anului 2015, de la inculpatul E.. 

Înalta Curte consideră că nu există probe care să justifice restituirea către 
inculpatul E. a celor trei tablouri cu privire la care a arătat în cuprinsul 
declaraţiei dată în instanţă că îi aparţin, şi anume Cu gândul la tine semnat 
A.P.Codreanu (foto fila 49 vol.IX d.u.p., proces-verbal de predare din 
14.08.2015 încheiat cu Muzeul Naţional de Artă al României, pct.133),  Cinci 
figuri semnat Tia Peltz (foto fila 50 vol.IX d.u.p., proces-verbal de predare din 
14.08.2015 încheiat cu Muzeul Naţional de Artă al României, pct.130), 
Clopoţeii semnat Ştefan Potnog (foto fila 51 vol.IX d.u.p., proces-verbal de 
predare din 14.08.2015 încheiat cu Muzeul Naţional de Artă al României, 
pct.103). 

Prin cele susţinute, martorul T. a infirmat declaraţia inculpatului E. că i-ar 
fi dat tabloul Cu gândul la tine semnat A.P.Codreanu ca recompensă. Instanţa 
apreciază reală declaraţia martorului T. ţinând seama că din coroborarea 
probelor nu reiese că inculpatul E. a întreprins activităţi comerciale decât sub 
coordonarea şi controlul lui E. şi numai în beneficiul acestuia din urmă, rolul 
inculpatului E. fiind de simplu ajutor al lui E., după cum a fost descris şi de 
martorul T..  

În legătură cu tablourile Cinci figuri semnat Tia Peltz şi Clopoţeii semnat 
Ştefan Potnog, Înalta Curte consideră că aparţin inculpatului E., iar nu lui E. faţă 
de faptul că cel care a desfăşurat activităţi comerciale în vederea obţinerii unui 
profit cu lucrări plastice a fost E., acesta fiind cel care a achiziţionat lucrări de la 
T., în cauză doveditu-se că E. doar l-a sprijinit în activitatea întreprinsă. 

Dat fiind că infracţiunea de operaţiuni financiare ca acte de comerţ 
incompatibile cu funcţia prev. de art.12 lit.a din Legea nr.78/2000 este o 
infracţiune de pericol, iar caracterul necuvenit al folosului nu este consecința 
naturii bunurilor, ci decurge din calitatea autorului infracţiunii, Înalta Curte 
consideră că nu se impune confiscarea lucrărilor plastice aparţinând inculpatului 
E., respectiv a celor ridicate cu ocazia percheziţiilor efectuate în cauză şi care nu 
au fost restituite martorilor sau inculpatei E. pentru motivele arătate în prezenta 
hotărâre. 

Ca urmare, se va dispune restituirea către inculpatul E. a tablourilor lăsate 
în custodie la Muzeul National de Artă al României, enumerate în procesele 
verbale nr.i/i 1290 din 03.08.2015 şi nr.i/i 1296 din 04.08.2015, cu excepţia 
celor cu privire la care, prin prezenta hotărâre, s-a dispus confiscarea de la 
inculpatul E., restituirea către inculpata E. şi numiţii E., R., C. şi T., precum şi 
cu excepţia celor care au fost ridicate de la numitul E. în cursul urmăririi penale. 

Înalta Curte va dispune restituirea în aceste coordonate ţinând seama şi de 
încheierea nr.754 din 06.10.2015 pronunţată de judecătorul de cameră 
preliminară al ICCJ – Secţia penală în dosarul ..../1/2015 prin care s-a admis 
contestaţia inculpatului E. împotriva ordonanţei privind luarea măsurii 
asiguratorii din data de 18.09.2015 emisă în prezenta cauză şi s-a ridicat 
sechestrul asigurator asupra tablourilor enumerate în declaraţiile de avere 
completate pentru anii 2014-2015 şi incluse în cele 126 de tabouri 
indisponibilizate prin ordonanţa menţionată, dispunându-se restituirea acestora 



către contestator cu instituirea obligaţiei de a le păstra până la pronunţarea 
soluţiei definitive, ceea ce impunea ca instanţa de fond să dispună şi cu privire la 
acestea. 

