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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 1708 Din data de 18.05.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1242/111/2014; Tribunal Bihor, Secţia a II - a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Constantin Manoliu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Oradea, Str. Traian Lalescu, nr. 1, judeţul Bihor; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: 08:30 – 11:30. 
3. Debitor: SC Luctrans SRL, CUI 14561461; Sediul social: Oradea, str. Corneliu Coposu, nr. 5, bl. P61, ap. 6, județul 
Bihor; Număr de ordine în Registrul Comerţului J05/349/2002.  
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, 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, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Luctrans SRL, conform 
Sentinţei nr. 1626/F/2015 din data de 02.12.2015, pronunţată de către Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 1242/111/2014, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, comunică: Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în 
procedura de faliment, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, privind debitorul SC Luctrans SRL. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura de faliment, conform 

art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, privind debitorul SC Luctrans SRL  
Număr dosar 1242/111/2014, Tribunalul Bihor, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Constantin Manoliu 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL. 
Debitor: SC Luctrans SRL 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006 nr. 463/09.02.2021 pentru termenul de judecată din data de 16.02.2021 a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2670/12.02.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Raport-de-activitate-SC-Luctrans-SRL-termen-fond-16.02.2021.pdf 
Menţionăm că, împotriva raportului de activitate sus-menţionat nu s-au formulat contestaţii. 
II. Referitor la plângerea penală formulată de lichidatorul judiciar. Lichidatorul judiciar al debitoarei SC Luctrans SRL 
a formulat plângere penală împotriva numitului Bonaciu L. Gh., pentru Săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 241 – 
Bancrută frauduloasă, art. 228 – Furt și art. 244 – Înșelăciune din Noul Cod Penal. În urma repetatelor solicitări ale 
subscrisei de a primi numărul dosarului penal format în urma plângerii penală formulată, subscrisa a primit adresă din 
partea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, prin intermediul căreia a transmis faptul că plângerea formulată de 
lichidatorul judiciar a fost înregistrată sub nr. penal 687/P/2016, iar dosarul de află în curs de cercetări la IPJ Bihor – 
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. 
Prin intermediul Ordonanței de clasare din data de 07.12.2017, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea a dispus: 
- clasarea cauzei penale față de suspectul Bonaciu L. Gh., pentru săvârșirea infracțiunii de bancrută frauduloasă, faptă 
prev. și pedepsită de art. 241 alin. 1 lit. a teza II și lit. c din Codul penal, - clasarea cauzei penale privind săvârșirea 
infracțiunii de furt – fată prev. și pedepsită de art. 228 Cod penal  
- clasarea cauzei penale privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și pedepsită de art. 244 alin. 1 Cod 
penal. 
Împotriva acestei ordonanțe, subscrisa a formulat plângere, prin intermediul căreia 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, respectiv motivarea este contradictorie.  
Astfel, s-a constituit dosarul penal nr. 2440/271/2018 având ca obiect plângere soluții de neurmărire/netrimitere 
judecată (art. 340 NCPP), stabilindu-se termen în 30.03.2018. 
La termenul din 30.03.2018, se amână cauza până la 06.04.2018 la cererea apărătorului intimatului Bonaciu L. Gh., în 
vederea pregătirii apărării. 
La termenul din 06.04.2018 este preschimbat termenul pentru 13.04.2018, dată la care se dispune amânarea cauzei față 
de solicitarea petentului Consultant Insolvență SPRL, în calitate de lichidator judiciar al Luctrans SRL, în vederea 
ajungerii la o posibilă înțelegere cu intimatul Bonaciu L. Gh.. Este fixat termen de judecată în acest sens la data de 
18.05.2018. La termenul de judecată din data de 18.05.2018, părțile prezente au pus concluzii în fond, respectiv a fos 
stabilit termen de pronunțare la data de 25.05.2018. La data de 25.05.2018, cauza se amână pentru următorul termen de 
judecată stabilit în data de 19.06.2018. 
La termenul din data de 19.06.2018, prin Încheierea penală nr. 1416/2018 pronunțată de Judecătoria Oradea, în temeiul 
art. 341 alin. (6) lit. b) din Codul de procedură penală, este admisă plângerea formulată de către petenta Consultant 
Insolvență SPRL împotriva ordonanței din data de 07.12.2017 emisă în dosar nr. 687/P/2016 al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Oradea menținută prin ordonanța prim-procurorului din data de 06.02.2018 emisă în dosar nr. 
