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ROMÂNIA 

MINISTERUL PUBLIC  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ  

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 

Secţia de urmărire penală şi criminalistică 

Număr operator 3883 Nr. 654 P. 2011 

 

R E Z O L U Ţ I E 

Anul 2012, luna februarie, ziua 07 

 

MONICA POP, procuror şef al Serviciului pentru coordonarea activităţii 

Ministerului Public in domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, Secţia de Urmărire 

Penală şi Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, 

 

Având în vedere actele premergătoare efectuate în dosarul penal cu numărul de 

mai sus, privind pe: 

Roşu Viorel, fiul lui Dumitru şi Tasica, născut la data de 02.09.1951 în 

Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Calea Călăraşi nr. 176, bl. 59, sc. B, et. 4, ap. 18, sector 3. 

posesor CI seria RR nr. 195648 şi al CNP 1510902400244, director al Spitalului de Urgenţă 

al M.A.I. „Prof. dr. Dimitrie Gerota", împotriva căruia s-a făcut plângere pentru săvârşirea 

infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prevăzută de art.246 cod 

penal, complicitate la săvârşirea infracţiunii de realizare, în scopul distribuirii de mărfuri 

pirat, prevăzută de art.26 cod penal raportat la art. 139
6
 alin. 1 din Legea nr. 8.1996, 

complicitate la săvârşirea infracţiunii de punerea la dispoziţia publicului, fără acordul 

titularilor de drepturi, de opere purtătoare de drepturi de autor, prevăzută de art.26 cod penal 

raportat la art. 139
8
 din Legea nr. 8.1996. şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de 

distribuirea operelor, fără acordul titularilor de drepturi, 

????????????????????????? 
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în vigoare înepând cu 30.07.2004 până la apariţia Ordonanţei de urgenţă 

?23.01.09 2005, publicată in Monitorul Oficial din 19.09.2005), 

- Dofin Emil, fiul lui Nicolae şi Alexandrina, născut la data de 08.04.1959 in 

Federaţia Rusă, domiciliat în Bucureşti, Aleea Ciucea, nr. 5, bl. P20. sc. 6. et. 4. ap. 80, sector 

3, posesor CI seria RD nr. 485112 şi al CNF 1590408400053. din cadrul Direcţiei Generale 

de Management Logistic şi Administrativ al M.A.I., împotriva căruia s-a făcut plângere 

pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prevăzută de 

art.246 cod penal şi fals intelectual prevăzută de art.289 cod penal, 

- Petre Bogdan, fiul lui Vlădică şi Luiza, născut la data de 01.04.1961 în 

Giurgiu, jud. Giurgiu, domiciliat în Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân, bl. 48, sc. A, et. 3, ap. 10, 

jud. Giurgiu, posesor CI seria GG nr. 119050, din cadrul Direcţiei Generale de Management 

Logistic şi Administrativ al M.A.I., împotriva căruia s-a făcut plângere pentru săvârşirea 

infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prevăzută de art.246 cod 

penal şi fals intelectual prevăzută de art.289 cod penal, 

- Dan Mihai Marius, fiul lui Virgil-Gheorghe şi Rodi ea,. născut la data de  

17.10.1957 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 54, bl F3, sc. 5, ap. 

86, sect. 6, posesor al CI seria EP nr. 000457 şi al CNP 1571017400785, director general al 

Direcţiei Generale Medicale a M.I.R.A., împotriva căruia s-a făcut plângere pentru săvârşirea 

infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prevăzută de art.246 cod 

penal, 

- S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, 

str. Prisaca Dornei, nr. 2E, sect. 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti 

sub nr. J40. I 1488/2000, CUI RO 13591111, pentru săvârşirea infracţiunii de realizare, în 

scopul distribuirii de mărfuri pirat, prevăzută de art. I 39" alin. I lit.a din Legea nr. 8. 1996 (în 

vigoare). 

- Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington ??? USA. 

filiala Romania Piaţa Presei Libere nr. 3-5 Clădirea City Gate, Turnul de sud, Etaj 2, 

Bucureşti, Sector 1, pentru săvârşirea infracţiunii de realizare în scopul distribuirii de mărfuri 

pirat, prevăzută de art. 139" alin. 1 lit.a 

????????? 
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CONSTAT: 

1. La data de 12.03.2007 partea vătămată S.C. OMNIS GROUP S.R.L. a 

formulat plângere penală împotriva comisar şef Roşu Viorel, director al Spitalului de urgenţă 

al M.A.I. „Prof. dr. Dimitrie Gerota", fără atribuţiuni de poliţie judiciară, înregistrată pe rolul 

Parchetului de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti cu număr unic 786/P/2007 pentru 

săvârşirea de către acesta a infracţiunilor de abuz în serviciu, faptă prevăzută de art.246 cod 

penal, complicitate la săvârşirea infracţiunilor de realizare în scopul distribuirii de mărfuri 

pirat, faptă prevăzută de art.26 cod penal raportat la art. 139
6
 alin.l din Legea nr. 8/1996, de 

complicitate la punerea la dispoziţia publicului fără acordul titularilor de drepturi a 

operelor, faptă prevăzută de art.26 cod penal raportat la art. 139
8
 din Legea nr. 8/1996, de 

complicitate la distribuirea operelor fără autorizarea titularilor de drepturi, faptă prevăzută 

de art.26 cod penal raportat la art. 140 alin.l lit.a din Legea nr. 8/1996 (voi. 1, pag. 165-209). 