În consecinţă, ţinând seama de tablourile restituite inculpatei E., 
martorilor E., R., C., T. şi exceptându-le pe cele care au fost ridicate de la 
numitul E. în cursul urmăririi penale faţă de care s-a dispus disjungerea cauzei în 
vederea continuării cercetărilor, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare a 
banilor  prev. de art. 29 lit. b din Legea nr.656/2002 şi fals în declaraţii prev. de 
art. 326 C.pen. cu ref. la art.28 din Legea nr.176/2010, urmează a se restitui 
inculpatului E. următoarele tablouri: 

1. AUTOR: Semnat Mohi O. (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 1 TITLU: „ Natura statică cu dovleac I”DIMENSIUNI:  40,7 x 40 
cm TEHNICA: ulei pe placaj STARE DE CONSERVARE: Bună  

2. AUTOR: Semnat Nagy Oskar 944 (fals) - – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 2 TITLU: „ Peisaj cu case” DIMENSIUNI:  40,5 x 50 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: relativ bună  

3. AUTOR: Semnat Ziffer Sandor (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 3 TITLU: „ Peisaj rural cu case” DIMENSIUNI:  77 x 98 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză maruflată pe placaj STARE DE CONSERVARE: 
Bună 

4. AUTOR: Semnat Ziffer Sandor 951 (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 4  TITLU: „ Natură statică în interior” DIMENSIUNI:  85 x 70,5 
cm TEHNICA: ulei pe pânză maruflată pe placaj  STARE DE CONSERVARE: 
Bună 

5. AUTOR: Semnat C. Piliuţă (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 5  TITLU: „ Dansatoare cu muzicanţi” DIMENSIUNI:  100,5 x 
100,5  cm  TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

6. AUTOR: Semnat Ziffer Sandor (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 6  TITLU: „ Natură statică cu flori şi ceas” DIMENSIUNI: 119,5 x 
90 cm  TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Mediocră 

7.AUTOR: Semnat Bör Tsök (fals?) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 7  TITLU: „ Peisaj cu dealuri” DIMENSIUNI:  80 x 109 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună  

8. AUTOR: Semnat Ciupe A. (fals?) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 9 TITLU: „Natură statică cu mere şi sticlă ” DIMENSIUNI:  45 x 
65 cm  TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Relativ bună; 
ramă deteriorată 

9. AUTOR: Semnat Pacea (fals) – nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 
10 TITLU: „ Peisaj la marginea mării” DIMENSIUNI:  65 x 100 cm  
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună  

10. AUTOR: Semnat Ziffer Sandor / 932 (fals?) – nr. de ordine P.V. 
predare 03.08.2015 – 11 TITLU: „ Portret de bărbat cu peisaj citadin în fundal” 
DIMENSIUNI:  88,5 x 58,5 cm TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE 
CONSERVARE: Proastă 

11. AUTOR: Semnat Jean Cheller (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 12 TITLU: „ Peisaj citadin” DIMENSIUNI:  45 x 63 cm 
TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 



12. AUTOR: Semnat Ferentzy Karoly (fals?) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 13 TITLU: „ Nud de femeie în atelier” DIMENSIUNI:  70 x 46,5 
cm TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Mediocră 

13. AUTOR: Semnat Thorma (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 14 TITLU: „ Femeie în peisaj” DIMENSIUNI:  49,5 x 95 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză  STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

14. AUTOR: Semnat N. Enea (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 15 TITLU: „ Peisaj cu bărci I” DIMENSIUNI:  64 x  97 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună; ramă 
deteriorată 

15. AUTOR: Semnat Perlott Csaba (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 16 TITLU: „Natură statică cu lampă şi lămâi ” DIMENSIUNI:  
99,5 x 69,5 cm TEHNICA: ulei pe placaj STARE DE CONSERVARE: Relativ 
bună; ramă deteriorată 

16. AUTOR: Semnat Bör Tsök (fals?) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 17 TITLU: „ Peisaj de iarnă cu căpiţe” DIMENSIUNI:  75,5 x 
95,5 cm TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

17. AUTOR: Semnat Nagy Oskar (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 18 TITLU: „Colţ de atelier” DIMENSIUNI:  101 x 100,5cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

18. AUTOR: Semnat Nagy Oskar (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 19 TITLU: „ Peisaj cu case I” DIMENSIUNI:  36 x 78 cm 
TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

19. AUTOR: Semnat Nagy Oskar (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 20 TITLU: „ Peisaj cu case II” DIMENSIUNI:  36 x 78 cm 
TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

20. AUTOR: Semnat Thorma (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 21 TITLU: „ Femeie în peisaj” DIMENSIUNI:  65 x  55 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Mediocră 

21. AUTOR: Semnat Perlott Csaba (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 22 TITLU: „ Natură statică cu mere şi nud antic ” DIMENSIUNI:  
61 x 108,5 cm TEHNICA: ulei pe pânză maruflată pe placaj STARE DE 
CONSERVARE: Relativ bună 

22. AUTOR: Semnătură indescifrabilă (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 23 TITLU: „ Peisaj rural cu biserică” DIMENSIUNI:  70 x 125,5 
cm TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Mediocră 

23. AUTOR: Semnat N. Enea (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 24 TITLU: „Peisaj citadin” DIMENSIUNI:  64,5 x 50 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

24. AUTOR: Semnat N. Enea (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 25 TITLU: „ Peisaj cu bărci II” DIMENSIUNI:  79 x  60 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Mediocră; ramă 
deteriorată 