260/II.2/2017. Este dispusă desființarea în parte a soluției de clasare dispuse prin ordonanța din data de 07.12.2017 
emisă în dosar nr. 687/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea menținută prin ordonanța prim-
procurorului din data de 06.02.2018 emisă în dosarul nr. 260/II.2/2017 cu privire la acuzația de bancrută frauduloasă 
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prevăzută de art. 241 din Codul penal și trimiterea cauzei la procuror în vederea completării urmăririi penale și a punerii 
în mișcare a acțiunii penale penru acuzația de bancrută frauduloasă. Sunt menținute celelalte dispoziții ale ordonanței 
din data de 07.12.2017 emisă în dosar nr. 687/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea menținută prin 
ordonanța prim-procurorului din data de 06.02.2018 emisă în dosar nr. 20/II.2/2017. 
Lichidatorul judiciar reprezentată convențional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.”, prin avocat Duțulescu L., în 
calitate de persoană vătămată în dosarul penal menţionat anterior,  în temeiul art. 81 alin. (1) lit. c) din Noul Cod de 
Procedură Penală, a formulat și a transmis către Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea cererea prin care a solicitat 
punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva suspectului Bonaciu L. Gh. pentru fapta de bancrută frauduloasă, în 
conformitate cu  Încheierea penală nr. 1416/2018, pronunţată de către Judecătoria Oradea în dos. nr. 2740/271/2018.  
Prin intermediul Încheierii penale nr. 1416/2018, pronunţată de către Judecătoria Oradea în dos. nr. 2740/271/2018 s-a 
dispus: „În temeiul art. 341 alin. (6) lit. b) Cod procedură penală admite plângerea formulată de către petenta Consultant 
Insolvenţă SPRL împotriva ordonanţei din data de 07.12.2017 emisă în dosar nr.687/P/2016 al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Oradea menţinută prin ordonanţa prim-procurorului din data de 06.02.2018 emisă în dosar nr. 
260/II.2/2017. 
Dispune desfiinţarea în parte a soluţiei de clasare dispuse prin ordonanţa din data de 07.12.2017 emisă în dosar 
nr.687/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea menţinută prin ordonanţa prim-procurorului din data de 
06.02.2018 emisă în dosar nr. 260/II.2/2017 cu privire la acuzaţia de bancrută frauduloasă prevăzută de art. 241 Cod 
penal şi trimiterea cauzei la procuror în vederea completării urmăririi penale şi a punerii în mişcare a acţiunii penale 
pentru acuzaţia de bancrută frauduloasă.” 
Astfel, în conformitate cu dispoziţiile instanţei, stabilită prin Hotărâre Definitivă, executorie, s-a stabilit punerea în 
mişcare a acţiunii penale împotriva suspectului Bonaciu L. Gh. pentru infracţiunea de bancrută frauduloasă.  
Urmare a cererii formulate, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea a transmis lichidatorului judiciar adresa prin care 
a comunicat faptul că: „aceasta va fi avută în vedere la soluționarea cauzei, cu mențiunea că acțiunea penală va fi pusă 
în mișcare, dacă va fi cazul, în conformitate cu dispozițiile legale”.  
În dosarul nr. 13/II/2/2019 a fost comunicată Ordonanța din 01.02.2019 prin care s-a dispus respingerea plângerii 
formulate de Consultant Insolvență SPRL în calitate de lichidator judiciar al SC Luctrans SRL împotriva soluției emise 
în dosarul nr. 687/P/016, ca fiind neîntemeiată. În baza art. 275 alin. (5) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare 
avansate de stat în cuantum de 50 lei, urmează să fie suportate de petent.  
Lichidatorul judiciar a formulat plângere împotriva Ordonanței de clasare din data de 29.11.2018 emisă de către 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea – procuror M. C., în dosarul penal nr. 687/P/2016 menținută prin Ordonanța 
din data de 01.02.2019 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea – prim procuror C. D. C., în dosarul penal nr. 
13/II/2/2019, prin intermediul căreia a solicitat admiterea plângerii și desființarea Ordonanței de clasare din data de 
29.11.2018 emisă de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, în dosarul penal nr. 687/P/2016, respectiv 
trimiterea cauzei la procuror pentru completarea urmăririi penale față de intimatul Bonaciu L. Gh. și punerea în mișcare 
a acțiunii penale pentru acuzația de bancrută frauduloasă. 