În plângerea formulata, SC OMNIS GROUP SRL arată că în perioada 2001-2002 a realizat 

mai multe aplicaţii software, care ulterior au fost sustrase de către angajaţii săi la plecarea 

acestora din firma în anul 2003. Aplicaţiile pretinse a fi sustrase au fost identificate de către 

reprezentanţii S.C. OMNIS GROUP S.R.L. într-o variantă demo în cursul anului 2004 pe 

site-ul www.rsc.ro ce aparţine S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L. În portofoliul de 

clienţi ai S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L. afişat pe site se afla şi Spitalul de 

urgenţă al M.A.I. „Prof. dr. Dimitrie Gerota". Totodată în plângere se menţionează că 

directorul spitalului a indus în eroare structurile M.A.I. însărcinate cu avizarea achiziţionării 

unui program software pentru această unitate, prin prezentarea acestuia ca fiind o donaţie, iar 

în realitate fiind o achiziţie deghizata de la S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L., 

ulterior donaţiei fiind asigurate servicii de asistenţă şi întreţinere contra cost de către 

societatea ce a donat programul. Ofiţerii Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă 

a M.A.I., conform celor afirmate în plângere, s-ar face vinovaţi de faptul că au avizat pozitiv 

oferta de donaţie fără să stabilească informativ că în realitate se achiziţiona un produs 

software de la o societate care nu era titularul dreptului de autor şi producătorul acestuia. 
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2. La data de 13.04.2007 a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Municipiului Bucureşti dosarul penal cu număr unic 1084/P/2007 ce are ca obiect plângerea 

penală a S.C. OMNIS GROUP S.R.L. împotriva ofiţerilor din cadrul M.A.I. din cadrul 

Comisiei de Certificare, Acreditare şi Supraveghere pentru săvârşirea de către aceştia a 

infracţiunilor de abuz în serviciu, faptă prevăzută de art.246 cod penal, şi fals intelectual, 

faptă prevăzută de art.289 cod penal (vol. 1, pag. 234-281), susţinându-se că aceştia nu au 

evaluat preliminar furnizorul de programe şi au emis în fals, la data 20.11.2006, certificatul 

prevăzut de H.G. 1073/1996 privind evaluarea, certificarea şi supravegherea calităţii la 

furnizorii forţelor armate, pentru S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L. (vol.l, pag. 

281), pentru a acoperi ilegalitatea achiziţiei programului de către Spitalului de urgenţă al 

M.A.I. „Prof. dr. Dimitrie Gerota". 

3. În cadrul dosarului 1084/P/2007 a fost înregistrată şi plângerea SC OMNIS 

GROUP SRL împotriva ofiţerilor din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi 

Protecţiei Internă a M.A.I. pentru săvârşirea de către aceştia a infracţiunii de abuz în 

serviciu, faptă prevăzură de art.246 cod penal, deoarece aceştia au avizat pozitiv oferta de 

donaţie, fără a stabili că S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L. nu este titulara 

drepturilor de autor asupra programului donat Spitalului de urgenţă al M.A.I. „Prof. dr. 

Dimitrie Gerota" şi fără a efectua vreo evaluare preliminară a furnizorului pentru a constata 

numărul de angajaţi, lipsa certificărilor angajaţilor, lipsa programelor înscrise la O.R.D.A., 

sau lipsa certificării C.C.A.S. 

La data de 20.09.2007 prin Ordonanţa nr. 1084/P/2007 s-a dispus conexarea celor 

două dosare penale anterior menţionate, noul dosar urmând a avea numărul unic 786/P/2007 

(vol. 1, pag. 230-231). 

4. La data de 14.08.2008 prin rezoluţia nr. 459/VIII-1/2008 Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti a admis parţial cererea formulată de S.C. OMNIS GROUP S.R.L. 

pentru extinderea cercetărilor faţă de chestor principal dr. Marius Mihai Dan, S.C. OMNIS 

GROUP S.R.L. susţinând că în calitatea pe care o deţinea, de şef al Direcţiei Generale 

Medicale a M.I.R.A., a avizat donaţia 
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frauduloasă a S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L. şi a dispus derularea 

contractului (vol. 12, pag. 41-100). 

5. La data de 03.12.2009, la IPJ Sibiu a fost înregistrată plângerea S.C. OMNIS 

GROUP S.R.L. prin care sesiza faptul că S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L. a 

copiat fără drept părţi din programul ISIS .NET utilizându-le pentru crearea programelor 

pentru calculator Hipocrate, Ares.Net, Care.Net şi Ambulanţa, software ce a fost ulterior 

comercializat către Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Sibiu. La data de 18.01.2011 prin 

Rezoluţia nr. 835/P/2009 Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus neînceperea 

urmăririi penale faţă de S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L. şi Direcţia Judeţeană 

de Sănătate Publică Sibiu pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.139
6
 al.2, art. 139

6
 

al.3 şi art. 139
9
 din Legea nr. 8/1996, precum şi disjungerea cauzei cu privire la săvârşirea 

infracţiunii prevăzută de art. 139
6
 al.1 lit .a din Legea nr. 8/1996 şi continuarea cercetărilor. 

6. La data de 31.01.2011 S.C. OMNIS GROUP S.R.L. a depus o cerere prin care 

a solicitat extinderea cercetărilor faţă de Microsoft Corporation, arătând că această societate 

comercializează în România, fără a fi înscrise în Registrul Programelor pentru calculator 

administrat de ORDA, mai multe aplicaţii sub diferite nume, unul dintre aceste produse fiind 

Navision 3.60 comercializat în România prin companii de distribuţie, începând din 29 mai 

2003, solicitând obligarea acesteia la a prezenta produsul pentru a fi expertizat în comparaţie 

cu produsul ISIS.NET pentru a fi expertizat. 

