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                                                                                                             (….) 

   

 

R E C H I Z I T O R I U 

   22.02.2021 

 

 (….)- procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul 

Teritorial Bacău;  

Examinând actele de urmărire penală administrate în dosarul penal cu numărul 

de mai sus, privind pe inculpații: 

Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, deputat în Parlamentul României, cercetat în 

stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prevăzută la art. 

291 alin. 1 din Codul penal cu referire la art. 6 din Legea 78/2000; 

Marcoci Vlad, la data faptei inginer în cadrul Administrației Naționale „Apele 

Române”, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de 

influență, prevăzută la art. 292 alin. 1 din Codul penal cu referire la art. 6 din Legea 

78/2000; 

(.....), asociat și administrator al SC (.....) (.....) SRL, cercetat în stare de 

libertate pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la cumpărare de influență, 

prevăzută la art. 47 Cod penal raportat la art. 292 alin. 1 din Codul penal cu referire 

la art. 6 din Legea 78/2000; 
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EXPUN URMĂTOARELE: 

 

 I. ÎN FAPT: 

(.....) este administrator al SC (.....) (.....) SRL Bistrița, societate care, în cursul 

anului 2019 derula mai multe contracte privind executarea de lucrări hidrotehnice în 

beneficiul Administrației Naționale Apele Române, instituție publică de interes 

național, cu personalitate juridică, având ca scop cunoașterea, protecția, punerea în 

valoare și utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic, 

precum şi administrarea infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor. 

Potrivit art. 5 alin. 2 din OUG nr. 107/2002 directorul general al Administrației 

Naționale "Apele Române" este numit prin ordin al conducătorului autorității publice 

centrale din domeniul apelor, respectiv ministrul mediului, apelor și pădurilor. În 

anul 2019, director general al ANAR era (.....).  

În data de 8.06.2018 Marcoci Vlad a fost detașat în funcția de consilier ANAR 

de la SC (.....) SRL Piatra Neamț, societate administrată de (.....). În perioada 

20.08.1018 – 31.01.2019 a fost delegat în funcția de director al administrației 

Bazinale de Apă Siret iar în perioada 5.02.2019 – 5.08.2019 în cea de director al 

Departamentului Dezvoltare Investiții din cadrul ANAR. După încetarea delegării, 

și-a continuat activitatea în calitate de inginer în cadrul acestui departament până în 

data de 15.10.2019 când a fost detașat ca inginer în cadrul ABA Siret.  

Începând cu vara anului 2019 Marcoci Vlad și (.....), prin discuții purtate cu 

reprezentanți ai Partidului (.....), aflat la guvernare, au încercat să determine numirea 

celui dintâi în funcția de director general al ANAR, demersuri care au rămas însă 

fără rezultat. Cei doi erau în mod direct interesați de o asemenea numire prin prisma 

activtăților pe care le desfășurau. 

Astfel, (.....) este asociat și administraor, printre alte societăți, la  SC (.....) (.....) 

SRL Bistrița, împreună cu (.....), persoană cu care conviețuiește. Societatea avea 

încheiate mai multe contracte de lucrări cu diferite administrații bazinale de apă 

aflate în subordinea ANAR. Potrivit art. 5 alin. 2 din OUG nr. 107/2002, directorul 
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general al Administraţiei Naţionale "Apele Române" este ordonator secundar de 

credite pentru fondurile de la bugetul de stat, calitate în care, conform art. 21 alin. 3 

din Legea 500/2002 privind finanțele publice „repartizează creditele de angajament 

şi bugetare aprobate, potrivit alin. (1), pentru bugetul propriu şi pentru bugetele 

instituţiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori terţiari de 

credite, în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii”. În aceste condiții, (.....) avea 

interesul ca această funcție să fie ocupată de o persoană pe care să o poată controla 

pentru a-și asigura atât obținerea de contracte cât și decontarea lucrărilor efectuate 

(în cuvintele sale „Îl pun pe post și cu demisia la mine în alb. Înțelegi…A lu ăla care 

îl pui. Adică trebuie să facă ce spui tu, nu ce vrea altul).  

După adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de (.....) și 

învestirea celui condus de (.....)și format din membri ai Partidului  (.....), Marcoci 

Vlad și (.....) și-au continuat demersurile pe lângă reprezentanți ai acestui partid. 

Întrucât Marcoci Vlad era membru al (.....), conștient că în noua formulă 

guvernamentală nu mai putea ocupa funcția vizată, cei doi au hotărât ca persoana pe 

care o vor sprijini să devină director general să fie (.....), director tehnic în cadrul 

ABA Siret. 