În data de 25.02.2019 lichidatorul judiciar a primit citația prin care debitorul SC Luctrans SRL este chemat în calitate 
de petent în dosarul nr. 2417/271/2019, aflat pe rolul Judecătoriei Oradea, Secția Penală, cu obiectul: plângere soluții de 
neurmărire/netrimitere judecată (art. 340 NCPP) în data de 23.04.2019.  
În data de 26.02.2019 lichidatorul judiciar a primit citația prin care debitorul SC Luctrans SRL este chemat în calitate 
de petent în dosarul nr. 2619/271/2019, aflat pe rolul Judecătoriei Oradea, Secția Penală, cu obiectul: plângere soluții de 
neurmărire/netrimitere judecată (art. 340 NCPP) în data de 28.03.2019.  
La termenul de judecată din data de 28.03.2019, s-a dispus scoaterea dosarului nr. 2619/271/2019 de pe rolul 
completului Penal 5 și trimiterea la completul Penal 3, care are spre soluționare dosarul nr. 2417/271/2019, cu termen 
de judecată la data de 23.04.2019, sala 6, ora 8:30, pentru a se analiza oportunitatea conexării cauzelor. La termenul de 
judecată din data de 23.04.2019, se amână cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 07.05.2019, față 
de cererea de amânare formulată de intimat. La termenul de judecată din data de 07.05.2019, se amână judecarea cauzei 
pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 21.05.2019, având nevoie de timp pentru a delibera. 
La termenul de judecată din data de 21.05.2019, prin Hotărârea nr. 1402/21.05.2019, în temeiul art. 341 alin. (6), lit. b) 
Cod procedură penală admite plângerea formulată de petentul Consultant Insolvenţă SPRL. Desfiinţează ordonanţa de 
clasare din data de 29.11.2018 dată în dosarul penal nr. 687/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, 
menţinută prin ordonanţa prim procurorului din data de 01.02.2019 dată în dosarul nr. 13/II.2/2019. În temeiul art. 275 
alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. 
Lichidatorului judiciar i-a fost comunicată Ordonanța de ridicare înscrisuri nr. 43229/11.07.2019 emisă în cadrul 
dosarului nr. 687/P/2016, cu privire la predarea de către lichidatorul judiciar, prin reprezentant legal, a tuturor 
înscrisurilor relevante pentru a stabili dacă pentru suma de 29.421,60 lei există documente justificative, în original, la 
sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, la data de 
11.10.2019, ora 11.00.  
Reprezentatul lichidatorului judiciar s-a deplasat în data de 11.10.2019 la sediul Inspectoratului de Poliție Județean 
Bihor – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, respectiv a procedat la predarea următoarelor documente în 
original: Proces-verbal de predare-primire nr. 1/26.01.2016 încheiat în data de 26.01.2016 între Cabintet Contabilitate 
Perte D., reprezentată de Perte D. și Consultant Insolvență SPRL, reprezentată de asociat coordonator ec. Popescu G., în 
calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Luctrans SRL; Adresa administratorului special al debitoarei SC Luctrans 
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SRL Bonaciu L. Gh., de depunere a documentelor financiar-contabile aferente perioadei 01.05.2015-30.09.2015 ale 
societății Luctrans SRL: balanța de verificare 01.05.2015-31.05.2015, balanța de verificare 01.06.2015-30.06.2015, 
balanța de verificare 01.07.2015-31.07.2015, balanța de verificare 01.08.2015-31.08.2015, balanța de verificare 
01.09.2015-31.09.2015, Registru jurnal pe lunile mai, iunie, iulie, august septembrie, la dosarul nr. 1242/111/2014, 
Tribunalul Bihor; Balanța de verificare aferentă perioadei 01.09.2015-30.09.2015 a societății Luctrans SRL; Registru 
Jurnal aferent perioadei 01.09.2015-30.09.2015 a societății Luctrans SRL; Balanța de verificare aferentă perioadei 
01.08.2015-31.08.2015 a societății Luctrans SRL; Registru Jurnal aferent perioadei 01.08.2015-31.08.2015 a societății 
Luctrans SRL; Balanța de verificare aferentă perioadei 01.07.2015-31.07.2015 a societății Luctrans SRL; Registru 
Jurnal aferent perioadei 01.07.2015-31.07.2015 a societății Luctrans SRL; Balanța de verificare aferentă perioadei 
01.06.2015-30.06.2015 a societății Luctrans SRL; Registru Jurnal aferent perioadei 01.06.2015-30.06.2015 a societății 
Luctrans SRL; Balanța de verificare aferentă perioadei 01.05.2015-31.05.2015 a societății Luctrans SRL Registru 
Jurnal aferent perioadei 01.05.2015-31.05.2015 a societății Luctrans SRL, conform Proces-verbal de predare-primire 
acte nr. 1233/11.10.2019.  
