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Nr. 34S/D/P/2007 cod operator 388.3 hL7Z 0

o'5.01.20£~

Citre,
TRIBUNAUiq, R(lCURE~TI

In conformitate ell prevederile rll1 155 ~i u~:nato' .eIe .p.p., //di~~at ,J
prin Legea 356/2006 ~i O.U.G. 60/203<1 Inai~_ala rat saru ~u"
yenala cu numarul de mai sus, In care" e~lIeaza ~ rc a ~ /, 1I atll "-::
ARGINT REMUS LEONARD, SAlN'VI A. AISE, .MAR ESI, sub
aspeetul savar~jrii infrac~iunilor de trafic de migranti ~i constituire a nui grup
de criminalitah: crgani, f1 ;a, ~a llllptUI :IR c:l r;:f\:ratul eu propunerea de
prelungire a masurii de arestare pleVc.I.1 ,\ C, pe 0 penoada de 30 de zile, de la
data de 10.01.2009 pana la dat;j de C8.02.:!OU9.

Preeizihn ca inculpatii se afla In Arestul l.G.P.R. ~i VOl' fj prezentati
instantei la termenul stabilit de dumneavoastra.

Totodata va precizfrm e~ inculpdtii SALAM A. AISE, AMAR A. ASESI
beneficiaza de aparatl)ri ale~i In persoana (lvocatulul Moloman George Claudiu
- 0722636692 ~iavo cat Nasty VHidoia .- 0145269899; inculpatul ARGINT
REMUS LEOl\lA RO ht:nefiria7.a d~ ap5.riHor ale~ in persoana avocatului
Blrleanu Lucia - {l766.256.501.

lnculpati!or celateoi irakieni Ii ~-R m:igurat trans1atia In limba araba de
catre traducator autorizat, respectiv Wanis Bassam - 0742.042.010.

Dosarul cauzGl contine un nUlm'ir de ,1·) dosare, dupil cum urmeaza:
Vol. 1 - 219 lile;
Vol. 2 - 268 file;
Vol. 3 - 355 tile,
Vol. 4 - 217 iTe;
Vol. 5 -- ::'35 {ik;



Vol. 6 - 3::,4 tile;
Vol. 7 -- 30/\ °tk;
Y'18 -'1-'''1O. _.-,1 .J ill t:;

Vol. 9 -- '248 !ilc;
Vol. 10· 2:::'0 file;
Va!. I 1- 2'!'i file;
Vol. 12 - 359 file;
Vol. 13 - 339 file;
Vol. 14 - :?98 iile;
Vol. 15 -- '291 file;
Vol. to·- 37/S lile:
Vol. J7 ·-2i':8 tile;
Vol. 18 ..- !.~4 ti Ie:
Vol. 19 - ,'l.(l4 We;
Vol. 20 - 377 file:
Vol. 21 - 260 file;
Vol. 22 - .:355 file;
Y'ol 73 - -,(;L; r,p'.-. _ . .,\; .._ ••...,
V 1 '14 : ,., r i .0 .•• ·,,,,f, .,.e.
Vol. 25 - :\27 j; Ie;
Vol. 26 - ::'4E fiie:
Vol. 27 - 3:'1 file;
Vol. 28 - 28f) ftle;
Vol. 29 -7.67 Lte;
Vol. 30 - 73 I file:
\' 1 ~ 1 ,,, . ~:]~.,0._ ~-_./t..l~t'""'"l

Vol. 32 - ~'O~~t~e;
Vol. 33 - ~54 f;e:
Vol. 34 - ~50 r: Ie;
V 1 ., -; - ~ I I ,'I .a . .J_ ..• .Le.
Vol. 36 -- 5(,1 ille:
Vol. 37 -1.1.114 S'e;
Vol. 38 - 57(; +;1e;
Vol. 39 - ~'Y;'<Ie:
Vol. Ll·O -- /':, ~ Lc;
Vol. 41 - ':·:.:C 1~ e.
Vol. 42 - ~I'i~ f: 'e;
Vol. 4.3 - ~-;-2::'e:
Vol. 44 - ::·03 ::l!e:
Va] 4" - '(' -< F, 'e-r) ~
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ROAfANIA

MJNISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LANGA iNALTA CURTE DE CASATIE Sf
JUSTiTlE,

Bd. Liberta(ii nr. 14, Sector 5 Bucure~ti
Nr. 345/D/P12007

Telefon: 3193867; Fax 3193858
cod operator 3883

05.01.2009

REF£RAT
ell propunere de prelungire a masurii arestarii preventive

Proeuror ~ef birou, Olga Vrineeanu din eadrul Direetiei de Investigare a
Infraetiunilor de Criminalitate Organizata ~i Terorism a Parehetului de pe langa
Inalta Curle de Casatie ~i Justirie.

Examinand materialul de urmarire penala din dosarul privind pe
ineulpatii:

- ARC/NT REMUS LEONARD,
- AL DULAIMI A A MOHAMAD
- SALAMA. A/SE
- AMAR A. ASESI

fata de care s-a inceput urmarirea penala prin rezoilltia nr. 118 din
08.08.2008 pentru savar~irea infractiuniior de trafic de migranti ~i
constituire a unui grup de criminalitate organizata fapte prevo de

art. 71 alin. 1 din O.U.G. 105/2001 modificata ~i aprobata prin
Legea 243/2002 ell aplic. art. 41 alin. 2 din c.p. ~i

- art. 7 alin.l ~i3 din Legea 3912003
eu aplicarea art. 33 lit. a Cp.

La data de 10.10.2007, organele de urmarire penala s-au sesizat din
oficiu eu privire la faptul ea au fost identifieati un numar de 4 cetateni irakieni
eareeau obtinut viza pe baza unor scrisori trimise din partea Camerei de Comert
~i Industrie Irak, eu seopul declarat de efectuare a unor afaceri in Romania. S-a
stabilit ca nici unul dintre ace~ti ceHiteni nu a desehis niei 0 afaeere in Romania,



seopul fiind aeela de a ajunge 1n Suedia, unde urmau a depune eereri de azil.
Mai mult, la baza oblinerii vizei a siat scrisoarea nr. 251/1 0.11.2006 a
cabinetului primului ministru din care reie~ea ea sus numi~ii fac parte din
delegatia condusa de cetateanu] irakian IBRAHIM KI--I.S. AL EISA WI, iar un
astfel de cetatean strain nu a fost ic.kllti'icat ca a solicitat ~iprimit viza de
intrare pe teritoriul Romftniei.

Constatandu-se acest mod de operare In vederea oblinerii vizei de intrare
In Romania a cetatenilor straini provenind din state cu potential migrator, s-au
efectuat verificari in urma earora au fost identificati alti 60 cetateni irakieni care
au solicitat fie obtinerea vizei de intrare in Romania in scop de afaceri, fie
prelungirea dreptului de ~edere in scop de afaceri in perioada 2006 - 2007.

Cu aceasta ocazie s-a constatat ca Oficiul Roman pentru Imigrari s-a
sesizat din oficiu cu privire la accea~j .:daleni irakieni ~iaceea~i modalitate de
intrare in Romania. iar verificarile efectuate de catre aceasta unitate au facut
obiectul informarii catre organele abilitate.

In unna cercetarilor efectuate s-a stabilit ca sediile sociale ale
societati1or comerciale, fie nu au corespondent in realitate, fie proprietarii
imobilelor au declarat ca nu au Incheiat contracte de inchiriere sau comodat cu
cetatenii irakieni ce apar ca administratori sau asociati ai acelor firme. Dupa
infiintarea societatiJor comerciaJe documentele sunt depuse la A.RI.S. in
vederea obtinerii avizului necesar ebb rari i vizei de intrare in Romania. Tot la
A.RI.S., pentru a face dovada ca cktin Ionuurile necesare desla.~urarii activitatii,
erau depuse extrase de cont eliberate pe nurnele persoanei flZice cetatean strain,
solicitant al avizului, de diverse unitati bancare, inscrisuri care nu erau insa
emise de aceste unitati. In acest sens exista la dosar raspunsurile primite de la
LIBRA BANK ~i ROMEXTERA.

