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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 997 Din data de 20.09.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 471/30/2014; Tribunal Timiș, Secţia a II - a Civilă. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiş, număr de telefon 0256-448044. 
Programul arhivei/registraturii instanţei 08:30-12:30. 
3. Debitor: SC Diana Trading SRL, CUI 14734058; Sediul social: Timișoara, str. Haga, nr. 12, județul Timiș; Număr de 
ordine în Registrul Comerţului J35/991/2002.  
4. Lichidator judiciar - societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Global Money Recovery 
IPURL, cu sediul în Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17, ap. 14, jud. Bihor, RSP 0337/2008, CUI 23324014, prin 
av. Ţiril H. C., și Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul profesional ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiş, CUI 31215824, atribut fiscal RO, înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220.827 sau 0745.267.676. 
5. Subscrisa, societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Global Money Recovery IPURL 
și Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Diana Trading SRL, conform 
Încheierii nr. 1093 din data de 18.06.2015, pronunţată de către Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 
471/30/2014, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, comunică: Raport de 
activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Diana Trading SRL din data de 
25.09.2019, ora 12:00. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G. 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor 

debitorului SC Diana Trading SRL din data de 25.09.2019, ora 12:00 

Număr dosar 471/30/2014, Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă. 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Lichidator judiciar: consorțiul format din Global Money Recovery IPURL și Consultant Insolvenţă SPRL. 
Debitor: SC Diana Trading SRL. 
Ordinea de zi a adunării creditorilor este următoarea: 
(1). Prezentarea situației dosarului penal nr. 3550/P/2016. 
(2). Mandatarea de către Adunarea Generală a Creditorilor a unui creditor în vederea formulării în prezenta cauză a unei 
plângeri împotriva soluției de neurmărire sau netrimitere în judecată în temeiul art. 340 din NCPP și să își însușească 
prezentul demers judiciar prin formularea unei plângeri prealabile astfel cum prevăd disp. art. 241 CP. 
 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea situației dosarului penal nr. 3550/P/2016. 
Lichidatorul judiciar a formulat o acţiune în anularea Contractului de consultanţă nr. 1/03.01.2006, încheiat între pârâtul 
Bogdan Ș. R., în calitate de consultant şi SC Diana Trading SRL, în calitate de client şi implicit anularea operaţiunilor 
comerciale/plăţilor în sumă de 656.839,77 lei efectuate de către debitoare către pârâtul Bogdan Ș. R. prin dispoziţii de 
plată ce face obiect al dosarului derivat nr. 471/30/2014/a6.  
Constatându-se decesul pârâtului Bogdan Ş. R., la primul termen - 19.11.2015, instanţa a amânat cauza, pentru 
28.01.2016, în vederea indicării moştenitorilor pârâtului. La termenul din data 28.01.2016, Tribunalul Timiş amână 
cauza pentru a fi citaţi moştenitorii d-ului Bogdan Ş. R. (pârâtul), stabilindu-se un nou termen procesual în data de 
10.03.2016. 
La termenul de judecată din data de 10.03.2016, judecătorul-sindic a dispus înaintarea înscrisurilor ce au fost defăimate, 
în copie și a încheierii de ședință din data de 10.03.2016 către Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, pentru 
efectuarea cercetărilor ce se impun pentru înscrierea în fals. 
Astfel, la data de 31.03.2016 Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a fost sesizat prin încheierea din data de 
10.03.2016 din dosarul nr. 471/30/2014/a6 de către Tribunalul Timiș, în vederea efectuării de cercetări pentru 
constatarea autenticității contractului de consultant nr. 1 din 03.01.2006, încheiat între Bogdan Ș. R. și SC Diana 
Trading SRL, precum și a celor 130 de dispoziții de plată emise în baza acestui contract de consultanță, documente 
despre care Bogdan A. M., soția lui Bogdan Ș. R., a declarat că sunt false, fiind astfel constituit dosarul penal nr. 
3550/P/2016. 
De asemenea, la data de 17.01.2017 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a fost înregistrată sub nr. 
375/P/2017 plângerea penală formulată de subscrisa lichidator judiciar - societăţi profesionale de practicieni în 
insolvenţă asociate prin contract Consultant Insolvenţă SPRL şi Global Money Recovery SPRL, al  debitoarei SC Diana 
Trading SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite, a formulat împotriva numitului Botescu I. E., pentru săvârșirea 
infracțiunii prevăzute de art. 241 din Noul Cod Penal – Bancrută frauduloasă şi 326 din Noul Cod Penal – Fals în 
declaraţii, având în vedere următoarele Motive: 
Ulterior desemnării în calitate de administrator judiciar al debitoarei insolvente SC Diana Trading SRL, subscrisa a 
procedat la verificarea documentelor de evidenţă operativă ale SC Diana Trading SRL (reconstituite parţial de 
administratorul judiciar) cu privire la activitatea economică desfăşurată de către aceasta în ultimii 3 ani anteriori 
deschiderii procedurii de insolvență, pentru a identifica dacă există operaţiuni economice susceptibile de a intra în sfera 
de aplicare a art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 85/2006 şi alte eventuale neregularități.  