Lichidatorului judiciar i-a fost comunicată în data 10.12.2019 Ordonanța din data de 12.02.2018 pronunțată de 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea în dosarul nr. 687/P/2016, prin care s-a dispus: 
1. Clasarea cauzei față de inculpatul Bonaciu L. Gh., cu domiciliul procedural ales la Cabinet de Avocat A. R., fără 
antecedente penale, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de bancrută fraduloasă, faptă prev. și de ped. de art. 241 alin. 
1, lit. ”a”, teza II, (ascunde o parte din activul averii acestuia) și lit. ”c” (înstrăinează în caz de insolvență a debitorului, 
o parte din active) din Codul penal. 
2. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. 
3. În baza art. 318 alin. 12 din C. proc. pen., ordonanța se comunică în copie cu inculpatul, Vitas IFN SA si persoana 
vătămată. 
4. Conform art. 339 alin. (4) Cpp, împotriva prezentei ordonanțe se poate formula plângere la prim-procurorul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea în termen de 20 de zile de la data comunicării copiei actului prin care s-a 
dispus soluția.  
Menționăm că, deşi ordonanţa de clasare a fost întocmită în data de 03.12.2019, procurorul de caz a uitat să schimbe 
data întocmirii ordonanţei, intitulând-o Ordonanţă Anul 2018, luna 12, ziua 02, creându-se confuzie, cu o altă ordonanţă 
de clasare.  
Astfel, lichidatorul judiciar a depus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea plângerea împotriva Ordonanţei de 
clasare din data de 02 decembrie 2018 (Întocmită probabil în 03.12.2019) emisă de către Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Oradea – procuror M. C., în dos. nr. 687/P/2016, prin intermediul căreia solicit, în mod respectuos, 
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. 
Prin procesul-verbal încheiat în data de 23.12.2019 în dosarul nr. 687/P/2016, de Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Oradea, prin procuror M. C., s-a dispus: „Îndreptarea erorii materiale din cuprinsul datei întocmirii Ordonanței din data 
de 02.12.2018 în sensul că se va menționa anul 2019 în locul anului 2018. Despre acest proces-verbal se va face 
mențiune și la sfârșitul Ordonanței de clasare din data de 02.12.2018 pronunțată în acest dosar penal.  Procesul-verbal 
de comunică în copie cu inculpatul, Vitas IFN SA și persoana vătămată.” 
Lichidatorul judiciar a formulat plângere împotriva Ordonanţei de clasare din data de 2 decembrie 2019 emisă de către 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea – procuror M. C., în dos. pen. nr. 687/P/2016 menţinută prin Ordonanţa din 
data de 17 ianuarie 2020 emisă de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea – prim procuror C. D. C., în dos. pen. 
nr. 350/II/2/2019, prin intermediul căreia solicit, în mod respectuos, 
- admiterea plângerii; 
- desfiinţarea Ordonanţei de clasare din data de 2 decembrie 2019 emisă de către Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Oradea – procuror M. C., în dos. pen. nr. 687/P/2016 menţinută prin Ordonanţa din data de 17 ianuarie 2020 emisă de 
către Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea – prim procuror C. D. C., în dos. pen. nr. 350/II/2/2019 şi implicit să 
dispuneţi 
- începerea judecăţii cu privire la inculpatul Bonaciu L. Gh. şi pentru acuzaţia de bancrută frauduloasă pentru care în 
cursul cercetării penale a fost pusă în mişcare acţiunea penală, având în vedere că probele legal administrate sunt 
suficiente şi trimiterea dosarului spre repartizare aleatorie.  