Dupa obtinerea avizului A.R.tS., solicitantul depune cererea de
eliberare a vizei la misiunile diplomatice .-au oficiile consulare ale Romaniei,
cerere ce este insotita de avizuJ Agtntiei Rom8.ne pentru Investitii Straine,
certificat de cazier judiciar sau alt doc'lment ell aceea~i va10are juridica;
asigurare medicala pe perioada valabilitatii vizei.

Cererea insotita de documcnteic mentionate anterior se depune 1a
misiuni1e dip10matice sau oficiile consulare ale Romaniei ~i se transmite, prin
intermediu1 Directiei generale afaceri consulare din cadru1 Ministeru1ui
Afacerilor Exteme, Oficiului Roman ['entru Imigrari, pentru avizare conform
competentelor.

Dupa obtincrea avizului O.R.1. i se eliberea:;::asoJicitantului colantul de
viza, care-i confera acestuia drept ck ~l~dcrepe teritoriul Romaniei de 90 zi1e.
Pana la expirarea acestei perioad'::, ceUiieanul strain depune 0 cerere la O.RI.
prin care solicita pre1ungirea dreptu1ui de ~edere in scopu1 desfa~urarii de
activitati comerciale, fo!osindu-se de aCI~ea~isocietate comerciala pe baza caruia
a obtinut avizu1 A.RI.S. La prelungirea dreptului de ~edere solicitantul trebuie



sa faca dovada re~edintei. iar in acest ~ens au ,ast depllse de cetatenii irakieni
mai multe contracte de cOPlodat false.

in aceasta situatie se poate reti:le ca actele care au stat la baza obtinerii
vizei de intrare In Romania au fast false sau falsificate si 5n aceasta situatie> >

intrarea 5n tara s-a tacut In mod frauduios. Mai mult. se retine ca parte din
cetatenii irakieni care au venit au solicitat prelungirea dreptului de ~edere,
ulterior declan~adu-se verificari dil~pr-Jrtea O.R.l. ~i emitandu-se decizii de
returnare cu anularea dreptu1ui de ~edere, ocazie cu care aproximativ 25 cetateni
irakieni au solicitat acordarea statlilui 0e refugiat, st!:ltutce Ie-a fost acordat de
statui roman, dintre ace~tia un nurnar de 12 cetateni irakieni parasind teritoriu1
Romfmiei, avand ca destinatii taxi din spatill1 U.E., ceea ce denota ca nu au avut
ca scop derularea unoI' activit1ti comerc;a1e pc teritoriul Romaniei.

De mentionat este faptul ca 5n perioada In care nu aveau decat drept de
~edere In Romania, cetatenii irakieni nu puteau ca!atorii In tari din spatiul U.E.,
Insa prin obtinerea statutului de refllgiat Ji s-a permis acest lucru.

Din probatoriul administrClt In cauza a rezultat ca sunt date ~i indicii
temeinice cu privire 1a savaqirea infractiunilor de trafic de migranti ~i
constituire a unui grup de crimin2.lit2te crganizata, grup din care fac parte
ARGINT REMUS LEONARD, AL DULAfMI A A MOHAMAD, SALAM
A. AISE, AMAR A. ASES] ~i PODEANU MAGDALENA.

eu privire Ja cetateanul irakiai~ AL DULAIMI A A MOHAMAD,
alias LOA Y ASAE, LOA Y AU ASA E, se retine ca este casatorit cu cetateanul
roman Al Dulaimi Florina (Costa Mohora), fara anteccdente penale, 2 copii
minori, cu re~edinta In Romania, YJun. Bucure~ti, ~os. Pantelimon or. 285, Bl.
11 A, Sc. B, Ap. 57, Sector 2, figurea:t:i.l1n evidentele traficului la frontiera cu
intrare In tara In data de 12.12. J997, d<.;c1aratindezirabil pe teritoriul Romaniei
pe a perioada de 15 ani orin Ordona':ta nT, 2594/ll-5/2006 din 26.07.2006 a
ParchetuJui de pe langa Cl'rtea dl~Ape! Bucure~ti p~ntru motive de siguranta
nationala, fiind expulzat din Romania in d:-.tade 28.07.2006, decizie atacata in
contencios administrativ de ciHre incl'lpat. aqiune repinsa Insa prin hotanlre
definitiva ~i irevocabila a 1.c.e], Din dateie ~iinforrnatii1e detinute reiese
faptul ca cetateanul irakian a revenit iJe[[al pe teritoriul Romaniei In cursul1unii
februarie 2007, avfmd 111 prez.;nt :;Ll!utUJde toJe~at.

Ulterior expulzarii din Romania. 3usnumitul, Cll complicitatea fratilor sai
AMAR A. ASESI ~i SAI~AM A. AISF:, arlati pe tf;ritoriul Romaniei, ~i a cet.
roman ARGINT REMUS-LEONAR1) ~i POHEANU MAGDALENA, au
Infiintat In Romania societhti comercic.le pe: bc.za dirora cetateni irakieni, care
doreau sa ajunga In Romfmia solicitau la Jiferit~ ambasade aie Romaniei din
Bagdad ~iDamasc vize de intrare pe teritoriul tarii.

Din verificarile efectuate, a rcie~it faptul ca AI, DULAIMI A A
MOHAMAD contacta cetatenii irakieni dfiati inlrak, ulterior transmitand datele
de identitate ale acestora In Romania numiti10r SALAM A. AISJE ~I AMAR A.
ASESI. iar acestia Je transmiteall persc(:al ~au prin telefon numitului ARGINT



REMUS-LEONARD, care In1.oc!1lca C01\~racte de comodat fictive, necesare
stabilirii sediului social al societatii comcrciale, pentru adrese care nu aveau
corespondent in realitate sau pe l1Uli1Cic unor cetateni romani care au dec1arat di
nu au incheiat respectivelt; contrade

Dupa primirea datelor de i.::!er{litateale acestor cetateni irakieni, Argint
Remus-Leonard 0 contacta persona; sau prin teleroi1 pe numita PODEANU
MAGDALENA, de profesie contabil, aceasta ocupi'mc\u-se de formalilatile
necesare inregistrarii lInui numar de 36 socieHi~i comerciale la Oficiul National
al Registrului Comertului, acordarea de incheieri de data certa uuor contracte de
comodat, acte constitutive ale acestor socieUiti comercia!e sau contracte de
cesiune de parti sociale la Biroul Notarial "Anghel Demetrescu".

De precizat este faptul C3 adrt'5ele unde urmau sa fie stabilite sediile
sociale ale firmelor erau comunic8.te Jlumitei Podeanu de catre Argint Remus
Leonard, parte din aceste Jocatii fJind stlbi!ite la precizari!e efectuate telefonic
de catre Al Dulaimi A A Mohamad.

In eauza in eeea ce-I privl:~te pe numitul Argint Remus Leonard se
eonstata ca pentru aeesta a fast nbtinuta aUlorizatie de intereeptare a
convorbirilor telefonice nr. 76]/ AJ./12.12.20(\6( 12.12.2006 -- 10.01.2007) ~i
prelungita prin autorizatia nr. 6/AJ./fJ8.01.2007(l1.0L2007 - 09.02.2007)
pentru nurnarul 0722.148.999. In aL:est :,ens existii la dosal' procesele verba!e de
transeriere a convorbirilor telefonice ce aveau legi'itura cu eauza.

Potrivit proeeseloc verbale de red are a convorbirilor telefonice ~i
cornunicarilor tip SMS se retin~ ca au fast uansrnise date de identitate
apartinand cetatenilor irakieni ee unnau sa obtini vize de intrare !Je teritoriul
Rornaniei, in scop de afaceri, date, priv;nd adresc1e Ja care se stabileau sediile
sociale ale firmelor pe baza e2'trora S~ cbtineau 3vlz~le ARJS, convorbiri
telefoniee ee se refera la solicitarea urger:fihi i'ltocmirii documentatiei neeesare
Infiintarii societiltilor cornerciale. preeLDn ~i depunerea doeurnentelor necesare la
ARIS in vederea obtinerii statutul11i de investitur in Romania pentru cetatenii
irakieni, avize care erau esentwle obtin~;ii vizei de intl'are in Romania, inscrisuri
ce trebuiau "rezolvate" de catre An.I:1t t;.cmlls,·Leona-d.