25. AUTOR: Semnat Constion (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 26  TITLU: „ Laguna veneţiană” DIMENSIUNI:  64,5 x 100 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Mediocră 



26. AUTOR: Semnat Jean Cheller (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 27 TITLU: „Peisaj citadin ” DIMENSIUNI:  aprox. 47,5 x 62,5 cm  
TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Mediocră 

27. AUTOR: Semnat Mohi O. (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 28  TITLU: „ Natură statică cu floarea soarelui” DIMENSIUNI:  
68 x 53 cm TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ 
bună 

28. AUTOR: Semnat Nagy Oskar (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 29 TITLU: „Natură statică cu ulcior şi fructe ” DIMENSIUNI:  50 
x 40 cm TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

29. AUTOR: Semnat Ciupe A. (fals?) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 30 TITLU: „ Natură statică cu flori şi mere” DIMENSIUNI:  43 x 
54,5 cm TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună; ramă 
deteriorată 

30. AUTOR: Semnat Scheiber H. (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 31 TITLU: „ Bust de femeie cu pălărie” DIMENSIUNI:  aprox. 61 
x 48 cm TEHNICA: pastel pe hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună 

31. AUTOR: Semnat Scheiber H. (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 32 TITLU: „ Bust de tânără” DIMENSIUNI:  51,5 x 39,5 cm 
TEHNICA: pastel pe hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună; fără ramă 

32.AUTOR: Semnat Scheiber H. (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 33 TITLU: „ Tânără fumând” DIMENSIUNI:  50,5 x 38,5 cm 
TEHNICA: pastel pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună; fără ramă 

33. AUTOR: Semnat Negely (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 8  TITLU: „ Peisaj citadin” DIMENSIUNI:  80 x 70 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

34. AUTOR: Semnat Constantin Piliuţă (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 91 TITLU: „ Vas cu flori ” DIMENSIUNI:  60 x 50  cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

35. AUTOR: Semnat Kádár Géza (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 92 TITLU: „ Peisaj de iarnă ” DIMENSIUNI:  81 x  54 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

36. AUTOR: Semnat Jean Cheller (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 93 TITLU: „ Vas cu flori” DIMENSIUNI: 34,7  x 25,8  cm 
TEHNICA: ulei pe placaj STARE DE CONSERVARE: Bună 

37. AUTOR: R. Dărângă – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 94 
TITLU: „ Natură statică cu  pipă ” DIMENSIUNI: aprox. 29  x 28  cm 
TEHNICA: ulei pe placaj STARE DE CONSERVARE: Bună 

38. AUTOR: R. Dărângă – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 95 
TITLU: „ Două personaje ” DIMENSIUNI: aprox. 30  x  20 cm TEHNICA: ulei 
pe placaj STARE DE CONSERVARE: Bună 

39. AUTOR: Semnat D. Ghiaţă (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 96 TITLU: „Vas cu flori” DIMENSIUNI:  40,5 x 31,2  cm 
TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună 

40. AUTOR: Şt. Popescu– nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 97 
TITLU: „ Peisaj ” DIMENSIUNI:  32 x 27  cm TEHNICA: ulei pe carton 
STARE DE CONSERVARE: Bună; ramă puţin deteriorată 



41. AUTOR: Brujan? – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 98 
TITLU: „Portret de ţăran ” DIMENSIUNI:  aprox. 25 x 24 cm TEHNICA: ulei 
pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună; ramă deteriorată 

42. AUTOR: Semnat Jean Cheller (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 99 TITLU: „Peisaj de iarnă ” DIMENSIUNI:  70 x 50  cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Mediocră 

43. AUTOR: Semnătură indescifrabilă– nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 100 TITLU: „ Vas cu crizanteme ” DIMENSIUNI: 40,5  x 33,5  
cm TEHNICA: ulei pe placaj STARE DE CONSERVARE: Bună 

44. AUTOR: Semnătură indescifrabilă– nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 101 TITLU: „ Peisaj de ţară” DIMENSIUNI:  60 x  80 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

45. AUTOR: C. Piliuţă / 80– nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 102 
TITLU: „Vaze cu flori” DIMENSIUNI: 74  x  84 cm TEHNICA: ulei pe placaj 
STARE DE CONSERVARE: Bună 

46. AUTOR: Ştefan Potnog – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 103 
TITLU: „Clopoţeii” DIMENSIUNI: 49 x 34   cm TEHNICA: ulei pe carton 
pânzat STARE DE CONSERVARE: Bună 

47. AUTOR: Stoenică – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 104 
TITLU: „Peisaj de toamnă” DIMENSIUNI:  55 x 66  cm TEHNICA: pastel pe 
hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună 