Astfel a fost constituit dosarul nr. 2089/271/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Oradea, Secția Penală. 
Prin Încheierea nr. 1234/C.P/2020 din data de 30.07.2020, pronunțată în dosarul nr. 2089/271/2020, în baza art. 341 
alin. 7 pct. 2 lit. c) Cod procedură penală, constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale în 
dosar nr. 687/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea. Admite plângerea formulată de petenta Consultant 
Insolvență SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC Luctrans SRL împotriva ordonanţei de clasare din data de 
02.12.2019 emisă în dosarul nr. 687/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, menţinută de procurorul 
ierarhic superior prin ordonanţa din 17.01.2020 emisă în dosar nr. 350/II.2/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Oradea, ordonanţe pe care le desfiinţează în totalitate. Dispune începerea judecăţii cauzei cu privire la inculpatul 
Bonaciu L. Gh., sub aspectul infracţiunii de bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 alin. 1 lit. a teza II (ascunde o parte 
din activul averii acestuia) şi lit. c (înstrăinează în caz de insolvenţă a debitorului, o parte din active) din Codul penal şi 
trimite dosarul spre repartizare aleatorie.  
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Împotriva Încheierii nr. 1234/C.P/2020 din data de 30.07.2020, a formulat contestație intimatul Bonaciu L. Gh., fiind 
stabilit termenul de judecată în dosarul nr. 2089/271/2020 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, în data de 30.09.2020.  
Lichidatorul judiciar a formulat concluzii scrise prin care a solicitat Onoratului Tribunal să dispună respingerea 
contestaţiei formulate de către inculpatul Bonaciu L. Gh., 
- În principal ca inadmisibilă având în vedere că nu a fost motivată,  
- În subsidiar ca neîntemeiată. 
Conform Încheierii nr. 184/CCPF/2020 din data de 11.11.2020 pronunțată de Tribunalul Bihor, Secția Penală, în 
dosarul nr. 2089/271/2020, a fost admisă excepția inadmisibilității, invocată de intimata Consultant Insolvență SPRL în 
calitate de lichidator judiciar al SC Luctrans SRL. În baza art. 341 alin.10 lit.a Cod procedură penală cu referire la 
art.341 alin.9 teza a II-a Cod procedură penală, respinge ca inadmisibilă contestaţia formulată de inculpatul Bonaciu L. 
Gh. împotriva încheierii penale nr.1234/2020 din 30.07.2020 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la 
Judecătoria Oradea.  
Următorul termen de judecată stabilit în dosarul nr. 2089/271/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Oradea, Secția Penală este 
în data de 24.02.2021. 
La termenul de judecată din data de 24.02.2021, la interpelarea instanţei, inculpatul Bonaciu L. Gh. a arătat că nu 
doreşte să beneficieze de procedura recunoaşterii învinuirii. 
Cauza a fost amânată pentru termenul de judecată din data de 10.03.2021, în vederea audierii inculpatului în prezența 
avocatului acestuia. 
La termenul de judecată din data de 10.03.2021, instanța a continuat audierea inculpatului Bonaciu L. Gh. de la 
termenul anterior de judecată. Prin Încheierea de ședință din data de 10.03.2021, a fost încuviințează administrarea 
probei testimoniale în cadrul căreia să fie audiat numitul Bonaciu Gh., acesta, evident, în calitate de rudă - tată al 
inculpatului, având dreptul de a nu da declarație în această cauză. În vederea administrării probei testimoniale, amână 
judecarea cauzei și acordă un ultim termen de judecată pentru data de 31.03.2021 – 08:45, sala de ședință nr. 6 subsol, 
pentru când părțile au termen în cunoștință și se citează martorul Bonaciu Gh. de la adresa indicată de către inculpat. 
La termenul din data de 31.03.2021, martorul Bonaciu Gh. a refuzat să dea declarație în cauză și a dorit să se prevaleze 
de această normă legală. Instanța a constatat refuzul martorului de a declarații în considerarea calității de rudă, respectiv 
tată, al inculpatului. Judecătorul a stabilit termen de pronunțare în cauză la data de 14.04.2021. 
Prin Sentința penală nr. 556/2021 din data de 28.04.2021 pronunțată de Judecătoria Oradea, Secția Penală, în dosarul nr. 