In sustinerea eelor de ma:; sus. yom proceda. ell titlu de exemplu, la
consernnarea unora dintre datelc ob;:irL.te ca urma;'e a proees\:.lor-verbale de
red are a eonvorbirllor telefonice ~iinregistrarilor de tip Slv1S.

Astfel, se retine ca la data de 03.01.2007, ora 11:49:40 Salam A Aise ii
trimite un rnesaj SMS continand num ~k, prenumele ~iseria pa~aportului unui
cetatean irakian, identifieat in pu~oana lui FADIL DALAL FADIL, pa~aport S
nr. 0791153, persoana ce a intrat :n Romania in data de 09.11.2007 cu viza in
scop de afaceri pentru societaiea S.C MORA EXCELENT IMPEX SRL.

Fiind efectuate verificari ill teren eu privire h sediul social al firrnei s-a
eonstatat ca aeesta nu are corcspon:lent in reali~atc, :1spect eonfirmat ~i de catre
Direetia lrnpozite ~iTaxe Locale 3ecto: 3. DiT, actek lnaintate de catre Oficiul
National al Registmlui Comertului a rc.::ult3l f'lptul C3 de infiintarea firrnei s-a
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ocupat Inv. PODEANU MACJD.'\LFNA, ca,c in cererea de inregistrare a
societatii comerciale a rnenti0mlt nunarul de tdefon 0722.602.695, Ins a
contractul de comodat necesar sl"bibii ~;ediuiuj social al finnei precum ~i
declaratia asociatului firmei sunt t~\>St~. In1rucf-t Birod Nolarului Public
Danacica Mihaela Daniela a comunicat ca roll a autentificat respectivele acte.

Din procesul verbal de \"I?clarea comunicariJor tip SMS din data de
10.01.2007, ora 10:50:26 reiese cii Amint trimitc llli Salam un numar de trei
adrese situate 'in com una Pante!im,)n judo IJfov, doua dintrc accstea constituind
sediul social al S.C GABRIELA COi\l LUX SRL ~i S.C. POSADA COM LUX
SRL.

Referitor la S.C GABRll:::r,~. COM LUX SRL se eonstata ca pentru
aceasta iirma a- fast 'obtinutfr vi;::3: d~· i-m.ra-repetcritoriul Romaniei pentru
cetateanul irakian NABEAL H. ARO ALTAMEN, pa:iaport S nr. 2288488, care
a intrat In Romania In data de 23.03.7.007, In nrezent figurapd eu ordin de
depistare pe telitoriul Romaniei. Veriticandu-se In tereil ey.istenta sediului social
al firmei sus mentionate, se constata ca adrcsa la carf' apare Inregistrat sediul nu
exista In realitate, aspect confirmat ~ide catre Primaria ora$ului Pantelimon, iar
contractul de comodat necesar stabiiJ,'ii sediului social al tirmei este fals,
Intrucat Biroul Notarului Public D;lnac!~'l \!lihada Daniela a comunicat ca nu a
autentificat respectivul act.

S-a mai COllstatat faptul dt extra;:;ul dt' cont Drin are sc facea dovada
detinerii sumei de 50.0 J 0.50 EL'f(), conditie obhgatorie ~i esentiala pentru
acordarea avizului Agentici Roma:lt o(;ntn, Investitii Straine, ~j care sta la baza
obtinerii vizei de intrare In Roman11, e~.te1:als, confonn raspunsului primit de la
institutia bancara.

Pentru firma S.C. ?OS!\DA COM LUX SRL, cetateanul irakian
JASSIM M. HASSEEN, pa~aport S nr. 116R757, persoana care nu a intrat pana
In prezent pe teritoriul Romfmi-::i, Insil a solicitat "La de intrare pe teritoriul
Romaniei In scopuJ deruUirii uno! ?cti"iti.i,ti comerciak pTin intennediul acestei
firme, al carui sediu social 11\-' are wre3pondent 'in ;ca1itate, aspect confirmat ~i
de catre Primaria ora;;ului Pz.ntelirron.

Totodata, se constata din p~obek uclministrale in cauza eft de depunerea
documentelor la Oticiul National al Hegistnilui Cornertului s-a ocupat Inv.
PODEANU MAGDALENA, ea;'c 11', C;Tt'rca de Inr~gistrare a societatii
comerciale a mentionat llumarul de tekfon 0722.602.695, Ins a contractu I de
comodat necesar t.ltabilirii sed~~llui social al firn:ei precum ~i declaratia
asociatului firmei sunt f~l1se, tntrudlt B1!'Oui Notarului Public Danacica Mihaela
Daniela a comunicat ca flI! a 2utentttic:.l~ rcspective1e acte, foaia de depunere ce
emana ca fiind de la Rom..::xteua Bank, ~i care facea dovada depunerii
capitalului social al finrJei, est.;: f2<!~"lc(,iifonn fasDUJlsului prim it de la institutia
bancara. De asemenea, la prF.llmfirea \:alatilit:-ltii s';diului social al firmei s-a
folosit un alt contract de comodat fals, a~a cum rewltii din raspunsul primit din
partea Biroului notarial Daniela Negrila 5i i\leda Enache.



Un alt SMS transmis de dlLre /\ gillt c~'ttreSalwn din data de 17.01.2007
ora 12:29:35 prin care sc transmi t un numar de trei adrese situate ]'n comuna
Pantelimon judo Ilfov, din carf? dO~)8se '~!)ises,-, ca flind ~wuiile sociale ale S.c.
XENA LUX SRL ~i ATROP LU:\ SRL

Pentru S.c. XENA LUX ~;RL ~;ev.mstata ca au ob~inut vize de intrare
pe teritoriul Romaniei cetatenii imkieni ABRAHAIM M. ABDJBAR, pa~aport
S nr. 2030382, SARA M. ABC AL .lABAR, pa~apcrt S nr. 2460194 ~i
MUHAMED A. HMDAIN, pa~aport S nr. 0234040.

Totodata, se constata rlin probele administrate 'in cauza ca de depunerea
documentelor la Oficiul National al Registru\ui Comertului s-a ocupat 'inv.
PODEANU MAGDALENA, contractu; de comodi3~ ilecesar stabilirii sediului
social al firmei esle feds, (liEf ··(!11 cowunici'irii bi •.ou! •...•i notarial Danacica
Daniela, iar extraself: de conI ce cman5 ca fJinrl de la R0mexteiTa Bank, sunt
false conform raspul1sului primit rje la jl':"Iitlllia hancara; actul constitutiv al
societatii comerciale are 'incheier~ de dat3 certi'i 31.01.2007, 'inscrisul aDare ca
fiind semnat de cei trei cetateni irakieni. 'il1sa asociatii firmei au intrat ]'n
Romania ulterior acestei date.

In prezent cei lrd cetatu,i ir',kicni, dupii. cc au obtinut statutul de
refugiat pe teritoriul Romfmi~i.n b;)7,a documemului emis de ORI pentru
refugiati, au parasit impreuna teri1()[iui J~~::n.anici in data d~ 07.1 J .2007 avand ca
destinatii tari din 2patiul Schengcl1. Estc de renlarr.at faptul di, cererile de
acordare a statutului de refugiat d: call c C(;j trci cetateni .maini au fost depuse
dupa ce organele ALnoritati; pentru ~traini aLl COl1statat C8 Ja bazCi eliberarii vizei
~i a solicitarii prelullgirii dreptului de ~edele au fost prezwtate documente false
sau falsificate.

In acela~i timp este dt~mcntiorwt ~?i convorbirf,a teJefonica purtata ]'ntre
Argint ~i Salam ]'n data de 31.01.2007, ora 21:23:42 prin care Argint solicita
interlocutorului date dcspre asoci2.tii "lIT,.ei XEN l\ COM LUX, facandu-se
vorbire ~i de faptul ca are n~voic si d,: sF.;;ia pa~apo;:tului lui MUHAMED A.
HMDAIN, iar inter1ocutorul ii prt'cizeaza ca toate actele , precum ~i pa~aportul
i-au fost date u.nei perSOEi>lfeLl [,u':lelc de r-\.1~gda.La S'~urt tirr,p dupa aceasta
convorbire, la ora 21 :36:32 sc primqte de catre Arg,int un SMS prin care ii sunt
comunicate numele, prenumeJe cetateanului irakian ~i seria pa~aportului.