În urma verificării documentelor de evidenţă operativă administratorul judiciar a constat în data de 03.01.2006, s-ar fi 
încheiat Contractul de consultanţă nr. 1, între Bogdan Ș. R. – în calitate de consultant şi SC Diana Trading SRL – în 
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calitate de client,  prin intermediul căruia pârâtul s-a obligat la „asigurarea serviciilor de aducere comenzi şi clienţi noi, 
urmărire comenzi, contracte, lucrări, delegaţii, consultanţă” în favoarea debitoarei.  
Acest înscris (Contractul de consultanţă nr. 1/03.01.2006) a fost predat lichidatorului judiciar al SC Diana Trading SRL, 
Consultant Insolvenţă SPRL de către administratorul social Botescu I. E., prin intermediul Procesului verbal de predare 
primire nr. 1437/29.06.2015 depus la dosarul penal 3550/P/2016.  
În baza convenţiei sus-menţionate, în perioada 06.01.2014  - 11.11.2014, SC Diana Trading SRL, prin administrator 
Botescu I. E., ar fi efectuat plăţi către Bogdan Ș. R. în cuantum de 656.839,77 lei. 
Având în vedere că în evidenţa contabilă a SC Diana Trading SRL nu a fost identificată dovada prestaţiilor efectuate de 
către dl. Bogdan Ș. R. (decedat în 2015) în favoarea SC Diana Trading SRL, administratorul judiciar (lichidator judiciar 
în prezent) a considerat că sunt incidente prevederile art. 80 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2006: „(1) Administratorul 
judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar poate introduce la judecătorul - sindic acțiuni pentru anularea constituirilor 
sau a transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a 
valorii altor prestații executate, realizate de debitor prin următoarele acte: 
a) acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii, sunt exceptate sponsorizările 
în scop umanitar; 
b) operaţiuni comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate în cei 3 ani anteriori 
deschiderii procedurii[...]”. 
Astfel, lichidatorul judiciar a formulat o acţiune în anulare acte frauduloase, care face obiectul dosarului nr. 
471/30/2014/a6, aflat pe rolul Tribunalului Timiş,  
La termenul de judecată din data de 10.03.2016, în dosarul nr. 471/30/2016/a6, aflat pe rolul Tribunalului Timiş, pârâta 
Bogdan A. M., prin reprezentant convenţional  - dl. avocat Balc S., au depus o cerere de denunţare în fals a Contractului 
de consultanţă nr. 1/03.01.2006 şi a dispoziţiilor de plată enunţate anterior.  
Menţionăm că prin intermediul Raportului de expertiză grafoscopică efectuată în cadrul dosarului penal nr. 
3550/P/2016, s-a stabilit faptul că atât Contractul de consultanţă nr. 1/03.01.2006, cât şi a dispoziţiilor de plată sus – 
menţionate nu au fost semnate de către defunctul Bogdan Ș. R..  
De asemenea, dl. Botescu I. E. a declarat în faţa organelor poliţiei judiciare faptul că această convenţie - Contractul de 
consultanţă nr. 1/03.01.2006, a fost încheiată şi implicit semnată, în prezenţa sa, între SC Diana Trading SRL prin 
administrator Botescu I. E. şi Bogdan Ș. R..  
Astfel, dl. Botescu a declarat, în mod mincinos, în faţa poliţiei judiciare faptul că Bogdan Ș. R. a semnat Contractul de 
consultanţă nr. 1/03.01.2006 şi dispoziţiile de plată în discuţie, deşi prin intermediul Raportului de expertiză 
grafoscopică efectuat în cadrul dosarului penal nr. 3550/P/2016 s-a stabilit contrariul.  
Totodată, că dl. Botescu a susţinut, în mod neadevărat, faptul că suma de aproximativ 656.000 lei ar fi fost plătită de 
către SC Diana Trading SRL prin administrator Botescu I. E. către dl. Bogdan Ș. R., ambii semnând dispoziţiile de plată 
care atestă operaţiunile respective. 
Potrivit art. 326 din NCP: „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 făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, 
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.” 
Dl. Botescu I. E. a declarat necorespunzător adevărul în faţa organelor de Poliţie cu scopul de a ascunde sustragerea de 
către dumnealui, din SC Diana Trading SRL, a sumei de aproximativ 656.000 lei.  