48. AUTOR: Augustin Costinescu– nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 
– 105 TITLU: „ Festin văratec ” DIMENSIUNI: aprox. 40  x 50  cm TEHNICA: 
ulei pe carton pânzat STARE DE CONSERVARE: Bună 

49. AUTOR: Bulgăraş– nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 106 
TITLU: „ Vas cu flori ” DIMENSIUNI:  36,7 x  29,5 cm TEHNICA: ulei pe 
carton STARE DE CONSERVARE: Bună 

50. AUTOR: Semnat Theodorescu Sion (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 107 TITLU: „Natură statică cu mere ” DIMENSIUNI: 50  x 60  
cm  TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună 

51. AUTOR: Stoenică – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 108 
TITLU: „ Peisaj veneţian ” DIMENSIUNI: 66  x 54,5  cm TEHNICA: pastel pe 
hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună 

52. AUTOR: Semnat Theodorescu Sion (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 109 TITLU: „ Peisaj” DIMENSIUNI:  76 x 55  cm TEHNICA: 
ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

53.AUTOR: Semnătură indescifrabilă – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 1110 TITLU: „ Vas cu crizanteme ” DIMENSIUNI:  80 x 60  cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Mediocră 

54.AUTOR: Emilian Lăzărescu– nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 
111 TITLU: „ Bărci la Veneţia ” DIMENSIUNI: 50  x 70  cm TEHNICA: ulei 
pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună; 

55.AUTOR: C. Tofan– nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 112 
TITLU: „ Cuplu autumnal” DIMENSIUNI:  40 x 50  cm TEHNICA: ulei pe 
pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 



56.AUTOR: Semnat Camil Ressu (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 113 TITLU: „ Peisaj cu minaret ” DIMENSIUNI:  51 x 61  cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

57.AUTOR: Semnat Ziffer Sandor (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 114 TITLU: „ Peisaj cu deal” DIMENSIUNI:  67 x 100  cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Mediocră 

58.AUTOR: Semnat Jean Cheller (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 115 TITLU: „Peisaj de iarnă ” DIMENSIUNI:  50 x  68 cm 
TEHNICA: ulei pe placaj STARE DE CONSERVARE: Bună 

59.AUTOR: Semnat Rudolf Negely (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 116 TITLU: „ Bărci ” DIMENSIUNI:  50 x 70  cm TEHNICA: 
ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

60.AUTOR: I. Doboşariu – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 117 
TITLU: „ Peisaj de ţară ” DIMENSIUNI: aprox. 49  x 68,5  cm TEHNICA: ulei 
pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună 

61.AUTOR: Semnat Ipolit Strâmbu (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 118 TITLU: „ Femeie citind ” DIMENSIUNI: 69  x 55  cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

62.AUTOR: Duval– nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 119 TITLU: 
„ Catedrală gotică ” DIMENSIUNI: 100  x  70  cm TEHNICA: ulei pe pânză 
STARE DE CONSERVARE: Bună 

63.AUTOR: Semnat Nagy Oskar (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 120 TITLU: „ Peisaj de sat” DIMENSIUNI:  aprox. 47 x 64  cm 
TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună 

64.AUTOR: L. Agricola – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 121 
TITLU: „Peisaj” DIMENSIUNI:  50,5 x 71  cm TEHNICA: ulei pe pânză 
STARE DE CONSERVARE: Bună 

65.AUTOR: Semnat Ziffer Sandor (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 122 TITLU: „ Vas cu flori” DIMENSIUNI:  42 x 52 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

66.AUTOR: Semnat Vasile Popescu (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 123 TITLU: „ Vas cu trandafiri ” DIMENSIUNI:  50 x 60  cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

67.AUTOR: A. Costinescu– nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 124 
TITLU: „ Natură statică ” DIMENSIUNI:  40 x 30  cm TEHNICA: ulei pe 
carton STARE DE CONSERVARE: Bună 

68.AUTOR: Negoşanu – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 125 
TITLU: „ Natură statică cu crini ” DIMENSIUNI:  61,5 x  50 cm TEHNICA: 
ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

69.AUTOR: Semnat Nicu Enea (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 126 TITLU: „ Interior” DIMENSIUNI: 80  x  65 cm TEHNICA: 
ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

70.AUTOR: B. Bîrleanu – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 127 
TITLU: „ Peisaj de iarnă ” DIMENSIUNI:  30  x  34 cm (cu paspartou) 
TEHNICA: guaşă pe hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună 



71.AUTOR: Semnătură indescifrabilă – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 128 TITLU: „ Peisaj cu dealuri ” DIMENSIUNI: 57  x 70  cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

72.AUTOR: Semnat D. Ghiaţă (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 129 TITLU: „ Peisaj cu minaret ” DIMENSIUNI:  60 x  80 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