In data de 01.01.2007 la ora 10'28:57 se transmite 'm SMS de la Argint
catre Salam continand doua adre-se din r':a~\JI PRu!eEmon judo llfov, la una dintre
acestea fiind identificat sediul social al ~.c.Y.U.R. IMPORT EXPORT SRL.

Fiind efectuate verifidiri e:,.:prj·..in: !a acea~;tt s.Jcie1ate se constata ca au
obtinut viza de iptrare in Rcmania cetatenii irakicni SABAH HAMEAD
pa~aport S 1685763, ADlL A l-!1\.1AD, pa'?,,-port S486335, MAI-U,,10D H.
TASSM, pa~aport N 44929i. Ac(;ste pe;so2.ne flU 2'1 in~rat p:lna. ]'n prezent pe
teritoriul Romaniei, "lnsa au s;)licitm vi:di de intrare pe teritoriul Romaniei 'in
scopul derularii unor activitati comercia1e prin intermediul acestei firrne.
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Se constata din pwb~k adlnin:stra;r: lli cau,di ell de depunerea

documentelor la OiiciuJ 1',Talionala1 Registru1ui Comertului pentru aceasta
societate s-a ocupat inv. PODFANU \iA.JDALEi'<A, contractul de comodat
necesar stabilirii sedilui socidl, ·~rcculll ~, declara~liJe asociatiilor sunt false,
conform adresei biroului notarului D3n[Lic~ Mihaela Daniela. Mai mult, foile de
depunere ce emana ca fiind de 1a Rr,mexterra Bank. ~i care mceau dovada
depunerii capitalului social al tjrJn>~i,SU'jtfalse conform raspunsului primit de la
institutia bancara. De asemenca. actu I (;onstitutiv a) tirmei poarta semnaturile
asociatilor, in conditiile in care 1a acea daHi is care" fost intocmit ace~tia nu
intrasera in Romania, acela~i Juel,' liinli valahd ~i pentru procura prin care era
Imputernicita Podeanu Magdalena.

Verificandu-se 1:1. ter~~n al1tl~'~~icitateas(~dilllui social al firmei se
constata ca detinatoru I imobiJuIui '3. prccizat ca la adrr,sa respectiva nu a locuit
niciun cetatean irakian ~i nici nll a fO'lt)nfjinlata vreo societate cornerciala.

In data de 02.02.2007 la ora 15.26:3] Argint primqte de la Salam un
SMS coritihiitid humele-~i preuum-:Je iLlUi cetawm lrakian penume SAJED A.
KHALED, identificat ca po~esor al ra~c,rortLtlui S 1441527, care a intrat in
Romania In data de 25.08.200(; ,;n~jnJ \'i~~;lln scop de :lfaccri pc S.C IQ MEDIA
MODERN SRL., de depuner~'<1d8.::ume.ite~or is Oficiul (\"ationaJ a1 Registrului
Comertului s-a ocupat inc. FODEA NC ]'",;AGDALSNA. firma al carei sediu
social nu exista aspect cGlfirmat ~)I de ccmunicarea PEmariei ora~ului
Pantelimon; contractul de CO~11oda:neL.~·.;arstabiiifli se:dinlui social, precum ~i
declaratia asociatului sum false, COlitCPEcomunica;ii biroului notarului public
NEMESIS, de asernenea ~iextrasck de cant care iaceau dc·vada detinerii sumei
minime necesare obtincrii a'/izuiul ARIS SUIlt fah\ codoml comunicarii
LIBRA BANK.

Potrivit convorbinJor ~ek ~;::lnic(;ce au fast redat~ ~i peotru care exista
procese-verbale COf'~srunz~t(\r.?l:>c1C'saru'-;;auzej, rezulta faptu! ca inc. Argint
Remus Leonard era conta(;tat d~ catre i.;:' .• \L DULAIMI A A MOHAMAD, in
timp ce acesta din urma se afla i'l afara 1erilori:..l\.l, l' omar.iei, fiind perioada
imediat urmatore Ccclararii lui ca indeL::rabil in Romania. pentru 0 perioada de
15 ani.

Din acestc convorbiri re:w!ta C~' l;t'rtitudin.e ci ioc. irakian se interesa, in
mod direct sau prin intermcdiiJl fratilor .,i"'j, inc. AMA!\. A ASESI ~i SALAM A.
AISE, de finalizale:a cu celeri!ate n d,)CumentelC'rnece"are infiintarii societatilor
comerciale, obtinerii avizelOl ArUS ~j ~:ib~rarii vizelor de in r".re In Romania,
sarcina care revenea inc. Argint Remus I eO;1~~rcl.

Au existat .:;onvorbitl dill caT\:: r~zuM CS.;iV;. AL DULAIMI A A
MOHAMAD era nemultUluit de ,·itm·.illr~care lu~ra inc. ARGINT REMUS
LEONARD, moti" pentru care facea r,re~;iuni asupu ac~stuia prin inchiderea
mai multor cartele telcfonice Vod,lfone, ca:tel:::1e~ekfonice nind cumparate pe
SC YASMIN F.L. COM IMPEX SRI.... societate c~ntrolcta de catre inc, AL
DULAIMI A A MOHAMAD, av:ind ca provider SC AGORA. IT&C SRL din
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Mun. Timi~oara. !V1:;ntiol'arn faptl'l eEl ac(,:1.c cutek te1c!<micc emu distribuite
de catre inc. ARGiNT REMUS LE(jNA:~]) i'lai mult0r persoane din Mun.
Bucure~ti, de pe urma carora ace~;ta ohpn'::a Ui1 proW material, iar inchiderea
acestora ii cauza 0 pierdere financiara inc. Argint Remus Leonard.

Totodata, din modul 'in care s.:: punau convorhirile telefonice dintre cei
doi inculpati, se poate deduce ca inc. A ._.DUL\lMI A A MOHAMAD, era cel
care detinea control!.!1 asuprai:tr~gii afil.-::eri, fiil1C1 lideEil acestei grupari.

Tot in aceasta perioad:l. w:pecti" dt ir,c. Al Uulaimi A A Mohamad se
afla in Emiratele Arabe Unite, ver!'iC3\\:a inc. AP(j\l ' ['REMUS LEONARD se
facea de catre inc. AMAR A. ASF:~i ~j ~;At.AM A. P.JSE, ace~tia din urma fiind
cei care preluau actde intocni1.e de caIre he. roman ~i,in cazul in care aceste
acte nu erau inca finalizate sau erau grc~it 'lntocmite. comunicau acest fapt inc.
Al Dulaimi A A Mohamad ~ise aj lm.gea din nou la dectuarea de presiuni ~i
amenintari asupra inc. Argint Remus Le:lila~·d.

Spre exemplificare, mai jas :,un~ red2tr:, in sinteza, unele aspecte
rezultate din doua convorbiri pu(:itte C:ntr,~i'lc, Argint ~i illC'. Al Dulaimi in
contextul apari~iei unei sUiri conflic1.uakinr.re cei 2 ioC'ulpqtj, astfe1:

La data de 28.lH..200'i', OfR. tU4A6., i:r.l';:. Argint R·~mus Leonard este
contactat de inc. Ai Dulaimi A. A. Moha!TIad, context in care se evidentiaza
urmatoarele:

cetateanul r0man rdace 6 U<..ftUi· .. dt' documente - "Am refiicut 4 §i mai
sunt 2 de rejacut";
Al Dulaimi A, A. :Vloh2r.·ad "Jir,)1i1 ca. il1ljJlicarea In activitati de
contrafacere a unoi' acle 0 poate redliza ~ifratcle sau JAMAl ..A. ASY-
"Jamal poate ."(1.ft!c!" ':hc.'ldilf! ,'l<ire(f ':'••• Ja,'111!!, ji'aleic rneu poole sa
faca chestiile Cistea!",.
cetaTeanul irakian se ceart~ ell Argint ReIY,US Leunard pentru ca nu a
terminat la timp acteJe pentru ar'i d,~pusc la A.R.I.S. _. "nu vrei sa faci
hani, asia e! Palla ,fu mma {)sa !c: (m # rlimiU cu salariul ala al liiu, ce
faci tu! La mine lei pe luna eel p,€fh~20 tie milioane! ";
cetateanul iraklan ii trans",;:e uD.ilti:na1:um _. ,Jim inchis telefoanele §i s-
a inchis tOale inlre noi ~ig•...ta ".