Plângerile de la punctele 1-4 au fost formulate în dosarul nr. 786/P/2007 al 

Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Acest dosar a fost preluat prin rezoluţia 

Procurorului General nr.543/C2/2011 din data de 16 mai 2011 şi înregistrat la Parchetul de pe 

lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu nr. 654/P/2011. 

Plângerile de la punctul 5 şi 6 au fost formulate în dosarul nr.835/P/2009 al 

Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. În acest dosar s-a dispus disjungerea şi cercetarea 

pentru faptele menţionate la punctele 5 şi 6 în dosarul nr. 376/P/2011 
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al aceleiaşi unităţi de parchet, fiind preluat prin rezoluţia Procurorului General nr. 

782/C2/2011 din 12.10.2011 şi înregistrat la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie sub nr. 1062/P/2011 iar la data de 03.02.2012 a fost conexat la dosarul nr. 

654/P/2011. 

În urma verificărilor efectuate în cauză s-a stabilit că plângerea formulată de către 

S.C. OMNIS GROUP S.R.L. împotriva foştilor angajaţi a făcut obiectul dosarului penal 

înregistrat sub numărul 6949/P/2004 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. 

Raportul de expertiză tehnică-judiciară nr. 7526/12.12.2005 întocmit de expertul 

tehnic judiciar Stăncescu Ştefan a stabilit faptul că elementele pretins a fi copiate 

„CalendarPopup.js", „LeftSideMenu.js" au caracter de notorietate, în acelaşi timp 

neavând caracter de originalitate, aspect rezultat din numărul mare de exemplare 

similare identificate pe internet. Expertul a apreciat că aplicaţia „Hipocrate" este o 

aplicaţie anterioară ISIS.NET şi nu conţine componente incriminante (vol. VIII, pag. 11-

23). 

La datele de 23.07.2007 si 10.12.2007 (vol. II, pag. 232-233), prin rezoluţiile 

D.G.P.M.B. - Serviciul de Investigare a Fraudelor s-a dispus efectuarea de către experţi din 

cadrul O.R.D.A., a unor constatări care să aibă ca obiect compararea din punct de vedere 

tehnic şi funcţional a codurilor sursă ale programelor „Hipocrate" înregistrat la O.R.D.A. în 

anul 2002 de S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L., cu fişierele prelevate de pe site-

ul www.rsc.ro de reprezentanţii S.C. OMNIS GROUP S.R.L. şi depuse la dosarul cauzei, cu 

aplicaţiile ISIS şi ISIS.NET înregistrate la O.R.D.A. de S.C. OMNIS GROUP S.R.L., cu 

programele înregistrate la O.R.D.A. în anul 2005 de S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY 

S.R.L. şi cu probele ridicate de organele de politie de la Spitalul de Urgenţă „Prof. dr. 

Dimitrie Gerota". 

Prin raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 6933/27.08.2007 întocmit de 

către expertul din cadrul D.E.C.-O.R.D.A. Valentin Cornăţel, ce a efectuat constatarea asupra 

fişierelor prelevate de pe site-ul www.rsc.ror de reprezentanţii S.C. OMNIS GROUP S.R.L. şi 

depuse la dosarul cauzei şi asupra fişierelor deparolate ale aplicaţiei ISIS.NET existente la 

Registrul de Programe pentru Calculator şi înregistrate de către S.C. OMNIS GROUP 

S.R.L., s-a concluzionat că, prin analiza unui număr de 4 fişiere, codul sursă din fişierele 
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S.C. OMNIS GROUP S.R.L. aflate în R.P.C. se regăseşte în totalitate în 

codul sursă al fişierelor prelevate de pe site-ul S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY 

S.R.L. ce are unele funcţionalităţi suplimentare (vol. V, pag. 1-12). 

Ulterior, prin raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 7649/26.11.2007 

întocmit de către expertul din cadrul D.E.C.-O.R.D.A. Valentin Cornăţel, ce a efectuat 

constatarea asupra fişierelor deparolate ale aplicaţiei ISIS.NET existente la Registrul de 

Programe pentru Calculator şi înregistrate de către S.C. OMNIS GROUP S.R.L., asupra 

fişierelor deparolate ale aplicaţiei ,,Hipocrate " existente în Registrul de Programe pentru 

Calculator şi înregistrate de S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L. în anul 2002 sub 

denumirea de „Hipocrate 1.0" şi asupra probelor ridicate de organele de poliţie judiciară de 

la Spitalul de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota" (Proces verbal din data de 19.06.2007, 

voi. I, pag. 354-356) s-a concluzionat că nu există elemente comune, între cele 3 aplicaţii 

sus menţionate, aplicaţiile fiind diferite (voi. VI, pag. 1-10). 

Având în vedere cele anterior menţionate se constată că aplicaţia creată de S.C. 

ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L. nu conţine elemente care să fie protejate de drepturi 

de autor sau care să aparţină aplicaţiilor create de S.C. OMNIS GROUP S.R.L. 

