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CĂTRE G4 Media
În atenția dlui Alexandru Costache

La solicitarea dvs. din data de 06 septembrie 2021, Biroul de Informare și
Relații Publice este abilitat să vă comunice următoarele:
Persoana menționată de dvs. la punctul 1.9, nu are și nu a avut calitatea de
suspect sau inculpat în legătură cu aspectele menționate în articolul la care faceți
referire.
Anumite aspecte, similare celor prezentate în articolul la care faceți referire,
publicat în cursul lunii octombrie 2019, au fost identificate într-un dosar care inițial
s-a aflat pe rolul DNA – Serviciul teritorial Alba Iulia având ca obiect presupuse
infracțiuni asimilate celor de corupție și a unor infracțiuni îndreptate împotriva
intereselor financiare ale Uniunii Europene.
În această cauză, în care urmărirea penală a fost începută doar cu privire la
faptă “in rem”, la data de 02 aprilie 2018, procurorii anticorupție au dispus soluția
clasării conform art. 16 alin 1, lit. b („fapta nu este prevăzută de legea penală ……”)
din Codul de Procedură Penală. De asemenea, a mai fost dispusă soluția disjungerii
și continuarea cercetărilor într-o cauză nou constituită în cadrul aceleiași unități de
Parchet.
În acest nou dosar, la data de 18 martie 2019, procurorii din cadrul DNA –
Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus soluția clasării.
Ulterior, la data de 28 octombrie 2019, procurorul șef adjunct al Direcției
Naționale Anticorupție a dispus infirmarea în întregime a ordonanței de clasare,
redeschiderea și reluarea urmăririi penale, în această cauză.
În cursul lunii octombrie 2019, având în vedere informațiile apărute în
publicația la care faceți referire, procurorii anticorupție s-au sesizat din oficiu cu
privire la comiterea unor presupuse infracțiuni îndreptate împotriva intereselor
financiare ale Uniunii Europene.

Ulterior, cele două cauze au fost reunite, iar în noul dosar, pentru completarea
cercetărilor, s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico-științifice de către
specialiști din cadrul DNA și a unui control de specialitate din partea
Departamentului pentru Luptă Antifraudă – DLAF.
Nici din constatarea tehnico-științifică, nici din controlul DFAF nu au rezultat
indicii privind nerespectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la procedurile
de atribuire a contractelor de achiziție publică și nici cu privire la săvârșirea unor
fapte de natură penală care să afecteze interesele financiare ale Uniunii Europene.
În consecință, după epuizarea cercetărilor, la data de 14 iunie 2021, a fost
dispusă soluția clasării în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 lit. a („fapta nu
există”) din Codul de Procedură Penală.
Considerentele pe care s-a întemeiat această soluție au avut la bază faptul că,
în urma cercetărilor efectuate, fiind epuizate toate mijloacele probatorii, nu au
rezultat probe certe și suficiente pentru a dovedi dincolo de orice îndoială rezonabilă
că faptele pretins a fi săvârșite întrunesc condițiile de tipicitate ale infracțiunilor
investigate.
Cu referire la restul informațiilor solicitate vi se va răspunde în termenul
legal prevăzut de art. 7, alin. 1 din Legea 544/2001, respectiv 30 de zile.
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