La data de 30.0J.1.U07, Olft itJ:.V,A9, Arg:nt Remus Leonard este
contactat de Al Dulaimi A. A. Moharr.8.d. care Ii cOl1'unica ,.ci'md duci toate
actele lui SALAM eu deschid toate telej'oanele tale".



_S_C_L_A_f":_1_N_l_A_D_E_fcll_1_J S_l'1L· cet~itcan ir8kiarl (e a c.l~\inut aviz ARIS $i viza de
intrare in Romania pc baza ac?-ski Joc:e:~tti.

~ HUDA KH. SHATL'R. pa~aport S 1(,57092:

SC MAD Y ETALOlY. SRl~ - cetiitean ir8.kian ce a ob~inl1t 3viz ARIS $i viza de
intrare in Romania pe baza acestci sociei.a~i·

~ HAIDAR A ABED, pa~aport S 1('95(97;

SC KATY FAST COM SRL - ccta;ec.n .;'c;,(j;:m ce a ob~;nut aviz ARIS ~i viza de
intrare in Romania P'=- baz<l acestci :;oci~Wt.i:

~ MENA D. SANAK, pa?apo;t S Oi·;f:.-ii,62;

SC ANECOM MARKET SRI- - cdatean irakian ce a obtinut aviz ARIS ~i viza
de intrare in Romania pe baza acestei so·~~ieFiti:

~ ABID AKADR i\,t1.AHi\'100n, 03:-2:;ort S 0562304;

SC CLAUDIA FOR rUNE SRi - ~cHi\.:an iral<ian ce a obtinut aviz ARIS ~i
viza de intrare in Romania pe haza aceslci :.ocietati:

~ SELAM S. A Y ASH, r'(~~~&portS 02:58930:

SC GREEN P.S.P. IRONICS SR/.;. - cClat.·~niirakieni ce au obtinut aviz ARIS
~i viza de intrare in Romania re baza acestei societi'iti:

~ MOHAMED SH. MAJr.::CD. L)a~al:K)rtH 0343181;
~ TA GLEB NOORl, pa~aport S 0447948

SC REAL GREEN SRi:, - cetateni ;r<'l.k; ~'Jl.jce au ohtiilut aviz ARIS ~i viza de
intrare in Romania flC: baz3 accstei sOt'ietJ.ti:

i •

~ ALl WAHED AL KEKAB1, pa~ai)ortH 0264628;
~ GHUFRAN ~;ADEK" pa~rtport E :lJ63544;

SC SEDY AG!LOD~~):-5Rl.:.- cctaf('ni ir2!...1<ienicc au obtinut aviz ARlS ~i viza
de intrarc in Romania pc baza acelltci sccie;::?ti:

~ RAID K. JA'NAD, PC:~'lp(Jrt ({ 00:.\0432;
~ ALAA SH. JASIM, pa~aport H 0022038;



SC XENA COM LUX SRL - ceHi!eni ilai.-ieni ce au obtinut aviz ARlS ~i viza
de intrare in Romania pe baza 3.i~e~leisoc'ienti:

~ ABRAHAIM M. ABD AL j;\B!',R. pd~aport S 2030382;
~ SARA M. ARD At JABA.R. pa~~;port 82460194;
~ MUHAMED A. HMOJ\IN, p_l~ap(Jrt H 0234040

SC YASMIN 2000 VIVIC SilL - ceLatc.:i irakieni ce au obtinut aviz ARIS ~i---------_. __ .._.__ ,

viza de intrare in RornEmi1 pe baza aces(?:i s()cietati:

~ JAMAL A ASY', pa"apfHt S !)61T':,:':
~ WASAN A. AASAY, pa aporl S 19) 110('\:
y MESARAA. "rHo JASIAM. p:l~aD(1rtS 19) J 105;
~ SOUSAN A. AASYA, pa~aport~; 1951O96;

SC MAD-ALL '(RdD[lYG.3JJL - cetal.:an irakian ce a obtinut aviz ARJS ~i
viza de intrare in Rom§.nia pc l.)aza aces:.:.:i ,:;ocietati:

~ ABDUL ALl.AH W. SHfHAB: j:3:?2port S 1676358;

SC POLIAN.d FA./n~ St;,{ - cet~ltcnj irJkjl~nj ce au obtinut aviz ARlS ~i viza de
intrare in Romania pe baza ;}cl:~tei SUCiU8t::

~ DHUNYA KJ-lALlS HANNA, p~;5aport S 1676358;
~ NAFIA OD:BSH, p3~ap(m 93352 l

SC AMACOM CON(EP..T SO'=.- ceUit~an irakian c~ a obtinut aviz ARIS ~i
viza de intrare in Romari~ pe b2Zu CiCe~;(:.12ocietati:

SC FATJltlA&Ajj;ffRA_SRL - cetatean irakian ce a ob~inut aviz Pu.1liS ~iviza de
intrare in RomaniD p'~baz3 a'::fstei sorie1z~i:

~ THAMBAR H. KHAMBASH, p(}~aport S 0291115;

SC COBALT IMOB SRi - ceU1tean irhki;:m ce a obtinut aviz ARIS ~i yiza de
intrare in Romania p~ b2~:(Jac~stej ::()\:i~;ilti:

~ JASIM M. OMAR, pa~aport S 1200546;



SC TORACOM FAST SRL - celzl\t:ni ird.kieni ce au obtinut aviz ARlS ~i viza
de intrare 'in Roman ia PI~ haza aC('o;teiS()C ietSti:

~ WESAM N. HAMED, pa~aport S 578100;
~ FIRUS A. KHALAF, pa~aport S 1464728;

SC PUKI COM SRL - cetateni irakieni ce au obtinut aviz ARlS ~i viza de
intrare 'in Romania pe haza accstei societati:

~ KHIDIR A. AU, pa~aport S 0603897·
~ BASSAM A. G\VAD, pa~aport S 0499275;

SC EMA COM EX(LllS[Y..J.B.l:. - cet8tean irakian ce a obtinut aviz ARlS ~i
viza de intrare 'in Romania pe baza acestei societati:

~ WASIM KH. OKLA, pa~aport S )539977;

SC WATT (QM.._.5lJ.L- cetatean ira\;i2,', ce a obtinut aviz ARlS ~i viza de
intrare 'in Romania pe bc.za acestei sccic;:,ti:

~ KARAR J. HABFSH, P.'.5aport S 1121531);

SC LUCI CQM...Ef.lOIUMPlj2L$.B.~ - cet5!:earl irakian ce a obtinut aviz ARlS
~i viza de intrare in Romania pc baza accstd societati:

~ SAIF A. MA i-iDI, pas.aport 1-156(,81:

SC CORINA PROMfT .../i& - ce1.a1e'lrt irakian ce a obtinut aviz ARlS ~i viza
de intrare 'in Romania pe ~,aza acestei sc\.:~et:itj:

~ HASSAN F HASSAN .lAS~lM. pa~aoort H 0028892;

SC AKA GRUP...lf)P PROD SRL - cetflteni irakieni ce au obtinut aviz ARlS ~i
viza de intrare 'in Romania pe baza acestr:i societati:

~ AQEEL DHUY AB, p(l.~apol1 S 1737379;
~ KHAK1D A OBEL', p3\>aporll''1 ·1';'1957

SC AVA FAST GRljP' SRI. - cetatean ira1cian ce a obtinut aviz ARlS ~i viza de
intrare 'in Romania pc bazi; acesiei "ocieLati:



,

II;,
? OMAR KH. ASS!:::Y. pa~ar('rt 2~S4l <)7;

SC IQ MEDIA MQDER/~~Hij~ - cet~ilcan irakian ce a obtinut aviz ARiS ~i
viza de intrare In Romania pe baza .-l.Cl:S\l.;i societati:

? SAJED A. KHALED, pa~2.poJt S 1441527;

SC ROXAROM IMPEX SRI:. - cetateaD irakian ce a obtinut aviz ARiS ~i viza
de intrare In Rom:3.n;a pe haza (lce:-.tei sor:ietf:tti:

? ISSAM A KHAUf), !.}a~·;\portH 32902;

SC GABRIELA COM LuX Sill:. - cet~it.ean irakian ce a obtinut aviz ARIS ~i
viza de intrare In Romania De haza acestei societati:

>.. ,

? NABEAL f-J'. ABO AtTAMEN, pa;,aport S 2288488;

SC FAVORIT GR.EE/~L.>"VU~··cct:i;eai, i,aKian ce a ohtinut aviz ARlS ~i viza
de intrare In Romania pc baza aceste: societati:

? KAMAL MOTAR pa~Slrcrt~; nri:504;

SC VESTAROM SRL - ceUit..:ni ;ra;dcr.i ce au obtinut aviz ARlS ~i viza de
intrare In Romania pe baza aCF.stei s(>cieti'4i:

? AHMEDH,l\TPP,H ABOUD,pZL~:ir\jnS 1618517;
? HAMID MOHMIViAD IBRAHIM, p8$aport S 1437846;

SC DOUBLE Pl?.QJ}.J.YP"EK,~!J...!~- ct'latean irakian cc a obtinut aviz ARIS ~i
viza de intrare in Romania pe :1Dzaaccs~~j s0cietati:

? HASSAN F. SARHAN, pa§aport G 1230555;

SC ELI FIX SR{: - cetate"lP irakian ce a ohtinut aviz AR1S $i viza de intrare in
Romania pe baza a'::c'stei s{JcieLati:

? OMAR F. AHMED, p8§'3port S 742496;

SC EUROPROD FIX h"AH1 SRL - cetateni irakieni ce au obtinut aviz ARIS ~i
viza de intrare In Romania pe vaza at:e"tei societati:

? TAHA I. ADAB, pa§aport S 181"1665;
»> MORAD W. AHMED. pa~c'p)ft~. fU:\516;



~ AMAR F. AHMAD, pa~aport S lC)84963;

SC MEDINA MODERN SRt. - cetateni irakieni ce au obtinut aviz ARIS ~i
viza de intrare In Romania pe baza aces\.ei societati:

~ KHAMIS M. FLAYEH, pa~aport N 3°8426;
~ MOHMMED K. GADHBAN, pa§aport S 2429993;
~ HASSUN H. KADEM, pa~aport S 1425877;

SC IRINA FAST COMSRL - cetateni irakieni ce au obtinut aviz ARIS ~i viza
de intrare in Romania De baza acestei societati:

~ MUNTASIER KH. AASSI, pa§aport S 2461322;
~ JUMAH MALHAM, pa§aport seria S 1619734
~ FALAH Ho FLAYEH, T,)of]aportseria S nr. 1312467;

SC SAMYU COMIMPEX [i'RUCTSRL - cetatean irakian ce a obtinut aviz
ARIS ~i viza de intrure 'in Romania pe bt~a acestei societati:

~ HAMEED Iv1.fiUSSEIN, pa~aport S 1213156;

SC YASMIN INTERJY..dIION~L {M!!.EX SRI.. - cetatean irakian ce a obtinut
aviz ARIS ~i viza de intrare In Romania pe baza acestei societati:

~ SALAM A. A ISF, pa~(l.p·2>rtH 1f,%73;

SC N&D TIP GRQ.f!..f.§l1l.. - cetatean irakLm ce a obtinut aviz ARIS ~i viza de
intrare in Romania pe baza acestei societi:\ti:

~ AMAR A. ASESI, pa~ap()rl S i7741;

SC MORA EXCELfN'LlM]~l~X.~B.!:.- cetatean irakian ce a obtinut aviz ARIS
~i viza de intrare 'in ROma,1iapc baza acestei societati:

~ FADIL DALAL FADIL, pa~aport S 791153;

SC YASMIN F.L. COM lMPEXSRL - cetatean sirian ce a obtinut aviz ARlS
~i viza de intrare in Romania pe baza ?oc ~slei societati:

~ OMAR FAKHRE, P'l53[JC'I1: 1]2304;



_S_C_O_D_E_S_S_/1_TRA_._D_J_N_G_!i.B.1- cetateail irakian ce a obtinut aviz ARIS ~i viza
de intrare In Romania pe baza acestei societati:

~ AL DULAIMI A.A. MOHAMAD, pa~aport S 657639;

SC POSADA COM LUX SRL - cetater.n irakian ce a obtinut aviz ARIS ~i viza
de intrare In Romania pe baza aceski societati:

~ JASSIM M. HASSEEN, pasaport S 1168757;

SC CARMEN FAS]' COM SRL - cetatean irakian ce a obtinut aviz ARIS ~i
viza de intrare In Romania pe baza ar:;estei socieUiti:

~ RAMI A. AI.SA.NAD, pa~aportG 1056170;

SC KA WAROM LU'J( SRL - cetatean irakian ce a obtinut aviz ARIS ~i viza de
intrare In Romania pe baza acestei societati:

~ FALAH M SALEM, pFl~apO{tS 2222507;

SC Y.U.R. IMPORT-l!:XPORT SRL - ceUitean irakian ce a obtinut aviz ARIS---------------------_. .
~i viza de intrare In Romania pe baza acestei societati:

~ SABAH H. HAMEAD, pa~3port S J685763;
~ ADIL A. AHlvlAD, pa~aport S 0486335;
~ MAHMOD H. TASSM, pa~aport N 449291;

SC TIGEARE IMPORT-EXPORT SRL - cetatean irakian ce a obtinut aviz
ARIS ~i viza de intr2re In ROIT..9.niape baza acestei societati:

~ HADER J. RASEN, pa~aport 222382i;

SC KA TY FAST r;JJM../i.R.[;. - ceta~~an irakian ce a obtinut aviz ARIS ~i viza de
intrare In Romania pe baz3. acestei socie'~iti:

~ IBRAHEEM S. PASHfER, pas~port S 0198863;

SC CORALINA ACTIV CO SRL - ceta~ec.n irakian ce a obtinut aviz ARIS ~i
viza de intrare In Rcmania pe baz3 acesh~i societati:

~ MOTHANA AH.M':D, pa$a,Jort S 107337;
~ OMER H. HAlv!AiJl, pa)aport S 1'541782;



Prin rezolutia nr. 219 din 27.12.2007 s-a dispus 'inceperea urmaririi
penale in rem Cll pl"i,'ire I:,'<;av;~r~i;':;i~nrranillnilor de trafic de migranti 'in forma
continuata ~i constiLllle L l;nu~ gn"c) I,k ;..rinlinalitate organizata.

In data de 08.08.2008 S-R dispus inceperea urmaririi penale in personam,
fat a de invinuitii ARGINT REMU,' LEONARD, AL DULAIMI A A
MOHAMAD, SALAM A. A/S.F:, AMAR ft ASESI, PODEANU
MAGDALENA, DRUlv!EA P4ULA-~'N:'A$i UNCI ELENA-NICOLETA sub
aspectul savar~irii infractiuniluf de infr'lctiunilor de tratic de migranti in forma
continuati:i ~i constituire a unlli grup dc criminalitate organizata.

ea urmare a datelor obtinute a fost solicitat Tribunalului Bucure~ti, la
data de 12.08.20Of~. eliberarea ,.!~l'Jn",·:lhlor de perchezitie pentru adresele
cunoscute ca fiind 3dre~;ele de domiciliu sau rqedinta ale inculpatilor ARGINT
REMUS LEONARD, AL DULAH"l1 t\ A MOHAMAD, SALAM A. AISE,
AMAR A. ASESr, PODEAJ'<:J MAJ:;Ci\LFNA.

In cauza nu fo')\ emi~e d~ dH"';; JribuD<:llnl Bucure~ti Sectia I Penala
autorizatiile de perchezitic m. 2g0/ l:L)8.2008 .- pentru invinuitul ARGINT
REMUS LEONARD, 281/12.08.2008 pentllJ 'invinuitul AL DULAIMI A A
MOHAMAD, 2821l2.08.20()~ _.. pentru invinuitu! S t\LAM A. AISE, 283 -
pentru invinuitul AM,\;-{ A. /ISFS. J.~4/12.08.2008 - pcntru invinuita
PODEANU MAGD/'.U:::~A.