După părerea noastră şi din declaraţia dnei. Bogdan A. M., reiese faptul că dl. Botescu a sustras în mod fraudulos suma 
de aproximativ 656.000 lei din SC Diana Trading SRL pentru a nu fi urmărită de către creditorii societăţii, iar pentru a 
justifica şi a crea o aparenţă de legalitate a acestei operaţiuni a falsificat contractul de consultanţă şi dispoziţiile de plată 
enunţate anterior.  
Motivul pentru care a fost implicat dl. Bogdan Ș. R. în această operaţiune frauduloasă este constituit de faptul că dl. 
Botescu aflase de decesul acestuia şi considera că nu mai poate fi tras la răspundere.  
Dna Bogdan A. M. stipulează, în cadrul declaraţiei sale, că dl. Botescu i-a spus că a inserat numele soţului dumneaei 
decedat în documentele false (contract şi dispoziţii de plată) deoarece nu mai poate fi tras la răspundere de nimeni dl. 
Bogdan Ș. R. pentru că a murit.  
Potrivit art. 241 din Noul Cod Penal: „(1) Fapta persoanei care, în frauda creditorilor: 
a) falsifică, sustrage sau distruge evidenţele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia; 
b) înfăţişează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situaţia financiară sume 
nedatorate; 
c) înstrăinează, în caz de insolvenţă a debitorului, o parte din active se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. 
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.” 
În conformitate cu textul de lege enunţat anterior, dl. Botescu infracţiunea de Bancrută frauduloasă prin următoarele 
acte materiale: 
- a falsificat evidenţa contabilă a SC Diana Trading SRL: Contractul de consultanţă nr. 1/03.01.2006 şi dispoziţiile de 
plată în discuţie; 
- a sustras/ascuns activul SC Diana Trading SRL – disponibilităţi băneşti în cuantum de aproximativ 650.000 lei; 
- a înfăţişat datorii inexistente 
Aceaste operaţiuni frauduloase ilegale de sustragere a activului societăţii au prejudiciat creditorii societăţii SC Diana 
Trading SRL şi implicit lichidatorul judiciar care, la rândul său, este creditor al societăţii cu privire la onorariul 
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neîncasat, cheltuielile de procedură avansate şi persoanele angajate în cadrul derulării procedurii de insolvenţă a  SC 
Diana Trading SRL, care nu şi-au încasat onorariul şi au calitatea de creditori.  
În eventualitatea în care suma de 650.000 lei ar fi rămas în averea/patrimoniul SC Diana Trading SRL s-ar fi acoperit o 
mare parte din pasivul societăţii, inclusiv sumele datorate către Bugetul de Stat. 
Prin Ordonanța nr. 3550/P/2016 a organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Timiș – Serviciul de Investigare a 
Criminalității Economice din data de 04.07.2016 s-a dispus începerea urmării penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 CP. 
La data de 14.03.2017, prin ordonanța nr. 375/P/2017 a organului de cercetare penală din cadrul IPJ Timiș – Serviciul 
de Investigare a Criminalității Economice s-a dispus începerea urmării penale cu privire la faptă sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 CP și fals în declarații, prev. de art. 326 CP. 
Ulterior, prin ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara din data de 31.05.2017 s-a dispus reunirea 
cauzelor, respectiv a dosarului penal nr. 375/P/2017 la dosarul penal nr. 3550/P/2016. 
Prin ordonanța organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Timiș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice 
din data de 04.07.2017 s-a dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub 
semnătură privată, prev. de art. 322 CP cu aplicarea art. 35 alin. (1) CP, constând în săvârșirea unui număr de 131 de 
înscrisuri sub semnătură privată, iar prin ordonanța organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Timiș – Serviciul de 
Investigare a Criminalității Economice din data de 04.10.2017 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a unei din 
faptele pentru care s-a început urmărirea penală din infracțiunea de bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 CP în 
infracțiunea de bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) din CP. 
La data de 09.10.2017 prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, s-a dispus 
efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Botescu I. E., pentru comiterea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub 
semnătură privată, în formă continuată (131 acte materiale), prev. de art. 322 alin. (1) CP cu aplicarea art. 35 alin. (1) 
CP și bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) CP, ambele cu aplicarea art. 38 alin (1) CP; Pătrăşescu V., 
pentru comiterea complicităţii la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, informă continuată (130 acte 
materiale), prev. de art. 48 alin. 1 CP rap. la art. 322 alin. 1 CP cu aplic. art. 35 alin. 1 CP; Vidican M. L., pentru 
comiterea complicităţii la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (130 acte 
materiale), prev. de art. 48 alin. 1 CP rap. la art. 322 alin. 1 CP cu aplic. art. 35 alin. 1 CP. 