Prin Ordonanţa cu numărul 6949/P/2004 din data de 19.04.2006, Parchetul de pe 

lângă Tribunalul Bucureşti a dispus scoaterea de sub urmărire penală a numitului Săracu 

Dragoş Ştefan, programator în cadrul S.C. OMNIS GROUP SRL şi ulterior angajat în aceeaşi 

funcţie la S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L. pentru săvârşirea infracţiunilor de 

realizare, în scopul distribuirii de mărfuri pirat prevăzută art. 139
6
 alin.l, de punerea la 

dispoziţia publicului fără acordul titularilor de drepturi a operelor, prevăzută de art.139
8
 şi de 

distribuirea a operelor fără autorizarea titularilor de drepturi, prevăzută de art.140 alin.l lit.a 

din Legea nr. 8/1996 modificată şi completată de Legea nr. 285/2004, întrucât faptele nu 

exista. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de Lupei Irinel Vasile şi Elisei 

Crăciun, programatori în cadrul S.C. OMNIS GROUP SRL şi ulterior angajaţi în aceeaşi 

funcţie la S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L., pentru săvârşirea aceloraşi 

infracţiuni, întrucât faptele nu există. Soluţia a rămas definitivă prin decizia penală nr. 

1754/10.11.2010 a Curţii de Apel Bucureşti, instanţă care a constatat că pentru 
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săvârşirea unor presupuse infracţiuni şi anume punerea la dispoziţia publicului 

fără acordul titularilor de drepturi a operelor prevăzută de 139
8
 şi distribuirea operelor fără 

autorizarea titularilor de drepturi, prevăzută de 140 alin.l lit.a din Legea nr. 8/1996 a 

intervenit prescripţia specială a răspunderii penale prevăzută de art. 124 cod penal, în raport 

cu presupusa dată a săvârşirii faptelor ilicite (voi. I, pag. 52-57). 

 

1. Din cercetările efectuate s-a stabilit că la data de 18.06.2003, Fundaţia „Prof. 

dr. Dimitrie Gerota", prin adresa nr. 31 (vol. III, pag. 125), comunică Spitalului de Urgenţă 

„Prof. dr. Dimitrie Gerota" că doreşte să doneze cu titlu gratuit, în vederea îmbunătăţirii 

activităţii informatice şi de management al activităţii conexe, sistemul informatic „Hipocrate" 

de management al întregii activităţi spitaliceşti, în valoare de 150.000 USD fără TVA, 

menţionându-se că sistemul a fost primit de Fundaţie ca donaţie, face parte din patrimoniu şi 

este în proprietatea Fundaţiei. Prin aceeaşi adresă (înregistrată la Spital sub numărul 

232753/M/l8.06.2003) se solicita întocmirea formelor legale în vederea preluării sistemului 

informatic. Fundaţia primise cu titlu gratuit (sponsorizare), prin contractul încheiat la data de 

12.11.2002 (vol. III, pag 129) de la S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L., dreptul de 

exploatare asupra sistemului informatic „Hipocrate", înregistrat la O.R.D.A. cu numărul 

0784/18.09.2002. (voi. II, pag. 180). 

Regimul donaţiilor şi sponsorizărilor în Ministerul de Interne era reglementat în 

acea perioadă de Ordinul Ministrului de Interne nr. 340/01.11.2002 (vol. III, pag. 197-207) 

emis in temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea M.I., 

în conformitate cu prevederile Decretului nr. 478/1954 privitor la donaţiile făcute statului şi 

ale Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 7 al Ordinului Ministrului de Interne nr. 340/2002 prevede că „documentele 

care stau la baza întocmirii raportului privind acceptarea unei donaţii/sponsorizări, ce 

urmează a fi supus aprobării ministrului de interne, respectiv ordonatorilor secundari de 

credite după obţinerea avizelor necesare, sunt următoarele: 
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a) oferta de donaţie/sponsorizare trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 

cantitatea şi valoarea bunurilor oferite; 

b) raportul conţinând rezultatul verificărilor privind persoana ofertantului, 

efectuate de organul de specialitate din Direcţia Generală de Informaţii şi 

Protecţie Internă care răspunde de unitatea beneficiară pe linie de informaţii şi 

protecţie internă ; 

c) raportul justificativ al unităţilor beneficiare în care să se argumenteze 

oportunitatea acceptării donaţiei/sponsorizării; 

d) după caz, autorizări sau aprobări de la alte autorităţi, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

În conformitate cu reglementările legale, Spitalul de Urgenţă al M.A.I. a depus 

diligenţele necesare acceptării donaţiei, respectiv: 

- reprezentanţi ai Direcţiei Comunicaţii şi Informatică din cadrul M.A.I. au 

participat la prezentarea aplicaţiei „Hipocrate" în data de 06.06.2003, ulterior 

comunicând Spitalului, prin adresa nr. 141.868, că produsul software a corespuns 

cerinţelor existente şi că în urma testării a fost semnat un proces-verbal de 

acceptanţă în care au fost stipulate şi modificările necesare funcţionarii la 

parametrii optimi ceruţi de beneficiar. Procesul-verbal de acceptanţă încheiat în 

data de 06.06.2003, certifică faptul că acest sistem informatic corespunde 

scopului şi atribuţiunilor date unităţii spitaliceşti în cauză şi este necesar 

activităţilor de asigurare a asistentei medicale pentru cadrele, personalul 

contractual din M.I., precum si pentru ceilalţi asistaţi (vol. III, pag. 132-137; pag. 

226- 359); 

- s-a solicitat Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (adresa nr. 

232762/M/19.06.2003) avizarea favorabila a ofertei de donaţie, D.G.I.P.I. 

avizând pozitiv oferta prin adresa nr. 298645/07.07.2003; (vol. III, pag 130-131);  

- la data de 22.07.2003, Spitalul de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota" a 

înaintat spre aprobarea Ministrului Administraţiei şi Internelor Raportul nr. 