Potrivit proc~sulll' v:~lbcl (j;; p~;;che;,.itje intocmit la adresa unde 1ocuie~te
lara forme legale incu!patu1 Arl?;.J1tRr;mus Leonard, respectiv Bucure~ti, Str.
Mihail Sebastian, fir. 29, bioc S7, :cc::,ra j, apt. 13, sector 5, rezulta ca la locuinta
acestuia au fast gU3ite mai m,dt.~in.':uiSllri, "espectiv contracte de comodat,
declaratii. as.ocia~ia~ .socicta)lor _come rCic.ie, :~tarnpila eu aplicare prin presa
avand antetul "NOTAR PL'r.l{fCUl::DA ENAC1H:,,,~',extrase de cont emanand
de la diferite unitJti \:ancaf'.~, pr.;cen ~ foarte multe Inscrisuri, respectiv
bucatele de hartie p,'" line :n:ntiCl!1,n~:~ijvs:se date de identificare a unor persoane,
printre care ~i num~::e UTi0f :avirJl..\,i d(1l dosar, nurnere de telefon sau adrese.
Totodata au fost :( dicate in ,,~rlerl~a.efe·:tui'lrii perchezitiei informatice 0 uni tate
centrala ~i un iaptop, :'5 unitati de mflTJ(;r:e 'jp stick, mai multe CD -uri ~i DVD
-uri, carte Ie telefcnice tip SIM rrer~urr: :;i 2 telefoane mJbile.

La locatid undc 21";; rqeJint:.l in ~ulpa~ul AL DULATMI A A
MOHAMAD, respccfiv BlIc'_lrqi:i, 5(15 ?cl'ffljmoP. Ill'. 285, BJ. 11 A, Sc. B, Ap.
57, Sector 2, cu ocaz)a pcrchezitlei dornicili,m: au fost ridicate mai multe agende
in care sunt consemn::rte pe ZiH~ r1it::;rite sume de boni, unele de ordinul
milioanelor in vowt'.!. pr;;curn ~i0 unitale centrala de calculator, unitati de
stocare optica ~i n1al~nelica,2 te1e~~-,~me;;\o'Jik cOJ1lirdnd SIM, inscrisuri privind
societati comerciale ce al, kgatllJ'i3 ell p;-ezenta cauza, fotocopii acte de identitate
ceti1teni straini ce fac obiccti.'~ cerc~tlirihr t)cezer.tului dosar., .

La adresa din In Mun. BUC:.HC~t:.A:\~ea Apostol Margarit nr. 3, BI. 108,
SC.I, Ap.27, Sector 3, t.mcle au ~tabilitzl ;~~edjnt&. incu!patii SALAM A. AISE ~i
AMAR A. ASES1, au fast g,2sitc ~i rjdtcatc r,1ai mu!te cutii cu bijuterii, 2



~tampile cu impresiunea .C(X'suj~Jr i)( ;Jar;,l\11ent Aurnentication" precum ~i 0
~tampila pe care este inscript.onat "Ambassda Jrakului la Bucure:'?ti", 0 ~tampiHi
cu impresiunea 1D limba arub[i " ~/lini'iterul Ju:;(ttiei din lrak", o~tampiJa cu
impresiunea In limba araba .}v'l ini~;LerlilAlaceri;or Ex!ellle din Irak", Illscrisuri
referitoare la difcril:;; fir'l1e, ager:de u~ contin diverse llotari In limba araba,
pa~apoarte emise p~~ llumek llflOf cr:tatelli straini precum ~i fotografii ale
acestora, asigurari rnedicale ~j ~a!.~c:'" j udi::iare pentn! cetateni straini, permise
de conducere pe IlUlnele unor C(;~q':',ji j ;'Jki\~ni, speciemene semnatura, 2 unitati
de calculator, 3 card de fIj.;x.,orie ;, 1:lf'tq-uri, 11 tel::foane mobile, mai multe
CD -uri, 3 unitati de ,llemCJIJ-: lrp:liCK, ll)scri~ljri n~feritoare la societati
comerciale care fac f)biix~L.lp'ezcntl.l~\Ji do::;ar.

Perchezitia dOll'icili'ira ~fe('tiJ'lti 13 locuinta inv. PODEANU
MAGDALENA (fo:;t5. RAIClIJ) si(ijal~lln MUll. Bucure~ti, Str. Drurnul Taberei
nr. 92; Bloc C 7, f-'c F, Et. J, AD. 21f:. Sect. n. conform procesului verbal de
percehezitie rezulta cft lu Jo(;uin:.::! ac;stf'ia au fo"t gasite un numar de 38
~tampile apartinand mai muJtc'r sC'r,ie@1 cOlllerciale. 2 memory stick, 1 lapton, 1
unitate centrala de calculator pl'ecun~~imai muite acte cantabile.

Cu ocazia .l;lJierii. dur'd ~,; ,J. ;I...\t h cli;.o~tir,ta, In \Jrezenta 8.paratorului
din oficiu, de invinuir.le cc , sc ac, .•c, In;_ AR(]!~~T REMUS..LEONARD a
declarat faptul ell Cl lost ang«:.tul Jnai L:,111c! sc;;ietHi comerciale apar1ina.nd Inc.
AL DULAIMJ A A MOHI\MAD, ,d:-e i-a tf.'1sat drept sarcini de serviciu
Intocmirea de acte privinri aIl6::;ja~iJe d.-:personal, In rnajoritate cetateni straini,
la diferite firme ate act:ElJl;o., ultel 'or ;,;.;:.o~lfeqioJ1at carti de vizita pe numele
unor cetateni straini, toate activ;{a~dt; fHnd elecluate pe caza ~i In urma
precizarilor efectuah~ de c:{.tr(; 'if!(. l~i Du (uill1i.

Mai tarziu. su~;~in;: ;,1;:. lug;:.'. jlll:. Ai Du;aiffii A A Mohamad i-a
propus sa Intocmcasc~ r:!i1'erii:;~cntU!~·l. de COl1'iCd<'.t ~1e('.eEaiest8bilirii sediului
social pentru diferit ~ soci..:tati c'jtncrci::;J,;, dcclaratii ale asociatilor firmei, acte
pe care inc. Argint sL.~lin,_'.::1 le ~n1.o'~ln'':'af<:irf!a Ji ~;emnate de persoanele In
cauza, In majoritate ceHiteni.raJci~i~i. k fel pe baza datelor comunicate de catre
Inc. AL DULAIM1. A A MOHA!ViAD, .:ALAM A. AlSE SI AMAR A. ASESI.
Mai sustine ca a folosit ~tan1Di>~cf)nt-::lfrcute apar~in!ind Birourilor Notariale
Anghel Demetrecu. Nem~,;js. Df'nei~i;;:. \1j] meta Daniela ~i Enache Meda, actele
astfel Intocmite Hind depdse ]a C~JRC de dHl~ inv. Podeanu Magdalena. Mai
sustine ca inc. Al DJia,lPi >a P,0~1US ':l htocmeai>di pc :;a1c:ulator extrase de
cant ce urmau a fi depuse b ARI S, ce':::1 '.:C a aCt:eplat insa acestea erau Intocmite
pe baza datelor de identitate ~iprecizariJor inc. Ai .Ldaimi. A mai declarat ca, In
cursul anului 2007, a vrut sa I!!;:ete.~e activitatea intractionala 1nsa a fast
constrans de inc. Al Dl'laimi p:i:: j:l('bjden~a mai multoI' abonamente de
telefonie mobila uti;izate d,~ catn: !fC. A!"~jr,t~i ca, (,e perjoada cat inc. Dulaimi
a fast In afara terit. Romaniei. <3 tinut k~~(ura Cll ei ;rin telefon cat ~i prin inc.
Amar Asesi ~i Sa!am Aise, cor,iim~~IHl U:;tivltatea infractionala.