Din declaraţia martorei Bogdan A. M. reiese faptul că soţul său, Bogdan Ș. R., a decedat în data de 21.03.2015, dar pe 
parcursul vieţii sale nu cunoaşte că ar fi semnat niciun contract cu societatea S.C. Diana Trading S.R.L. 
Totodată, aceasta a precizat faptul că atât ea cât şi soţul său îl cunoşteau pe numitul Botescu I. E. din cursul anului 
2000, relaţiile fiind de amiciţie şi niciodată profesionale. De asemenea, Bogdan A. M. a declarat faptul că în cursul 
anului 2015 după ce a aflat de existenţa documentelor cercetate în cauză, l-a întrebat pe numitul Botescu I. E. de ce a 
întocmit acel contract de consultanţă şi dispoziţiile de plată, iar el i-ar fi răspuns faptul că a întocmit acele documente 
deoarece avea o sumă mare de bani în contabilitatea societăţii, pe care trebuia să o justifice, şi l-a trecut pe soţul 
acesteia pe ele pentru că Bogdan Ș. R., fiind decedat, nu mai putea fi tras la răspundere. 
Prin ordonanţa organelor de cercetare penală din data de 07.11.2016 s-a dispus efectuarea unei constatări criminalistice. 
Ulterior, la data de 17.11.2016, a fost întocmit raportul de constatare criminalistică nr. 134748/2016 prin care s-a 
constatat faptul că semnăturile în litigiu de pe contractul de consultanţă nr. 1/03.01.2006, precum şi semnăturile în 
litigiu de pe cele 130 de dispoziţii de plată nu au fost executate de numitul Bogdan Ș. R. şi sunt imitaţii servile ale 
semnăturii titularului. 
Totodată, prin ordonanţă din data de 09.11.2017 a organelor de cercetare penală din data de 09.11.2017 s-a dispus 
efectuarea unei constatări criminalistice. Ulterior, la data de 30.01.2018 a fost întocmit raportul de constatare nr. 
178861/2018 prin care s-a constatat faptul că: 
Scrisul în litigiu depus la rubricile "Unitatea...", " Dispoziţie de *) ... către casierie", " Numele şi prenumele...", "Funcţia 
( calitatea)..." şi " Suma...lei...", din cuprinsul dispoziţiilor de plată şi rubrica "lei..." din cuprinsul dispoziţiilor de plată 
au fost executate de numita Vidican M. L. și de numita Pătrăsescu V.. 
Nu s-a putut stabili dacă scrisul depus la rubricile "nr. ... din ..." " Scopul încasării plăţii...", " Date suplimentare privind 
beneficiarul sumei"şi " Casier" din cuprinsul celor o sută treizeci de acte în litigiu, au fost executate de numita Vidican 
M. L. sau Pătrăsescu V.. 
În raport de cercetările efectuate, a rezultat suspiciunea rezonabilă că actele depuse lichidatorului judiciar de către S.C. 
Diana Trading S.R.L., prin administrator Botescu I. E., au fost cu bună-ştiinţă falsificate de către acesta ori de alte 
persoane la solicitarea acestuia, în scopul evidenţierii unor datorii fictive în contabilitatea firmei. 
Astfel, s-au formulat acuzaţii faţă de Botescu I. E., administrator al societăţii, precum şi faţă de Pătrăşescu V. şi Vidican 
M. L., persoane din urmă care au fost angajate de suspectul Botescu I. E. în cursul anului 2014 pentru a întocmi 
evidenţa contabilă a firmei, în scopul predării ulterioare către administratorul judiciar. 
În acest sens, anumite menţiuni olografe cuprinse pe dispoziţiile de plată în litigiu s-a stabilit că au fost executate, 
potrivit constatărilor criminalistice indicate mai sus, fie de către Vidican M. L., fie de către Pătrăşescu V.. 
Suspiciunea rezonabilă a constat în aceea că suspectul Botescu I. E. a solicitat celor două economiste, Vidican M. L. şi 
Pătrăşescu V., o soluţie pentru a putea evidenţia o datorie nereală în contabilitate, în scopul prejudicierii intereselor 
creditorilor societăţii. Cele două economiste, suspectele din cauză, ar fi făcut anumite menţiuni, fiecare, pe cele 130 de 
dispoziţii de plată întocmite, dispoziţii care au fost date ulterior lui Botescu I. E.. Totodată, Botescu I. E., intrat în 
posesia celor 130 de dispoziţii de plată aferente contractului de consultanţă, ar fi întocmit şi semnat atât cele 130 de 
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dispoziţii de plată, cât şi contractul de consultanţă, nr. 1 din 03.01.2006, încheiat între Bogdan Ș. R. şi S.C. Diana 
Trading S.R.L. 