73.AUTOR: Semnat Tia Peltz – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 
130 TITLU: „ Cinci figuri ” DIMENSIUNI:  19 x 28,5 cm (cu paspartou) 
TEHNICA: desen în tuş pe hârtie  STARE DE CONSERVARE: Bună 

74.AUTOR: Semnat Jean Cheller (fals) – nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 132 TITLU: „ Peisaj de iarnă ” DIMENSIUNI:  46 x 63  cm 
TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună 

75.AUTOR: Constantin Gheorghe– nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 
– 134 TITLU: „Peisaj ” DIMENSIUNI:  19 x 27  cm (cu paspartou) TEHNICA: 
guaşă pe hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună 

76.AUTOR: Adam Bălţatu– nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 135 
TITLU: „ Peisaj cu case de ţară ” DIMENSIUNI: 21  x  34 cm (cu paspartou) 
TEHNICA: acuarelă pe hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună; ramă 
desfăcută 

77.AUTOR: Semnătură indescifrabilă– nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 136 TITLU: „ Compoziţie” DIMENSIUNI:  41 x 29  cm (cu 
paspartou) TEHNICA: guaşă pe hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună 

78.AUTOR: Semnătură indescifrabilă– nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 137 TITLU: „ Compoziţie abstractă” DIMENSIUNI:  41 x 29  cm 
(cu paspartou) TEHNICA: guaşă pe hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună 

79.AUTOR: Semnătură indescifrabilă– nr. de ordine P.V. predare 
04.08.2015 – 138 TITLU: „ Natură statică” DIMENSIUNI:  29 x 41 cm (cu 
paspartou) TEHNICA: guaşă pe hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună 

80.AUTOR: M. Lupaşcu – nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 58 
TITLU: „ Flori de nufăr” DIMENSIUNI:  aprox. 19 x  30 cm TEHNICA: ulei pe 
pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

81.AUTOR: M. Lupaşcu – nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 59 
TITLU: „ Flori” DIMENSIUNI:  aprox. 19 x  30 cm TEHNICA: ulei pe pânză 
STARE DE CONSERVARE: Bună 

82.AUTOR: M. Lupaşcu – nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 60 
TITLU: „ Peisaj acvatic” DIMENSIUNI:  aprox. 19 x  30 cm TEHNICA: ulei pe 
pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

83. AUTOR: Nesemnat– nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 63 
TITLU: „ Peisaj cu salcie la marginea apei” DIMENSIUNI: aprox. 20 x  30 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

84.AUTOR: Semnat M. Lupaşcu – nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 
– 64 TITLU: „ Flori în ulcică” DIMENSIUNI: 23 x  21 cm TEHNICA: ulei pe 
pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

85.AUTOR: Semnat R. Schweitzer Cumpăna (fals) – nr. de ordine P.V. 
predare 03.08.2015 – 65 TITLU: „Natură statică ” DIMENSIUNI:  23,5 x 20,5 
cm TEHNICA: ulei pe suport lemnos aglomerat STARE DE CONSERVARE: 
Bună; ramă deteriorată 



86.AUTOR: Nesemnat– nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 68 
TITLU: „ Portret de femeie” DIMENSIUNI:  aprox. 21 x 31 cm TEHNICA: 
tehnică mixtă pe hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună 

87.AUTOR: Nesemnat– nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 69 
TITLU: „ Flori în glastră” DIMENSIUNI:  47,5 x 61,5 cm TEHNICA: ulei pe 
pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

88.AUTOR: Semnat Tibor Erno (fals?) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 70 TITLU: „ Interior” DIMENSIUNI:  70 x  89,5 cm TEHNICA: 
ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună 

89.AUTOR: Semnat Alexandru Ciucurencu 975 (fals) – nr. de ordine P.V. 
predare 03.08.2015 – 71 TITLU: „ Natură statică cu flori în vas şi pere” 
DIMENSIUNI:  55,5 x  45,5 cm TEHNICA: ulei pe pânză 

90.AUTOR: Mănciulescu – nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 74 
TITLU: „ Nud cu mărgele” DIMENSIUNI:  71 x  51 cm TEHNICA: ulei pe 
carton STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

91.AUTOR: Semnat C. D. Stahi / 1919 Iassy (fals) – nr. de ordine P.V.  
predare 03.08.2015 – 75 TITLU: „ Natură statică cu fructe” DIMENSIUNI: 54 x  
94,5 cm TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

92. AUTOR: Semnat Radu Dărângă (fals?) – nr. de ordine P.V. predare 
03.08.2015 – 78 TITLU: „ Peisaj cu case” DIMENSIUNI:  61 x 73,5 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

93.AUTOR: Semnat Ziffer Sandor  91…. (fals) – nr. de ordine P.V. 
predare 03.08.2015 – 80 TITLU: „ Peisaj” DIMENSIUNI:  55,5 x  68,5 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Mediocră 