233377/M/2003 referitor la acceptarea donaţiei respective. Raportul a fost 

aprobat de către ministru, fiind 
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vizat şi de către şeful Direcţiei Generale Reglementări Juridice şi Contencios 

(pentru legalitate), şeful Direcţiei Comunicaţii şi Informatică, şeful Direcţiei 

Financiare (pentru control financiar preventiv) (vol. III, pag. 127) 

- la data de 15.09.2003 a fost întocmit procesul-verbal de acceptanţă finală, iar in 

data de 16.10.2003 a fost încheiat contractul de prestare servicii nr. 234/73 7/M/l 

6.10.2003. Contractul încheiat între autoritatea contractantă - Spitalul de Urgenţă 

„Prof. dr. Dimitrie Gerota", reprezentată prin director comisar-şef dr. Viorel Roşu 

şi contabil-şef comisar Capotă Stanciu Petre, în calitate de achizitor şi prestatorul 

S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L., reprezentat de Elisei Crăciun, 

având ca obiect prestarea de servicii de mentenanţă software în perioada 

octombrie-decembrie 2003, în valoare de 44789,1308 lei. Ulterior serviciile de 

mentenanţă au fost asigurate de către S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY 

S.R.L. în baza mai multor contracte similare încheiate la diferite perioade de 

timp, în valoare totală de 571104,134 lei (voi. III, pag 138-196). încheierea 

acestor contracte a fost făcută în conformitate cu art. 12 lit. a din O.U.G. nr. 

60/25.04.2001 (vol. III, pag 208-225) privind achiziţiile publice, autoritatea 

contractantă având dreptul de a aplica procedura de negociere cu o singură sursa 

atunci când produsele, lucrările sau serviciile pot fi furnizate, executate sau 

prestate doar de un singur contractant din motive de natură tehnică, artistică sau 

din motive legate de protecţia unui drept de exclusivitate asupra acestora. în cazul 

de faţă, S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L. deţine drept de 

exclusivitate asupra programului „Hipocrate" în baza certificatului de înregistrare 

în Registrul Programelor pentru Calculator nr. 0784/18.09.2002 emis de către 

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, (voi. IV, pag. 180-181). 

Se constată că faptele mai sus arătate s-au desfăşurat în perioada 18.06.2003 - 

16.10.2003, perioadă ce va fi avută in vedere la stabilirea termenului de prescripţie a 

răspunderii penale pentru toate infracţiunile sesizate. Astfel conform art. 122 al.l lit.d si art. 

124 din codul penal, termenul de prescripţie specială este de 7 ani si 6 luni, acesta fiind 

împlinit cel mai târziu la data de 15.04.2011. 

 



11 

Având în vedere că s-a constatat prin decizia penală nr. 1754/10.11.2010, 

definitivă, a Curţii de Apel Bucureşti, că nu există faptele de realizare de mărfuri pirat in 

scopul distribuirii, de punere la dispoziţia publicului de opere si distribuire de opere, rezultă 

că nu există nicio infracţiune de complicitate la aceste fapte, răspunderea penală fiind 

prescrisă. 

Astfel, pentru săvârşirea presupuselor infracţiuni de complicitate la săvârşirea 

infracţiunilor de realizare în scopul distribuirii de mărfuri pirat, faptă prevăzută de art.26 

cod penal raportat la art.139
6
 alin.l din Legea nr. 8/1996, de complicitate la punerea la 

dispoziţia publicului. faptă prevăzută de art.26 cod penal raportat la art. 139
8
 din Legea nr. 

8/1996, de complicitate la distribuirea a operelor fără autorizarea titularilor de drepturi, 

faptă prevăzută de art.26 cod penal raportat la art.140 alin.l lit.a din Legea nr. 8/1996 se 

constată că acestea nu există şi că a intervenit şi prescripţia specială a răspunderii penale 

prevăzută de art. 124 cod penal, faţă de data pretinselor fapte ilicite (18.06.2003-16.10.2003), 

urmând a fi dispusă neînceperea urmăririi penale în temeiul art. 10 lit.a cod procedură penală 

faţă de comisar şef Roşu Viorel. 

În ceea ce priveşte fapta de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor 

prevăzută de art.246 din codul penal urmează a se dispune faţă de comisar şef Roşu Viorel 

neînceperea urmăririi penale în temeiul art. 10 lit. g din codul de procedură penală, având în 

vedere împlinirea termenului de prescripţie specială prevăzut de art. 122 alini.lit.d şi art. 124 

din codul penal. 

 

2. Referitor la plângerea formulată împotriva ofiţerilor din cadrul M.A.I. - 

Comisia de Certificare, Acreditare si Supraveghere a calităţii furnizorilor forţelor armate, 

pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi fals intelectual, privind eliberarea 

certificatului nr. 303/20.1 1.2006. 

În plângere se face referire la HG nr. 1073/01.11.1996 (vol. I, pag. 287-288) 

privind evaluarea, certificarea si supravegherea calităţii la furnizorii forţelor armate, respectiv 

la art. 10, care prevede că organele cu atribuţii de înzestrare şi logistică din cadrul 

componentelor forţelor armate, vor achiziţiona bunuri, materiale si servicii numai de la 

furnizorii certificaţi de organismele militare de certificare, acreditare si supraveghere. 
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Alt. 11 din HG nr. 1073/01.11.1996 prevede că organele cu atribuţii de înzestrare 

şi logistică din cadrul componentelor forţelor armate vor stabili produsele şi serviciile care 

vor fi achiziţionate în condiţiile prezentei hotărâri. Bunurile la care se face referire în hotărâre 

sunt stabilite în Anexa nr. 2 din Hotărârea nr. 1186 din 27.11.2001 pentru aprobarea 

Procedurilor privind achiziţiile publice de produse şi servicii care implică apărarea naţională, 

ordinea publică, siguranţa şi securitatea naţională şi a listei aferente acestora. 