Astfel, Marcoci Vlad a discutat în mod direct cu Cozmanciuc Corneliu 

Mugurel, deputat în Parlamentul României și președintele Filialei Teritoriale Neamț 

a (.....) , acesta lăsând să se înțeleagă că are influență pe lângă noul ministru al 

mediului, apelor și pădurilor, numit în funcție în data de 4.11.2019. 

În schimbul traficării acestei influențe, în perioada 4.11 – 27.11.2019, 

Cozmanciuc Corneliu Mugurel i-a solicitat lui Marcoci Vlad suma de 500.000 de lei 

în două tranșe, ultima urmând a fi remisă după numirea lui (.....) în funcția de director 

general al ANAR. Propunerea a fost acceptată de (.....), cel care trebuia să asigure 

plata. 

Numirea urmărită nu s-a mai produs, director general al ANAR fiind numit în 

data de 21.01.2020 (.....), președintele (.....) Târgu Mureș. 
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În detaliu, situația de fapt ce rezultă în urma administrării probatoriului în 

prezenta cauză este următoarea: 

(.....) *  *  * 

 

 Probatoriul administrat în cauză demonstrează că în luna noiembrie 2019 

Cozmanciuc Corneliu Mugurel i-a promis lui Vlad Marcoci că îl va numi în funcția 

de director general al ANAR pe (.....), solicitând pentru acest demers suma de 

500.000 de lei. 

 La rândul lor, Marcoci Vlad și (.....) au fost de acord cu această solicitare 

considerând că, având în vedere presupusul ascendent pe care Cozmanciuc Corneliu 

Mugurel l-ar avea asupra lui supra lui (….), ministrul mediului, apelor și pădurilor, 

acesta are posibilitatea reală de a-l influența în acest sens. 

 (.....)  

Sintetizând, din coroborarea probatoriului administrat în cauză rezultă, dincolo 

de orice îndoială că: 

Funcțiile de conducere din cadrul Administrației Naționale Apele Române erau 

ocupate doar de persoane care beneficiau de sprijin din mediul politic 

(.....) era în mod direct interesat ca în funcția de director general al ANAR să 

fie ocupată de o persoană indicată de el și pe care să o poată controla. În acest scop, 

(.....) era dispus să dea sume de bani reprezentanților partidelor politice care puteau 

influența numirea. 

În vara anului 2019 (.....) și Marcoci Vlad au purtat discuții cu lideri ai 

Partidului (.....) având ca subiect numirea lui Marcoci Vlad în funcția de director 

general al ANAR.  

După schimbarea guvernului, (.....) și Marcoci Vlad, prin discuții purtate cu 

reprezentanți ai (.....) Neamț sau cu persoane aflate în legătură cu aceștia, au încercat 

numirea lui (.....) în această funție, CV-ul acestuia ajungând, prin intermediul lui 

(.....), la Cozmanciuc Corneliu Mugurel.  
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La rândul său, (.....) a acceptat să se întâlnească cu (.....) pentru a-și expune 

viziunea cu privire la modul în care își va exercita funcția de director general al 

ANAR.  

În luna noiembrie 2019, între Marcoci Vlad și Cozmanciuc Corneliu Mugurel 

au avut loc mai multe întâlniri, atât în Piatra Neamț sau București, în cursul cărora 

Cozmanciuc Corneliu Mugurel i-a promis lui Marcoci Vlad că îl va numi pe (.....) 

pretinzând pentru acest demers suma de 500.000 de lei, solicitare care, după ce i-a 

fost transmisă, a fost acceptată de (.....).  

În data de 25.11.2019 (.....) a retras din conturile firmelor pe care le controlează 

suma de 200.000 lei pe care i-a dat-o lui (.....); având asupra sa această sumă acesta 

s-a deplasat la Bacău unde s-a întâlnit cu Marcoci Vlad și i-a remis banii.  

În ziua de 26.11.2019 Marcoci Vlad, având asupra sa suma de 200.000 de lei, 

s-a deplasat la București unde s-a întâlnit cu (.....) , fără a se putea însă stabili dacă 

i-a predat banii pentru  a fi dați lui Cozmanciuc Corneliu Mugurel. 

În perioada noiembrie-decembrie 2019 (.....) și Marcoci Vlad erau convinși de 

influența pe care Cozmanciuc Corneliu Mugurel o avea asupra lui (….), ministrul 

mediului, apelor și pădurilor, influență ce nu a fost infirmată de Cozmanciuc 

Corneliu Mugurel pe parcursul discuțiilor purtate cu Marcoci Vlad. 