94.AUTOR: M. Teişanu – nr. de ordine P.V. predare 03.08.2015 – 81 
TITLU: „ Femeie în interior” DIMENSIUNI: 70 x 50 cm TEHNICA: pastel pe 
hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună 

95. AUTOR: Dan Hatmanu– nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 87 
TITLU: „ Autoportret” DIMENSIUNI:  60 x  50 cm TEHNICA: ulei pe pânză 
STARE DE CONSERVARE: Bună 

96. AUTOR: Nesemnat – nr. de ordine P.V. predare 04.08.2015 – 88 
TITLU: „ Natură statică cu flori şi mere ” DIMENSIUNI:  45,5 x 50,3  cm 
TEHNICA: ulei pe placaj STARE DE CONSERVARE: Bună 

97.AUTOR: Mişu Teişanu (Fals) – nr. de ordine P.V. predare 17.09.2015 
– 327 TITLU: „Portret de tânără” DIMENSIUNI: aprox. 53,5 x  43 cm (format 
oval) TEHNICA: ulei pe pânză maruflată pe carton STARE DE 
CONSERVARE: Bună 

98.AUTOR: Max W. Arnold (Fals) – nr. de ordine P.V. predare 
17.09.2015 – 328 TITLU: „Natură statică” DIMENSIUNI: 31 x 45  cm 
(fereastră paspartu) TEHNICA: tehnică mixtă pe hârtie STARE DE 
CONSERVARE: Bună 

99.AUTOR: Corneliu Baba, 1977 (Fals) – nr. de ordine P.V. predare 
17.09.2015 – 329 TITLU: „Portret de băiat” DIMENSIUNI: 24 x 18,5 cm 
(fereastră paspartu) TEHNICA: pastel pe hârtie STARE DE CONSERVARE: 
Bună 



100.AUTOR: Corneliu Baba, 1977 (Fals) – nr. de ordine P.V. predare 
17.09.2015 – 330 TITLU: „Portret de tânără din profil” DIMENSIUNI: 21,5 x 
17 cm TEHNICA: pastel pe hârtie STARE DE CONSERVARE: Bună 

101.AUTOR: Semnat indescifrabil – nr. de ordine P.V. predare 
17.09.2015 – 331 TITLU: „Profil de bătrână cu broboadă” DIMENSIUNI: 40 x 
35 cm TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

102.AUTOR: Semnat indescifrabil – nr. de ordine P.V. predare 
17.09.2015 – 332 TITLU: „Bust de bătrân cu barbă” DIMENSIUNI: 40 x 30 cm 
TEHNICA: ulei pe pânză STARE DE CONSERVARE: Bună 

103.AUTOR: Corneliu Baba, 1988 (Fals) – nr. de ordine P.V. predare 
17.09.2015 – 333 TITLU: „Portret de bătrân” DIMENSIUNI: 30,5 x 23 cm 
TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună 

104.AUTOR: Semnat în monogramă MV56 – nr. de ordine P.V. predare 
17.09.2015 – 334 TITLU: „Natură statică cu flori în ulcică” DIMENSIUNI: 38 x 
34 cm TEHNICA: ulei pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună 

105.AUTOR: Tibor Ernö (Fals?) – nr. de ordine P.V. predare 17.09.2015 
– 335 TITLU: „Scenă de târg” DIMENSIUNI: 55,5 x 74,5 cm TEHNICA: ulei 
pe carton STARE DE CONSERVARE: Bună 

106.AUTOR: Tibor Ernö (Fals) – nr. de ordine P.V. predare 17.09.2015 – 
336 TITLU: „Scenă de port” DIMENSIUNI: 50,5 x 66 cm TEHNICA: ulei pe 
pânză STARE DE CONSERVARE: Relativ bună 

107.AUTOR: E. Tomaziu, 1981– nr. de ordine P.V. predare 17.09.2015 – 
337 TITLU: „Flori în coş de răchită” DIMENSIUNI: 61 x 71,5 cm TEHNICA: 
ulei pe pânză maruflată pe placaj STARE DE CONSERVARE: Bună 

108.AUTOR: Alexandru (Sandor) Ziffer, 1937 (Fals) – nr. de ord P.V. 
pred. 17.09.2015 - 338  TITLU: „Trandafiri în glastră la fereastră” 
DIMENSIUNI: 70 x 55 cm TEHNICA: ulei pe pânză  STARE DE 
CONSERVARE: Bună. 

În privinţa măsurii asigurătorii, având în vedere soluţia ce se va dispune 
în materia confiscării şi a restituirii bunurilor, Înalta Curte va menţine măsura 
sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa ..../P/2015 din 18.09.2015 a 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională 
Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, numai asupra imobilului, 
constând în teren intravilan şi construcţie, situat în ...., aflat în proprietatea 
inculpatului E., până la concurenţa sumelor de .... euro şi .... lei (fila 88 vol.XVI 
d.u.p.). 