2089/271/2020, s-a dispus: „În temeiul art. 396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul Bonaciu L. Gh. 
la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de bancruta frauduloasă, prevăzute de art. 241 alin.1, lit. a, 
teza a II-a din Codul penal. În temeiul art. 91 alin.1 şi art. 92 alin.1 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei 
de 1 an închisoare sub supraveghere pe un termen de 3 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul 
art. 93 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Bonaciu L. Gh. trebuie să respecte 
următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bihor, la datele fixate de acesta; b) să 
primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea 
locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) 
să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin.2 
lit.b Cod penal inculpatul va frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Bihor sau 
organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin.3 Cod penal inculpatul va presta o muncă 
neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Oradea sau Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Bihor pe o perioadă de 100 de zile. În temeiul art. 94 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, 
datele prevăzute în art. 93 alin.1 lit. c - e Cod penal se comunică Serviciului de Probaţiune Bihor. În temeiul art. 404 
alin.2 Cod de procedură penală şi art. 91 alin.4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 96 Cod 
penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art.396 alin.5 raportat la art.16 
alin.1 lit.a Cod de procedură penală achită pe inculpatul Bonaciu L. Gh. cu privire la infracţiunea de bancruta 
frauduloasă, prevăzută de art. 241 alin.1, lit.c din Codul penal. În temeiul art. 19, art. 25 alin.1 şi art. 397 Cod de 
procedură penală, cu referire la art.1357 şi urm. Cod civil, admite acţiunile civile exercitate în procesul penal şi obligă 
pe inculpatul Bonaciu L. Gh. la plata către partea civilă SC Luctrans SRL, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, a sumei de 29.412,60 de lei și către partea civilă Vitas Instituție Financiară Nebancară SA a sumei de 19.226,21 
de euro, cu titlu de daune materiale. În temeiul art. 274 alin.1 Cod de procedură penală obligă inculpatul la plata sumei 
de 1000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului”.  
Împotriva Sentinței penale nr. 556/2021 din data de 28.04.2021 pronunțată de Judecătoria Oradea, Secția Penală, în 
dosarul nr. 2089/271/2020 a fost formulat apel de către inculpatul Bonaciu L. Gh., respectitv de către partea civilă 
Luctrans prin lichidator judiciar. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, nu a fost stabilit primul termen de judecată în dosarul nr. 
2089/271/2020. 
III. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Reprezentantul 
lichidatorului judiciar a avansat următoarele sume pentru plata cheltuielilor de procedură în cadrul procedurii de 
faliment, nerecuperate până în prezent în cuantum de 91,90 lei: 

Nr. 
Crt. 

Furnizor Nr. document Data 
Suma 
(lei) 

Descriere 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00035499 16.07.2018 7.80 lei transmitere documente la Tribunalul Bihor 
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2 C.N. Poșta Română SA DIV00033706 05.07.2018 7.80 lei transmitere documente la Tribunalul Bihor 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00047561 28.09.2018 9.40 lei transmitere documente la Tribunalul Bihor 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00051836 23.10.2018 6.30 lei 
transmitere documente la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Oradea 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00056963 19.11.2018 7.80 lei transmitere documente la Tribunalul Bihor 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00000576 07.01.2019 9.40 lei 
transmitere documente la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Oradea 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00007440 13.02.2019 12.00 lei transmitere plângere penală la Judecătoria Oradea 
8 C.N. Poșta Română SA DIV00008816 19.02.2019 6.30 lei transmitere adresa către Inspectoratul General al Poliției Române 

9 C.N. Poșta Română SA DIV00063065 20.12.2019 7.30 lei 
transmitere plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Oradea 

10 C.N. Poșta Română SA DIV00001538 07.02.2020 10.70 lei 
transmitere plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Oradea 

11 C.N. Poșta Română SA DIV00003277 24.03.2020 7.10 lei comunicare adresă către Primăria Municipiului Oradea 

  
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor de procedură 
91.90 lei   

IV. Propuneri şi solicitări adresate judecătorului-sindic 
Având în vedere cele prezentate anterior, solicităm, în mod respectuos, Onoratului Tribunal să dispună un nou termen 
de judecată în vederea continuării procedurii de faliment a societăţii debitoare și soluționării definitive a dosarului nr. 
2089/271/2020 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Secția Penală. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