Anexa nr. 2 la HG 1186/2001 cuprinde o lista cu un număr de 37 de categorii de 

produse şi servicii care implică apărarea naţională, ordinea publică, siguranţa şi securitatea 

naţională, iar în nici una dintre aceste categorii nu sunt incluse programe de calculator care să 

asigure managementul activităţii medicale sau al unei alte activităţi de acest gen (vol. III, pag 

34-37). 

Au fost identificaţi, membrii comisiei (vol. III, pag 39) în persoana angajaţilor 

M.I.R.A. comisar-şef fără atribuţiuni de poliţie judiciară Dofin Emil, fiul lui Nicolae şi 

Alexandrina, născut la data de 08.04.1959 în Federaţia Rusă, domiciliat in Bucureşti, Aleea 

Ciucea, nr. 5, bl. P20, sc. 6, et. 4, ap. 80, sector 3, posesor CI seria RD nr. 485112 şi al CNP 

1590408400053 şi comisar şef fără atribuţiuni de poliţie judiciară Petre Bogdan, fiul lui 

Vlădică şi Luiza, născut la data de 01.04.1961 în Giurgiu, jud. Giurgiu, domiciliat în Giurgiu, 

str. Mircea cel Bătrân, bl. 48, sc. A, et. 3, ap. 10, jud. Giurgiu, posesor CI seria GG nr. 

119050, ambii din cadrul Direcţiei Generale de Management Logistic şi Administrativ, 

membrii ce au auditat S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L. la data de 15.11.2006 în 

vederea emiterii certificatului nr. 303/20.11.2006. Comisarul-şef Dofin Emil a precizat că 

„certificarea unui sistem de management al calităţii este necesară unei societăţi comerciale 

numai pentru ca aceasta să fie trecută într-o listă cu potenţiali furnizori pe domeniul său de 

activitate şi că nu reprezintă o condiţie de excludere la participarea în eventuale licitaţii. De 

asemenea, în ceea ce priveşte donaţia programului „Hipocrate" nu exista nicio condiţionare 

care să privească existenţa certificării sistemului de management al calităţii, aceasta fiind o 

opţiune voluntară a societăţii donatoare" (vol. III, pag 32). 

La data de 20.11.2006. societăţii comerciale S.C. ROMANIAN SOFT 

COMPANY S.R.L. i-a fost emis certificatul nr. 303 de către M.I.R.A. - Comisia 
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de Certificare, Acreditare si Supraveghere prin care se confirmă că sistemul de 

management al calităţii este aplicabil pentru: analiza, proiectare, dezvoltare, implementare, 

service, consultanta, mentenanţă şi suport pentru sisteme informatice integrate, soluţii 

software, comercializare echipamente IT si reţele informatice, (voi. I, pag. 281), certificat ce 

expira la data de 19.1 1.2009. Acest certificat, după cum se poate observa, a fost valabil 

pentru perioada 20.11.2006-19.011.2009 si nu conţine nicio prevedere privind producerea de 

efecte retroactiv, neafectând astfel fapte şi raporturi juridice născute anterior emiterii lui. 

Având în vedere cele mai sus menţionate se constată că faptele de abuz in 

serviciu si fals intelectual în legătură cu achiziţionarea programului Hipocrate de către 

spitalul de urgenţă al M.A.I. „Prof. Dr. Dimitre Gerota" nu există si în consecinţă urmează a 

fi dispusă neînceperea urmăririi penale faţă de comisar şef Dofin Emil şi comisar şef Petre 

Bogdan în temeiul art. 10 lit.a cod procedură penală. Faţă de data emiterii certificatului, 

20.11.2006, se constată împlinirea termenului de prescripţie prevăzut de art. 122 alin.1 lit.d 

din codul penal, la data de 19.1 1.2011. 

 

3. În vederea întocmirii documentaţiei pentru acceptarea donaţiei sistemului 

software de management al activităţilor medicale Spitalul de Urgenţă al M.I. „Prof. dr. 

Dimitrie Gerota" a solicitat avizul D.G.I.P.I. prin adresa nr. 232262/M/l9.06.2003, primind 

avizul favorabil din partea unităţii D.G.I.P.I. prin adresa nr. 298645/07.07.2003 (vol. 3, pag. 

130-131). 

Totodată, în cauză a fost întocmită adresa nr. 121126/05.07.2007 a M.I.R.A. - 

Corpul de Control către D.G.I.P.I. solicitându-se numele ofiţerilor ce au făcut parte din 

comisia ce a avizat pozitiv oferta de donaţie a unui sistem software pentru Spitalul de 

Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota", D.G.I.P.I comunicând prin adresa nr. 

S/1063526/17.07.2007 că unitatea nu are responsabilităţi în sensul înţelegerii dispoziţiei H.G. 

nr. 1073/1996, unitatea acordând doar avizul de specialitate în urma verificării „persoanei 

ofertantului" pe linia identificării vulnerabilităţilor şi riscurilor de securitate conform 

O.M.A.I. nr. 340/2002. (voi. I, pag. 232-233). 

Se constată că pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor 

persoanelor prevăzută de art.246 cod penal de către ofiţeri din cadrul 
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D.G.I.P.I., a intervenit prescripţia specială a răspunderii penale prevăzută de art. 