Prezentându-li-se acuzaţiile formulate faţă de aceştia, suspecţii Botescu I. E., Vidican M. L. şi Pătrăşescu V. s-au 
prevalat de dreptul de a nu face nicio declaraţie. 
Din cercetările efectuate, nu rezultă, potrivit unui standard de probaţiune necesar trimiterii în judecată, o situaţie de fapt 
care să conducă la reţinerea vinovăţiei suspecţilor, în raport de acuzaţiile formulate. 
Astfel, deşi este dovedit că sunt înscrisuri falsificate atât contractul de consultanţă nr. 1 din 03.01.2006, încheiat între 
Bogdan Ș. R. şi S.C. Diana Trading S.R.L., cât şi cele 130 de dispoziţii de plată aferente acestui contract, nu se poate 
stabili cert modalitatea în care acestea au fost falsificate. 
În acest sens, nu a putut fi dovedit, în raport de probele administrate, cine a executat semnăturile (imitaţiile servile) 
corespunzătoare lui Bogdan Ș. R., acestea putând fi executate fie de către oricare dintre suspecţi, fie de către o altă 
persoană la solicitarea unuia dintre suspecţii în cauză. 
Totodată, nu se poate stabili cert reaua-credinţă a suspectelor Vidican M. L. şi Pătrăşescu V., anume cunoaşterea de 
către acestea a faptului că este fictiv contractul de consultanţă în baza căruia au întocmit cele 130 de dispoziţii de plată, 
prin inserarea unor menţiuni olografe pe acestea (de pildă, "Unitatea...", " Dispoziţie de *) ... către casierie", " Numele 
şi prenumele...", "Funcţia ( calitatea)..."). Nu se poate stabili cu certitudine nici dacă contractul de consultanţă a fost 
încheiat în realitate sau nu, în timpul vieţii lui Bogdan Ș. R. (în mod ipotetic, dar posibil, contractul ar fi putut fi 
încheiat ca o formă de înţelegere mutuală, dar neatestată în scris, iar doar ulterior, în cursul anului 2014, pentru a 
justifica sumele plătite de-a lungul timpului către defunct, Botescu I. E. să fi recurs la a întocmi înscrisuri justificative). 
De asemenea, se reţine că deşi există suspiciunea rezonabilă că Botescu I. E. a urmărit fraudarea creditorilor, prin 
evidenţierea contabilă a unei datorii fictive, recurgând la modalitatea expusă mai sus, în absenţa unor probe certe, nu se 
poate stabili forma de participaţie penală a acestuia la comiterea falsurilor menţionate. 
Potrivit art. 4 alin. 2 CPP, "după administrarea întregului probatoriu, orice îndoială în formarea convingerii organelor 
judiciare se interpretează în favoarea suspectului sau inculpatului." în cauză, după administrarea probatoriului, există 
îndoielile formulate mai sus, îndoieli care profită suspecţilor cercetaţi. 
Faţă de cele expuse mai sus, s-a apreciat că este incident cazul de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale 
prevăzut de art. 16 alin. 1 lit. c CPP, neexistând probe suficiente în acuzarea suspecţilor pentru a se reţine că aceştia au 
comis infracţiunile indicate mai sus. 
O cauză subsidiară de neurmărire a infracţiunii de bancrută frauduloasă se constată a fi incidenţa lipsei plângerii 
prealabile.  
Astfel, potrivit art. 241 alin. 1 lit. b) CP, constituie infracţiune fapta persoanei care, în frauda creditorilor, înfăţişează 
datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situaţia financiară sume nedatorate. 
Potrivit alineatului 2 al aceluiaşi articol, (2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei 
vătămate.  
S-a apreciat că în cauză nu există o plângere prealabilă formulată de persoanele îndreptăţite, anume creditorii înscrişi la 
masa credală. Plângerea penală este formulată de către lichidatorul judiciar (societăţile profesionale în insolvenţă 
asociate prin contract Global Money Recovery SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL), în calitate de persoană vătămată, 
calitate care este justificată astfel: "Aceste operaţiuni frauduloase ilegale de sustragere a activului societăţii au 
prejudiciat creditorii societăţii S.C. Diana Trading S.R.L. şi implicit lichidatorul judiciar are, la rândul său, este creditor 
al societăţii cu privire la onorariul neîncasat, cheltuielile de procedură avansate şi persoanele angajate în cadrul derulării 
procedurii de insolvenţă a S.C. Diana Trading S.R.L., care nu şi-au încasat onorariul şi au calitatea creditori". Or, 
calitatea lichidatorului judiciar de creditor potenţial nu corespunde definiţiei legale prevăzute în Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei, în vigoare la momentul formulării plângerii . De altfel, printre cele 13 părţi ale procesului 
înregistrat cu nr. 471/30/2014 pe rolul Tribunalului Timiş, având calitatea de creditori, părţi aflate în contradictoriu cu 
S.C. Diana Trading S.R.L., debitor, niciuna dintre ele nu este lichidatorul judiciar în cauză, cel care a formulat 
plângerea prealabilă.  