 

II.  Mijloace de probă: 

(.....) 

III.  Încadrarea juridică 

 1. Fapta săvârșită de Cozmanciuc Corneliu-Mugurel întrunește elementele 

constitutive ale infracțiunii de trafic de influenţă, prevăzută la art. 291 alin. 1 din 

Codul penal cu referire la art. 6 din Legea 78/2000, 

constând în aceea că, în perioada 4.11.2019 – 27.11.2019, lăsând să se creadă 

că are influență asupra ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, a pretins pentru 

sine suma de 500.000 de lei de la Vlad Marcoci, promițând că îl va determina pe 
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acest ministru să numească, în baza atribuțiilor legale, o persoană indicată de Vlad 

Marcoci în funcția de director general al Administrației Naționale „Apele Române”. 

 

2. Fapta săvârșită de Marcoci Vlad întrunește elementele constitutive ale 

infracțiunii de cumpărare de influență, prevăzută la art. 292 alin. 1 din Codul penal 

cu referire la art. 6 din Legea 78/2000, 

constând în aceea că, în perioada 4.11.2019 – 27.11.2019 i-a promis lui 

Cozmanciuc Corneliu Mugurel, persoană ce a lăsat să se creadă că are influență 

asupra ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, remiterea sumei de 500.000 de lei 

pentru a-l determina pe acest ministru ca,  în baza atribuțiilor legale, să numească o 

persoană indicată de Vlad Marcoci în funcția de director general al Administrației 

Naționale „Apele Române”. 

 

3. Fapta săvârșită de (.....) întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de 

instigare la cumpărare de influență, prevăzută la art. 47 Cod penal raportat la art. 292 

alin. 1 din Codul penal cu referire la art. 6 din Legea 78/2000, 

 constând în aceea că, în perioada 4.11.2019 – 27.11.2019 i-a solicitat lui 

Marcoci Vlad să îi promită lui  Cozmanciuc Corneliu Mugurel, persoană ce a lăsat 

să se creadă că are influență asupra ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, 

remiterea sumei de 500.000 de lei pentru a-l determina pe acest ministru ca,  în baza 

atribuțiilor legale, să numească o persoană indicată de Vlad Marcoci în funcția de 

director general al Administrației Naționale „Apele Române”. De asemenea, l-a 

ajutat Marcoci Vlad să facă această promisiune prin asigurarea fondurilor pentru 

plata promisă. 

 (.....)  

Față de cele de mai sus, 

În temeiul art. 327  lit. a din C.pr.pen.; art. 327 lit. b şi art. 315 alin. 1 lit. b rap. 

la art. 16 alin. 1 lit. b  din C.pr.pen.;  
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                                                 D I S P U N: 

  

I. Trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaților: 

1. COZMANCIUC CORNELIU-MUGUREL, (.....), 

pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influenţă, prevăzută la art. 291 alin. 

1 din Codul penal cu referire la art. 6 din Legea 78/2000, 

          faptă descrisă în capitolul „Încadrare juridică” pct. 1 din prezentul 

rechizitoriu. 

2.  MARCOCI VLAD, (.....), 

pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, prevăzută la art. 292 

alin. 1 din Codul penal cu referire la art. 6 din Legea 78/2000, 

 faptă descrisă în capitolul „Încadrare juridică” pct. 2 din prezentul 

rechizitoriu. 

3. (.....),  

pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la cumpărare de influență, prevăzută 

la art. 47 Cod penal raportat la art. 292 alin. 1 din Codul penal cu referire la 

art. 6 din Legea 78/2000, 

 faptă descrisă în capitolul „Încadrare juridică” pct. 3 din prezentul 

rechizitoriu. 

 

(.....) 

În temeiul art. 329 din C.pr.pen., prezentul rechizitoriu însoţit de trei copii 

certificate şi de dosarul cauzei se transmit Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 

instanţă competentă să judece cauza în fond, potrivit art. 40 alin.1 C.pr.pen.  urmând 

a fi citate următoarele persoane: 

 

Inculpați: 

- Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, (.....)  

- Marcoci Vlad,  (.....) ; 
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- (.....), (.....) . 

 

Martori: 

(.....) 

   Conform prevederilor art.274 alin.1,2 din C.pr.pen. solicităm obligarea 

inculpaților la plata în mod egal a cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă 

totală de 1.050 lei. 

                                                       

 

 

                                                         PROCUROR, 

                                                 (.....) 

  

 