Ţinând seama de soluţia de condamnare ce se va pronunţa faţă de 
inculpatul E., acesta va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. 
Cheltuielile judiciare cuprind sumele menţionate în cuprinsul rechizitoriului 
pentru faza de urmărire penală şi cheltuielile din faza judecăţii, determinate 
pentru acest inculpat în funcţie de culpa procesuală individuală. Întinderea 
culpei procesuale şi implicit întinderea obligaţiei de plată se va stabili în funcţie 
de soluţia de condamnare şi amploarea cercetării în raport de aceste infracţiuni. 

Ca atare, în temeiul art.274 alin.1 C.pr.pen, va fi obligat inculpatul E. la 
plata sumei de .... lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.  

În baza art.275 alin.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare ocazionate de 
judecarea inculpaţilor E. şi E. vor rămâne în sarcina statului. 



În temeiul art. 274 alin. 1 teza finală coroborat cu art. 275 alin. 6 C.pr.pen. 
onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpații E., E. 
şi E. în sumă de  1500 lei, se va plăti din fondul Ministerului Justiției. 

 
PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 
HOTĂRĂŞTE: 

 
I.În temeiul art.289 alin.1 C.pen. rap. la art.7 lit.b din Legea 78/2000 cu 

aplicarea art.75 alin.2 lit.b şi art.76 C.pen. condamnă pe inculpatul E. (....),  la 
pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de 
art.66 alin.1 lit.a, b, d, g şi k C.pen. cu titlu de pedeapsă complementară pentru 
infracţiunea de luare de mită. 

În temeiul art.65 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a 
interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, d, g şi k C.pen. pe durata 
pedepsei închisorii conform art.65 alin.3 C.pen. 

În temeiul art.12 lit.a din Legea 78/2000 cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b şi 
art.76 C.pen. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 9 luni închisoare 
pentru săvârşirea infracţiunii de operaţiuni financiare ca acte de comerţ 
incompatibile cu funcţia în scopul obţinerii pentru sine de bani, bunuri ori alte 
foloase necuvenite. 

În temeiul art.326 C.pen. cu referire la art.28 din Legea 176/2010 
condamnă acelaşi inculpat la 12.000 lei amendă (corespunzătoare pentru 120 
zile-amendă a câte 100 lei pe fiecare zi), pentru infracţiunea de fals în declaraţii. 

În baza art.38 alin.1 rap. la art.39 C.pen. aplică inculpatului E. pedeapsa 
de 2 ani şi 11 luni închisoare şi 12.000 lei amendă (corespunzătoare pentru 120 
zile-amendă a câte 100 lei pe fiecare zi). 

În temeiul art.45 C.pen. aplică pe o durată de 2 ani pedeapsa 
complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, d, g şi k 
C.pen. 

Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de 
art.66 alin.1 lit.a, b, d, g şi k C.pen., în condiţiile şi pe durata prev. de art.45 
alin.5 C.pen. 

În baza art.91 C.pen. suspendă executarea sub supraveghere a pedepsei de 
2 ani şi 11 luni  închisoare aplicată inculpatului E. pe durata unui termen de 
supraveghere de 4 ani, stabilit în conformitate cu dispoziţiile art.92 C.pen. 

 Potrivit art.93 C.pen. obligă inculpatul, ca pe durata termenului de 
supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul  ...., la 
datele fixate de acesta; 

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu 
supravegherea; 

- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de locuinţă şi orice deplasare care 
depăşeşte 5 zile; 

- să comunice schimbarea locului de muncă; 
- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul 

mijloacelor de existenţă. 



În temeiul art.93 alin.3 C.pen. obligă inculpatul să presteze o muncă 
neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 zile în condiţiile art. 
93 alin. 5 din acelaşi cod, în cadrul Consiliului Local .... – Direcţia de Asistenţă 
Comunitară sau în cadrul Consiliului Local .... – Direcţia Exploatare Patrimoniu. 

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.96 C.pen. privind 
cazurile de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, 
precum şi asupra dispoziţiilor art.63 C.pen. privind înlocuirea pedepsei amenzii 
cu închisoarea. 

În temeiul art.72 C.pen. şi art.399 alin.9 C.pr.pen., deduce din pedeapsa 
închisorii aplicate inculpatului E. durata reţinerii, arestării preventive şi a 
arestului la domiciliu de la 09.07.2015 până la data de 04.12.2015, inclusiv. 

În baza art.16 alin.1 lit.b C.pr.pen. achită pe acelaşi inculpat pentru 
infracţiunea de spălare de bani prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002. 