122 alin.l lit.d si art. 124 din codul penal, faţă de data avizului 07.07.2003, termenul de 

prescripţie fiind împlinit la data de 06.01.2011. 

 

4. La data de 28.10.2008 directorul general al Direcţiei Generale Medicale a 

M.I.R.A, chestorul principal Mihai Marius Dan a declarat că acceptarea donaţiei făcute în 

cursul anilor 2002-2003 către Spitalul de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota" a respectat toate 

prevederile legale în vigoare. Totodată a declarat faptul că nu a fost implicat sub nicio formă 

în derularea donaţiei, singura implicare fiind în momentul în care a semnat în calitate de şef 

al Direcţiei Generale a adresei cu numărul 203996/M din 19.08.2003 prin care s-a restituit 

către Spitalul de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota" „Raportul nr. 233377/M/22.07.2003" 

privind acceptarea donaţiei, neavând nicio competenţă în calitatea sa în desfăşurarea donaţiei 

(vol. XIV, pag. 15). 

Se constată că pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor 

persoanelor prevăzută de art.246 cod penal de către chestorul principal Mihai Marius Dan, a 

intervenit prescripţia specială a răspunderii penale prevăzută de art. 122 alin.l lit.d si art. 124 

cod penal, faţă de data semnării adresei - 19.08.2003, termenul de prescripţie fiind împlinit la 

data de 18.02.2011, urmând a fi dispusă neînceperea urmăririi penale în temeiul art. 10 lit.g 

cod procedură penală. 

 

5. Referitor la plângerea formulată de S.C. OMNIS GROUP S.R.L. împotriva 

S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L. (vol. XV, pag. 3-5) ce a copiat fără drept părţi 

din programul ISIS .NET utilizându-le pentru crearea programelor pentru calculator 

Hipocrate, Ares.Net, Care.Net şi Ambulanţa, software ce a fost ulterior comercializat către 

Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Sibiu, s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii de realizare in scopul distribuirii de mărfuri pirat. 

Din raportul de expertiză nr.7526/12.12.2005 întocmit de expertul Stăncescu 

Ştefan rezultă că programele Hipocrate, Ares.Net, Care.Net şi Ambulanţa au fost create si 

comercializate anterior datei întocmirii raportului. La acea dată dispoziţiile referitoare Ia 

răspunderea penală a persoanei juridice nu 
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erau adoptate, dispoziţiile art. 19
1
 fiind introduse prin Legea nr. 278/2006, 

publicată in Monitorul Oficial nr. 601/12.07.2006. Coroborând aceste prevederi cu 

dispoziţiile art. 11 din codul penal referitoare la neretroactivitatea legii penale, rezultă că 

fapta persoanei juridice nu era prevăzută de legea penală. 

Cu toate acestea, având în vedere că s-a constatat prin decizia penală nr. 

1754/10.11.2010 definitivă, a Curţii de Apel Bucureşti, că nu există faptele de realizare de 

mărfuri pirat in scopul distribuirii, de punere la dispoziţia publicului de opere si distribuire de 

opere, rezultă că nu există nicio infracţiune de complicitate la aceste fapte, răspunderea 

penală fiind prescrisă, faţă de angajaţii S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L., 

urmează a se dispune şi faţă de S.C, ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L. neînceperea 

urmăririi penale în temeiul art. 10 lit.a întrucât fapta de realizare de mărfuri pirat nu există. 

 

6. La data de 31.01.2011 S.C. OMNIS GROUP S.R.L. a depus o cerere prin care 

a solicitat extinderea cercetărilor faţă de Microsoft Corporation, arătând că această societate 

comercializează în România, fără a fi înscrise în Registrul Programelor pentru calculator 

administrat de ORDA, mai multe aplicaţii sub diferite nume, unul dintre aceste produse fiind 

Navision 3.60 comercializat în România prin companii de distribuţie, începând din 29 mai 

2003, solicitând obligarea acesteia la a prezenta produsul pentru a fi expertizat în comparaţie 

cu produsul ISIS.NET pentru a fi expertizat (vol. XV, pag. 196-197). 

În raportul de expertiză extrajudiciară nr. 18/02.03.2011, depus de către S.C. 

OMNIS GROUP S.R.L. la dosarul cauzei, expertul Marius Bejan din cadrul Oficiului Român 

pentru Drepturile de Autor, constată prin compararea programelor pentru calculator de tip 

ERPW comercializate de către S.C. OMNIS GROUP S.R.L. şi Microsoft în perioada 2002-

2003, că tehnologiile înglobate în ISIS.NET erau mai avansate decât cele integrate de 

Microsoft în programul ..Micorsoft Navision" (vol. XV, pag. 191). 

Din concluziile acestui înscris rezultă că programele ISIS.NET şi Navision sunt 

diferite, documentul neoferind indicii de natură penală. 

Faţă de data la care a luat cunoştinţă reprezentantul S.C. OMNIS GROUP S.R.L,. 

de lansarea programului Navision 3.60, respectiv 29.05.2003, constatăm că erau aplicabile la 

acel moment dispoziţiile din Legea nr. 8/1996 nemodificată,  
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realizarea de mărfuri pirat fiind incriminată în dispoziţiile art. 142 alin l lit. a şi 

prevederile art. 144 conform cărora acţiunea penală se pune mişcare la plângerea prealabilă a 

părţii vătămate. După cum se poate observa, la dosar nu exisă o plângere prealabilă depusă în 

termenul de 2 luni prevăzut de codul de procedură penală iar în cazul infracţiunii prevăzute 

de art. 142 alin.l lit.a (art. 139
6
 alin.l lit.a din forma actuală a legii) din Legea nr. 8/1996 a 

intervenit prescripţia specială a răspunderii penale prevăzută de art. 122 alin.l lit.d si art. 124 

din codul penal, faţă de data săvârşirii faptei, fiind aplicabile prevederile art. 10 lit.g din 

codul de procedură penală. 