Se reţine totodată că lichidatorul judiciar, anume societăţile profesionale în insolvenţă asociate prin contract Global 
Money Recovery SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, nu are calitatea legală de reprezentant al societăţilor creditoare, 
interesul lichidatorului judiciar fiind indirect, aşa cum a fost expus de altfel de către acesta, anume asigurarea 
onorariului precum şi a cheltuielilor de procedură avansate. În raport de argumentele expuse, s-a apreciat că este 
incident în subsidiar pentru infracţiunea de bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 alin. 1 lit. b) CP, reţinută în sarcina 
suspectului Botescu I. E., cazul de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale prevăzut de art. 16 alin. 1 lit. e) 
CPP - lipsind plângerea prealabilă formulată de oricare din persoanele îndreptăţite potrivit legii, anume creditorii 
societăţii S.C. Diana Trading S.R.L. 
Văzând ordinea de prioritate a cazurilor de împiedicare a punerii în mişcare a acţiuniii penale prevăzute de art. 16 alin. 
1 CPP, se va dispune clasarea acuzaţiilor formulate faţă de suspecţi în baza temeiului unic prevăzut de art. 16 alin. (1) 
lit. c) CPP. 
Având în vedere că autorul falsului nu a putut fi dovedit, neexistând probe din care să rezulte persoana care a semnat în 
fals, în dreptul menţiunii corespunzătoare beneficiarului sumelor de bani obiect al contractului de consultanţă, anume 
Bogdan Ș. R. (decedat în prezent), se va dispune disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor faţă de autori 
necunoscuţi. 
Pentru o altă infracţiune pentru care s-a dispus doar începerea urmăririi penale cu privire la faptă, conform ordonanţei 
de începere a urmăririi penale din 14.03.2017 (fila 39), se va dispune clasarea cauzei în baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I 
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CPP, fapta nefiind prevăzută de legea penală. Astfel, s-a reţinut în ordonanţa menţionată că, audiat fiind de organele de 
poliţie, Botescu I. E. ar fi declarat că documentele în litigiu au fost încheiate în prezenţa sa, aspect ce nu ar fi real, 
împrejurare susceptibilă a fi încadrată ca fals în declaraţii, prev. de art. 326 CP. Or, o astfel de declarare în faţa organele 
de poliţie, chiar neconformă, nu poate fi tipică pentru reţinerea infracţiunii de fals în declaraţii, ţinând cont că 
persoanele bănuite de comiterea unor infracţiuni beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, nefiind obligate să spună 
adevărul. 
Luând în considerare că în cauză există probe din care rezultă sunt false atât contractul de consultanţă nr. 1 din 
03.01.2006, încheiat între Bogdan Ș. R. şi S.C. Diana Trading S.R.L., cât şi cele 130 de dispoziţii de plată aferente 
acestui contract, în temeiul art. 315 alin. 2 lit. d CPP urmează a fi sesizat judecătorul de cameră preliminară din cadrul 
Judecătoriei Timişoara în vederea desfiinţării totale a acestor înscrisuri. 
În temeiul art. 315 alin. 1 lit. b CPP rap. la art. 16 alin. 1 lit. c CPP (pentru pct. 1-3), art. 315 alin.'l lit. b CPP rap. la art. 
16 alin. 1 lit. b teza I CPP (pentru pct. 4), art. 63 alin. 1 rap. la art. 46 alin. 1 CPP (pentru pct. 5), art. 315 alin. 2 lit. d 
CPP (pentru pct. 6), prin Ordonanța din data de 20.06.2019 pronunțată în dosarul nr. 3550/P/2016, s-a dispus: 
1. Clasarea cauzei având ca obiect săvârșirea de către suspectul Botescu I. E., a infracțiunilor de fals în înscrisuri sub 
semnătură privată, în formă continuată (131 acte materiale), prev. de art. 322 alin. 1 CP cu aplic. art. 35 alin. 1 CP și 
bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 alin. 1 lit. b CP, ambele cu aplic art. 38 alin. 1 CP. 
2. Clasarea cauzei având ca obiect săvârșirea de către suspecta Pătrășescu V., a complicității la infracțiunea de fals în 
înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (130 acte materiale), prev. de art. 48 alin. 1 CP rap. La art. 322 
alin. 1 CP cu aplic. art. 35 alin 1 CP. 