II. În baza art.16 alin.1 lit.b C.pr.pen. achită pe inculpatul E. (....) pentru 
infracţiunea de mărturie mincinoasă prev. de art.273 alin.1 C.pen. 

III. În baza art.16 alin.1 lit.b C.pr.pen. achită pe inculpata E. (....) pentru 
infracţiunea de mărturie mincinoasă prev. de art.273 alin.1 C.pen. 

Confiscă de la inculpatul E. echivalentul în lei la cursul BNR al sumei de 
.... euro, .... lei, tabloul Cu gândul la tine semnat Alexandru Panatta Codreanu 
aflat în custodie la Muzeul Naţional de Artă al României conform procesului-
verbal nr.i/i 1296 din 04.08.2015 (pct.133), tabloul Ulcică cu flori semnat Uzum 
aflat în custodie la Muzeul Naţional de Artă al României conform procesului-
verbal nr. i/i 1296 din 04.08.2015 (pct.131) şi tabloul Peisaj citadin semnat 
Negely aflat în posesia inculpatului E. potrivit procesului-verbal din 19.09.2016 
întocmit la Muzeul Naţional de Artă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a 
corupţiei (pct.1). 

Restituie inculpatei E. tablourile aflate în custodia Muzeului Naţional de 
Artă al României conform procesului-verbal nr.i/i 1290 din 03.08.2015, 
respectiv Peisaj nupţial semnat E. Bouşcă (pct.83), Trandafiri în glastră semnat 
Constantin Artachino (pct. 72), Natură statică cu vase şi mască semnat Mircea 
Ciobanu (pct. 76), Bust de femeie semnat Maxy (pct. 77), Petunii semnat Denise 
(pct. 82), Peisaj din Delta Dunării semnat Constion (pct. 73), precum şi statueta 
Tors semnată Marcel Guguianu (pct. 85). 

Restituie numitei E. (....) următoarele tablouri aflate în custodia Muzeului 
Naţional de Artă al României conform procesului-verbal nr. i/i 1290 din 
03.08.2015, respectiv Flori în glastră semnat M. Lupaşcu (pct. 61), Natură 
statică cu flori nesemnat (pct. 62), Flori în vas semnătură indescifrabilă (pct. 
66), Portret de tânără semnătură indescifrabilă (pct. 67), Tânără cu pisică 
semnătură indescifrabilă (pct. 79), Compoziţie semnătură indescifrabilă (pct. 
84), precum şi următoarele tablouri aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă 
al României conform procesului-verbal nr.i/i/1296 din 04.08.2015, respectiv 
Floare de mac nesemnat (pct.86), Vas cu flori semnat Perca (pct. 89), Vas cu 
flori nesemnat (pct. 90). 

Restituie numitului R. (....), tabloul Peisaj cu musulmani semnat Ştefan 
Popescu aflat în custodie la Muzeul Naţional de Artă al României conform 
procesului-verbal nr. i/i 1296 din 04.08.2015 (pct. 140). 



Restituie numitului C. (....) tabloul Peisaj de iarnă semnat de Jean Cheller 
aflat în custodie la Muzeul Naţional de Artă al României conform procesului-
verbal nr. i/i 1296 din 04.08.2015 (pct. 139). 

Restituie numitului T. (....) tablourile ridicate de la acesta, enumerate la 
pct.34-57 din procesul-verbal nr.i/i 1290 din 03.08.2015 prin care au fost lăsate 
în custodie la Muzeul National de Artă al României. 

Restituie inculpatului E. tablourile lăsate în custodie la Muzeul National 
de Artă al României, enumerate în procesele verbale nr.i/i 1290 din 03.08.2015 
şi nr.i/i 1296 din 04.08.2015, cu excepţia celor cu privire la care, prin prezenta 
hotărâre, s-a dispus confiscarea de la inculpatul E., restituirea către inculpata E. 
şi numiţii E., R., C. şi T., precum şi cu excepţia celor care au fost ridicate de la 
numitul E. în cursul urmăririi penale. 

Menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa ..../P/2015 
din 18.09.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 
Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, asupra 
imobilului, constând în teren intravilan şi construcţie, situat în municipiul ...., 
aflat în proprietatea inculpatului E., până la concurenţa sumelor de .... euro şi .... 
lei. 

În temeiul art.274 alin.1 C.pr.pen, obligă pe inculpatul E. la plata sumei 
de .... lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.  

Cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea inculpaţilor E. şi E. rămân 
în sarcina statului. 

În temeiul art. 274 alin. 1 teza finală coroborat cu art. 275 alin. 6 C.pr.pen. 
onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpații E., E. 
şi E. în sumă de  1500 lei, se plăteşte din fondul Ministerului Justiției. 

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei 
pentru procuror și inculpați. 

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17 octombrie 2017. 