Din cele anterior menţionate se constată faptul că nu rezultă indicii temeinice cu 

privire la săvârşirea vreunei fapte de reproducere de opere sau de realizare de mărfuri pirat de 

către Microsoft Corporation. Faţă de momentul realizării programului „Navision 3.60" se 

constată că dispoziţiile referitoare la răspunderea penală a persoanei juridice nu erau adoptate, 

dispoziţiile art.19
1
 fiind introduse prin Legea nr. 278/2006, publicată in Monitorul Oficial nr. 

601/12.07.2006. Având in vedere dispoziţiile art. 11 din codul penal referitoare la 

neretroactivitatea legii penale, urmează a se dispune faţă de Microsoft Corporation, 

neînceperea urmăririi penale în temeiul art. 10 lit.b din codul de procedură penală întrucât 

fapta nu este prevăzută de legea penală. 

La stabilirea încadrării juridice a faptelor pretins a fi comise a fost avută în vedere 

Legea nr. 8/1996 înainte de modificare prin Legea nr. 285/2004, atunci când s-au reţinut 

dispoziţiile art. 140 alin.l lit.a pentru distribuirea de opere fără consimţământul titularilor. 

Având în vedere cele arătate mai sus, în baza art. 228 al. 1 din codul de procedură 

penală, raportat la art. 10 lit.a, art. 10 lit.b şi art.10 lit.g cod procedură penală, 

 

D I S P U N: 

1. Neînceperea urmăririi penale faţă de comisar şef Viorel ROŞU, fiul lui 

Dumitru şi Tasica, născut la data de 02.09.1951 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Calea 

Călăraşi nr. 176. bl. 59, sc. B, et. 4. ap. 18, sector 3, posesor CI 
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seria RR nr. 195648 şi al CNP 1510902400244, director al Spitalului de Urgenţă 

al M.A.I. „Prof. dr. Dimitrie Gerota" sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art.246 

cod penal şi complicitate la săvârşirea infracţiunilor de realizare în scopul distribuirii de 

mărfuri pirat, punerii la dispoziţia publicului şi distribuirii de opere fără consimţământul 

titularului, prevăzute de art.26 cod penal raportat la art.139
6
 alin.l, art.139

8
 şi art.140 alin.l 

lit.a din Legea nr. 8/1996. 

2. Neînceperea urmăririi penale faţă de comisar şef Emil DOFIN, fiul lui Nicolae 

şi Alexandrina, născut la data de 08.04.1959 în Federaţia Rusă, domiciliat in Bucureşti, Aleea 

Ciucea, nr. 5, bl. P20, sc. 6, et. 4, ap. 80, sector 3, posesor CI seria RD nr. 485112 şi al CNP 

1590408400053, din cadrul Direcţiei Generale de Management Logistic şi Administrativ al 

M.A.I., fără atribuţiuni de poliţie judiciară, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de 

art.246 şi art.289 cod penal. 

3. Neînceperea urmăririi penale faţă de comisar şef Bogdan PETRE, fiul lui 

Vlădică şi Luiza, născut la data de 01.04.1961 în Giurgiu, jud. Giurgiu, domiciliat în Giurgiu, 

str. Mircea cel Bătrân, bl. 48, sc. A, et. 3, ap. 10, jud. Giurgiu, posesor CI seria GG nr. 

119050, din cadrul Direcţiei Generale de Management Logistic şi Administrativ~al M.A.I. 

pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.246 şi art.289 cod penal. 

4. Neînceperea urmăririi penale faţă de chestor principal Mihai Marius DAN, 

fiul lui Virgil-Gheorghe şi Rodica, născut la data de 17.10.1957 în Bucureşti, domiciliat în 

Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 54, bl. F3, sc. 5, ap. 86, sect. 6, posesor al CI seria EP nr. 

000457 şi al CNP 1571017400785, director general al Direcţiei Generale Medicale a 

M.I.R.A., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.246 cod penal. 

5. Neînceperea urmăririi penale faţă de S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY 

S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Prisaca Dornei, nr. 2E, sect. 3, înmatriculată la 

Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/11488/2000, CUI RO 13591111, pentru 

săvârşirea infracţiunii de realizare, în scopul distribuirii de mărfuri pirat, prevăzută de 

art.139
6
 alin.l din Legea nr. 8/1996. 

6. Neînceperea urmăririi penale faţă de Microsoft Corporation, One Microsoft 

Way, Redmond, Washington 98052 USA, filiala România Piaţa Presei Libere nr. 3-5 

Clădirea City Gate, Turnul de Sud, Etaj 2 Bucureşti, Sector 1. 
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pentru săvârşirea infracţiunii de reproducere de opere prevăzută de art. 142 alin. 

1 lit. a din Legea nr. 8/1996 nemodificată, cu aplicarea art. 13 din codul penal. 

7. Neînceperea urmăririi penale faţă de autori necunoscuţi, ofiţeri din cadrul 

Direcţie Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute 

de art.246 cod penal. 

8. În temeiul art. 192 alin.3 din codul de procedură penală cheltuielile judiciare în 

cuantum de 744 de lei rămân în sarcina statului. 

9. Soluţia se comunică. 

 

 

 