3. Clasarea cauzei având ca obiect săvârșirea de către suspecta Vidican M. L., a complicității la infracțiunea de fals în 
înscrisuri sub semntărură privată, în formă continuată (130 acte materiale), prev. de art. 48 alin. 1 CP rap. La art. 322, 
alin. 1 CP cu aplic. art. 35 alin. 1 CP. 
4. Clasarea cauzei având ca obiect infracțiunea de fals în declarații, prev. de art. 326 CP. 
5. Disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii de către autori necunoscuți a infracțiunilor de 
fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (131 acte materiale), prev. de art. 322 alin. 1 CP cu aplic. 
art. 35 alin. 1 CP (falsificarea, prin contrafacerea subscrierii, a contractului de consultanță nr. 1 din 03.01.2006, încheiat 
între Bogdan Ș. R. și SC Diana Trading SRL, precum și a celor 130 de dispoziții de plată aferente acestui contract), sens 
în care, după pronunțarea de către judecătorul de cameră preliminară a soluției date urmare a sesizării potrivit pct.6 al 
dispozitivului, un exemplar al ordonanței împreună cu dosarul cauzei se va înainta IPJ Timiș – Serviciul de Investigare 
a Criminalității Economice, în vederea continuării cercetării. 
6. Sesizarea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Timișoara în vederea desființării totale a 
următoarelor înscrisuri (aflate în original, în plicul de la fila 285): 
- contractul de consultanță nr. 1/03.01.2006 încheiat între Bogdan Ș R. și SC Diana Trading SRL; 
- dispozițiile de plată aferente contractului de consultanță nr. 1/03.01.2006 încheiat între Bogdan Ș. R. și SC Diana 
Trading SRL, anume: 1/06.01.2014; 2/07.01.2014; 4/08.01.2014; 7/09.01.2014; 9/10.01.2014; 11/13.01.2015; 
13/14.01.2014; 15/15.01.2014; 17/16.01.2014; 19/17.01.2014; 21/20.01.2014; 23/21.01.2014; 25/22.01.2015; 
27/23.01.2014; 29/24.01.2014; 31/27.01.2014; 33/28.01.2015; 35/29.01.2015; 37/30.01.2014; 39/31.01.2014; 
40/03.02.2014; 41/04.02.2014; 42/05.02.2014; 43/06.02.2014; 44/07.02.2014; 45/10.02.2014; 46/11.02.2014; 
47/12.02.2014; 48/13.02.2014; 49/14.02.2014; 50/17.02.2014; 51/18.02.2014; 52/19.02.2014; 53/20.02.2014; 
54/21.02.2014; 55/24.02.2014; 56/25.02.2014; 57/26.02.2014; 58/27.02.2014; 59/28.02.2014; 60/03.03.2014; 
61/04.03.2014; 62/05.03.2014; 63/06.03.2014; 64/07.03.2014; 65/10.03.2014; 66/11.03.2014; 67/12.03.2014; 
68/13.03.2014; 69/14.03.2014; 70/17.03.2014; 71/18.03.2014; 72/19.03.2014; 73/20.03.2014; 74/21.03.2014; 
75/24.03.2014; 76/25.03.2014; 77/26.03.2014; 78/27.03.2014; 79/28.03.2014; 80/31.03.2014; 31/01.04.2014; 
82/02.04.2014; 83/03.04.2014; 84/04.04.2014; 85/07.04.2014; 86/08.04.2014; 87/09.04.2014; 88/10.04.2014; 
89/11.04.2014; 90/14.04.2014; 91/15.04.2014; 92/16.04.2014; 93/17.04.2014; 94/18.04.2014; 95/21.04.2014; 
96/22.04.2014; 97/23.04.2014; 98/24.04.2014; 99/25.04.2014; 100/28.04.2014; 101/29.04.2014; 102/30.04.2014; 
103/01.05.2014; 104/02.05.2014; 105/05.05.2014; 106/06.05.2014; 107/07.05.2014; 108/08.05.2014; 109/09.05.2014; 
110/12.05.2014; 111/13.05.2014; 112/14.05.2014; 113/15.05.2014; 114/16.05.2014; 115/19.05.2014; 116/20.05.2014; 
117/21.05.2014; 118/22.05.2014; 119/23.05.2014; 120/26.05.2014; 121/27.05.2014; 122/28.05.2014; 123/29.05.2014; 
124/30.05.2014; 125/22.07.2014; 126/23.07.2014; 127/25.08.2014;K 128/28.08.2014; 129/29.08.2014; 130/01.09.2014; 
131/02.09.2014; 132/03.09.2014; 133/04.09.2014; 134/07.09.2014; 135/08.09.2014; 136/09.09.2014; 137/10.09.2014; 
138/11.09.2014; 139/14.09.2014; 141/15.09.2014; 142/16.09.2014; 143/17.09.2014; 144/18.09.2014; 145/21.09.2014; 
146/22.09.2014; 147/08.10.2014; 148/10.10.2014; 149/10.11.2014; 150/11.11.2014. 
