
Adnotări la Punctul de Vedere expus de Kovesi în fața CSM 
 
1 În numărul rechizitoriilor au fost incluse și trimiterile în judecată prin acorduri de 
recunoaștere a vinovăției 
 
2 https://www.ccr.ro/jurisprudenta-decizii-de-admitere 
 
3 http://www.just.ro/rezultatul-evaluarii-activitatii-procurorului-general-al-romaniei-dl-
augustin-lazar-precum-si-a-procurorului-sef-al-dna-domna-laura-codruta-kovesi-cu-
speciala-raportare-la-efectele-deciziei-nr-68/ 
 
4 http://www.drept.unibuc.ro/Stefan-DEACONU-Conferentiar-universitar-doctor-
Universitatea-din-Bucuresti-Facultatea-de-Drept-Catedra-de-drept-public-Conflictele-
juridice-de-natura-constitutionala-dintre-autoritatea-judec-s291-a550-ro.htm 
 
5 Decizia nr. 297/2010 şi jurisprudenţa publicată în Monitorul Oficial nr.328 din 
18.05.2010 
 
6 Decizia CCR nr 23 din 2016 publicată în Monitorul oficial nr. 240 din 31.03.2016 
 
7 „Probe și prezumții în procesul penal” Comentarii de jurisprudență, Practică judiciară, 
Universul juridic, București, 2015, autor Lavinia Valeria Lefterache, pag 177-178 
„Plângere contra actelor procurorului” 
 
8„Protecţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal român,” autori Mihai Udroiu 
si O. Predescu, Editura CH Beck, București, pag. 336 
 
9 Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Secţia a treia, Hotărârea din 20 martie 2012, 
în Cauza C.A.S. şi C.S. împotriva României, publicată în Monitorul Oficial Nr. 217 din 16 
aprilie 2013 
 
10 http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=8375 
 
11 Afirmații care au fost preluate apoi de presă, fiind exemplificate de ministrul justiției 
câteva site-uri 
 
12 http://www.just.ro/dezbatere-la-ministerul-justitiei-cu-profesionistii-dreptului-pe-tema-
infractiunii-de-abuz-in-serviciu/ 
 
13 Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1209 din 16 noiembrie 2017 privind 
calendarul desfășurării adunărilor generale în vederea dezbaterii rapoartelor de bilanț 
pentru anul 2017 a menținut structura rapoartelor așa cum a fost decisă prin Hotărârea 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1265 din 24 noiembrie 2015 însă cu observațiile 
decise de Comisia nr.1 la data de 06.04.2015 privind excluderea punerii în discuție în 
rapoartele de activitate a hotărârilor judecătorești. 
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14 http://www.pna.ro/bilant_activitate.xhtml?id=37#cap1_2 
 
15 http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=7998; http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=7
967; http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=7956; http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id
=8353; http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=8350; http://www.pna.ro/comunicat.xhtml
?id=8493; http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=8475; http://www.pna.ro/comunicat.xht
ml?id=8547 
 
16 „Abaterile disciplinare ale magistraților” - Ioan Gârbuleț, Editura Universul juridic, 
București, 2016, pag 117 
 
17 http://old.csm1909.ro/csm/linkuri/15_11_2017__89965_ro.pdf 
 
18 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/1-2016-41-RO-F1-1.PDF 
 
19 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2017-44_ro_1.pdf 
 
20 https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/GrecoEval
4(2015)4_Romania_RO.pdf 
 
21 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-
and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_ro.pdf 
 
22 Sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie infracţiunile prevăzute în Legea 
nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, dacă, indiferent de valoarea 
pagubei materiale ori de valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul 
infracţiunii de corupţie, sunt comise de către: deputaţi; senatori; membrii din România ai 
Parlamentului European; membrul desemnat de România în Comisia Europeană; 
membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat şi asimilaţii acestora; 
consilieri ai miniştrilor; judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ai Curţii 
Constituţionale; ceilalţi judecători şi procurori; membrii Consiliului Superior al 
Magistraturii; preşedintele Consiliului Legislativ şi locţiitorul acestuia; Avocatul Poporului 
şi adjuncţii săi; consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat din cadrul Administraţiei 
Prezidenţiale; consilierii de stat ai prim-ministrului; membrii şi auditorii publici externi din 
cadrul Curţii de Conturi a României şi ai camerelor judeţene de conturi; guvernatorul, 
prim-viceguvernatorul şi viceguvernatorii Băncii Naţionale a României; preşedintele şi 
vicepreşedintele Consiliului Concurenţei; ofiţeri, amirali, generali şi mareşali; ofiţeri de 
poliţie; preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene; primarul general şi viceprimarii 
municipiului Bucureşti; primarii şi viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureşti; primarii 
şi viceprimarii municipiilor; consilieri judeţeni; prefecţi şi subprefecţi; conducătorii 
autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale şi persoanele cu funcţii de control din 
cadrul acestora, cu excepţia conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivelul 
oraşelor şi comunelor şi a persoanelor cu funcţii de control din cadrul acestora; avocaţi; 
comisarii Gărzii Financiare; personalul vamal; persoanele care deţin funcţii de 
conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes naţional, al 
companiilor şi societăţilor naţionale, al băncilor şi al societăţilor comerciale la care statul 
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este acţionar majoritar, al instituţiilor publice care au atribuţii în procesul de privatizare şi 
al unităţilor centrale financiar-bancare.. 
 
23 15 în anul 2016 
 
24 3 în anul 2016 
 
25 116 inculpați în anul 2016 
 
26 În cursul anului 2016 au fost efectuate investigații în urma cărora a fost realizat 
profilul financiar pentru 25 persoane fizice și 14 societăți comerciale. Au fost dispuse 
delegări către ofițerii compartimentului în 17 dosare penale și au fost audiate 111 
persoane. Într-un dosar complex finalizat cu rechizitoriu au fost identificate tranzacțiile 
imobiliare, fiind identificate traseele financiare ale sumelor obținute prin săvârșirea de 
infracțiuni și indisponibilizate bunuri imobile cu o valoare de aproximativ 2,5 milioane de 
euro, din care un imobil situat pe teritoriul Spaniei evaluat la 450.000 euro. Totodată, 
din analiza tranzacțiilor financiare derulate prin conturile bancare au fost identificate 
conturi curente și alte produse financiare cu o valoare totală de 1.795.000 euro pentru 
care au fost instituite măsuri asiguratorii. Într-un alt dosar finalizat prin rechizitoriu s-au 
realizat investigații cu privire la sumele de bani în numerar utilizate pentru 
construcția/renovarea unor imobile și pentru plata unor servicii de școlarizare, precum și 
cu privire la finanțarea unei campanii electorale, evidențiind o discrepanță între 
veniturile și cheltuielile realizate de inculpat, fapt ce a condus în final la 
indisponibilizarea unor bunuri mobile și imobile cu o valoare de aproximativ 950.000 
euro; 
 
27 Cauza Blaj și Ulariu 
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