7. În temeiul art. 275 alin. 4 CPP rap. La art. 275 alin. 3 CPP, cheltuielilel judiciare rămân în sarcina statului. 
8. În temeiul art. 316 alin. 1 CPP, prezenta ordonață se comunică suspecților Botescu I. E., Vidican M. L. și Pătrășescu 
V., presoanelor juridice care au făcut sesizarea, Global Money Recovery SPRl, la sediul din Oradea, str. Horea, nr. 42, 
jud. Bihor, Consultant Insolvență SPRL, la sediul din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, precum și 
instanței de judecată din cadrul Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă, învestită cu soluționarea cauzei nr. 
471/30/2014. 
9. Cu drept de plângere împotriva soluției de clasare în termen de 20 de zile de la data comunicării ordonanței, la 
procurorul ierarhic superior, potrivit art. 339 CPP.  
Lichidatorul judiciar a formulat plângere împotriva Ordonanţei de clasare din data de 20 iunie 2019 emisă de către 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara – procuror Dragoş Olteanu, în dos. nr. 3550/P/2016, prin intermediul căreia 
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a solicitat infirmarea ordonanţei în discuţie şi redeschiderea urmăririi penale, dat fiind faptul că nu s-a efectuat  o 
cercetare completă, nu s-au respectat norme de procedură imperative, motivarea este contradictorie. 
Lichidatorului judiciar i-a fost comunicată Ordonanța de respingere a plângerii din data de 27.08.2019 pronunțată în 
dosarul nr. 165/II/2/2019 de Parchetul de pe Lângă Judecătoria Timișoara, fiind concomitent obligat la cheltuieli 
judiciare în sumă de 100 lei. 
Prin Ordonanța de respingere a plângerii pronunțată de Parchetul de pe lângă Judecătoriei Timișoara în data de 
27.08.2019 în dosarul nr. 165/II/2/2019, s-a dispus: 
1. Respingerea ca neîntemeiată a plângerii formulată de Global Money Recovery și Consultant Insolvență SPRL, 
împotriva Ordonanței din dosarul nr. 3550/P/2016 din 20.06.2019, a Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara. 
2. În temeiul art. 275 alin. 5, cheltuielile judiciare în cuantum de 200 lei vor fi suportate de petentele Global Money 
Recovery SPRL și Consultant Insolvență SPRL (câte 100 lei pentru fiecare petentă). 
3. Soluția se comunică petentei cu mențiunea că, în conformitate cu art. 340 alin. 1 CPP poate formula plângere 
împotriva ordonanței la Judecătoria Timișoara, în termen de 20 de zile de la comunicare. 
4. Un exemplar al prezentei ordonanțe împreună cu o copie a plângerii împotriva soluției procurorului formulată de SC 
Global Money Recovery SPRL și Consultant Insolvență SPRL se va trimite la IPJ Timiș – SICE în vederea efectuării de 
cercetări față de numiții: Botescu I. E., Pătrășescu V. și Vidican M. L. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de delapidare, 
prev. de art. 295 CP.  
 
(2). Mandatarea de către Adunarea Generală a Creditorilor a unui creditor în vederea formulării în prezenta cauză a unei 
plângeri împotriva soluției de neurmărire sau netrimitere în judecată în temeiul art. 340 din NCPP și să își însușească 
prezentul demers judiciar prin formularea unei plângeri prealabile astfel cum prevăd disp. art. 241 CP. 
Având în vedere considerentele din cadrul Ordonanței de clasare, fiind apreciat că lichidatorul judiciar nu este parte 
vătămată și nu poate formula o plângere prealabilă. 
Lichidatorul judiciar solicită Adunării Generale a Creditorilor să mandateze un creditor în vederea formulării în 
prezenta cauză unei plângeri împotriva soluției de neurmărire sau netrimitere în judecată în temeiul art. 340 din NCPP 
și să își însușească prezentul demers judiciar prin formularea unei plângeri prealabile astfel cum prevăd disp. art. 241 
CP. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor să mandateze un creditor în vederea formulării în prezenta cauză a unei 
plângeri împotriva soluției de neurmărire sau netrimitere în judecată în temeiul art. 340 din NCPP și să își însușească 
prezentul demers judiciar prin formularea unei plângeri prealabile astfel cum prevăd disp. art. 241 CP. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 