Recunoa~te ~omiterea ra:O~f;tW t 'liclte In sl:'.,cin3 sa



Ineu1patului Ai ,);.l,r.;:n,j A l, ;"inham.K1. i ::-& adus la euno~tinta
invinuirile in prezen:,a aparatDl'lJ' i;~3L:~.... \J ;leea~t§.oC2zie , ineulpatul a dec1arat
ea a venit in romania it! anu' l'r;~c;,:).'\ c:are a DarEisit tcriwriul Romaniei in. ,
anul 1997. a obtinul si:ald:.u: (": lCi'(>~\i :~l'krmani2t ,iUp3 care a revenit in tara
~i a ramas pana in anul 2(,06, an !,~C,:l!~ a fost decbrat indezirabil ~iseos afar a
din tara. A revenit iL anul2007, :'l~curs'lltr un tir (ar'~ venea din Tureia.

II eunoa~te pe ineul]8.tul I\rgir:i de aproximativ 7 ani ~j in legatura eu
aeest ineulpat declara c2.··1aj m?, a1!.nci d.nr; i se stricti ealcu1atorul. A mentionat
ca nu i-a solicitat acesc\li ;nclJi~G.t ..j .ntocmeasca aete pentru infiintarea
societatilor comerciale per·tru cetat~ni ;,;rair;i. Mal dedara ea nu i-a so1ieitat ine.
Argint Remus-Leonard sa In(o::ry;eCl::c:1,[:t~ ocmru cet;:\teni striiini.

Referitor li1 inv. Pocleanu \1::l""akna, a prcr,izat ca 0 cllnoa~te de 4-5
ani, aceasta fiind ~unOsc'lt<.'i in mui\ui ceUt(eni\or [r::tkieni ca :;e ocupa cu de
depunerea actelor la a.N.H.C .. Mai ~ustine ca flU i-a Inmanat personal niciun fel
de acte, insa doar a condlls in ciHeva riJnduri c ~tateni irakieni la aceasta ocazie
cu care ace~tia i-au inmRnat docun'r~nte

De asemenea, 1a f\..Rl:; su;,tine l.a a mers de 2 ori eu ni~te persoane ins a
pentru a Ie indica st:diuL Ill! a :'t"..i\cmit v"·.;ir<.;sedc cont PCil~ru cetatelJi straini, nu
a fost asociat in vreo ~ocldaLL :.cmer,:i::,!i'i cu inc. Aig;ni Remus Leonard, ~i nu
are cuno~tinta dac;:! fra'~ji ~;f<i, inc. !\]W," ,A,sesl ~i ~aL;;,.m A. Aise, comit fapte
ilega1e pe teritor;ul KG1Tidl1iei.

Fiind audia.H'.I.im. ?dC'l'lU M,,:;dal~na a declarat faptuJ ca-l cunoa~te pe
inc. Al Dulaimi Mohal11ad de ei;'ca 3 ..~1 :.l'li. suh nume1c de "Loy" sall "Loay",
cunoscandu-l pnntr"un Ur,dl! :!c-al aCl3tu~a ditl UCla. Mai cunoa~te faptu1 ca
inc. Amar A Asesi ~,jSali.r'l )~Ai.;:; wrii' ft~~ii inc. Al Dulaimi. Mai sustine di in
urma cu ceva timp" ap'·o:dmc.1:1'l ; an, Ai [)ut~dmi ,-8 so1icitat sa se ocupe de
depunerea documellldor !le::;C~,H(: 'i'n::i0~')ri] societi'it'!cr cornerciale in Bucure~ti
sau !lfov precum ~;i efectwm:3. (,r<',l;'Jl i'1r-ntl'.mi C'. mivire 1a acestea, printre
societatile come{c;~:Ie :'\YLlnt:rH~\l':) .-. 'It'e dr:: ~.;(~ \' asmin, Comarnic, Kapy
Com, SC Aka, Sc K?maro:".

In mod coneret. Dfe"jzeaz;; C~l H.:lui consl itutiv al societUtii comercia1e,
declaratiile asociati1or ~i aum;ni,!ral( rIJ1'.li ,>~)cietatji, autenlificate la notar,
contractul de cop.lC'dat decJz:;}lti~~ori'ind speciIPenl'l de semnatura, dovada
depunerii capitaluJui so;ja! $i 'oatt. cele!:'t1l E'cr~ r,eCfSHfc;le prlll'ea de 1a inc. Al
Dulaimi, Amar A. Af;esi ~..i Sa.Jal;~ P.. t. ;:::;.N:':-'li ::-mintqte Gilluarul exact a1
firmelor pentm carc h1 I..')GJpat <1<.: IDJ:1i:ltncu](.lrea l:~ ONRC la solicitarea 1ui
Du1aimi, Amar §i ~alam: lris:l f, :"ll'l'.; C: pf:ntru acti"~I:i\:ea deplJsa era retribuita
de catre ace~tia Cll sumt: L:U arinse Intre J 00-l :50RO"'.

In legatura ell aetck pc ·~al':It: ,ximea dE la cei 3 inelllpati, declara ca
erau deja semnate de cetatcn: an,bi, eu ~;'~mlli'Hu;iio (!J8ba, rar ea cloar Ie depunea
la Biroul Notarial A:1g,he! Den"letl'\;.3Cll, ~alte dm acutea f1ind ridicate de aeolo
de cei 3 inculpatL eXIsHimj ~;i~;i1.t.Cl!li ;:"IPJ!.;;-2. ridlcat personal. Mai sustine ca
nu a fost vizitat8. lit dOlTLC!UJ ',.''HI (;t' (:;",;e eei 3 inculapti irakieni, iosa ea s-a



deplasat la locuinta acestora situata in :wna B-dul Decebal unde ie-a inmfmat
documente cu privire la diverse finne. Isi arninte~te ca inc. Dulaimi i-a propus sa
gaseasca adrese un de sa tie infiint;;.\:; fil,nc. 1'nschimbul unor sume de bani, insa
ea a refuzat

In legatura eu inc. Argint Remll: L(>,onard, inv. dec1ara ca I-a cunoscut in
momentul in care acesta s··a ang~j,:.t !a Sc Yasmin ce apartinea lui Al Dulaimi
ins a din momentul 'in care 8r,csta a plecz.t din fJ.rma I-a vazut foarte rar, afland
doar faptul ca acesta lucra la 0 banca 1n eaHate de eJ<.pert-evaluator. Nu a primit
de la acesta niciun fel de documente cu privir~ la infiintarea de societati
comerciale sau autentitkiri la biroLJri Dotariale ~i1111 s-a prezentat vreodata la
ARIS.

Mai declar~i ea a t.inut cont'l.bilitltea mai multor firme apartinand unor
cetateni irakieni ~i,la solicitarea J!li ins. Salam A. Aise, s-a prezentat impreuna
eu mai multti ceUiteni irakieni la ~.'::ctii1E:Damtinand Autoritatii pentru Straini din

, I " _

Bucure~ti ~i Ilfov. Nu a avut In niciun moment. reprezentarea faptului ca actele
pe care Ie primea de la cei 3 incuJpati cetateni irakieni sunt false/falsificate.

Inculpatii AMAR A ASESI ~iSALAM A. AlSE, dupa ce Ie-a fost adusa
la cuno~tinta invinuirea ~idn:ptul!a aparare, au sustillut ea au aparator ales, insa
inteleg sa uzeze de dreptul10r de a nu f~ce Dkio declaratie.

De asemenea, nUlYlitele ME~;AJ(AA TH. JASTAM. RAEAM A. AISE,
WASAN A. AASA Y ~i SOU SAN A. AASY A, to ate de cetatenie irakiana eu
statut de refugiat De teritorl~.J t~0!Y'D:lie:. I',um3. respectiv sJ;orile ce10r 3
inculpati irakieni, if, ealitatc de rt,::;; ap1U;Jh;,te, au d.ec1arat ca l:ZCaza de dreptul
lor de a nu face nido declanqi~.

De remareat este J1U1nihu! ;idic3~ a) socictilt;lor comerciale, preeum ~i
numarul mare de cetateni irakien? care ?'.J 2JCS c&modalitate de obtinere a vizelor, ,
de intrare pe terilorlu! Romaaiei, uli;izJnd as:;.menez. mijloaee colosive, ace~tia
rte-aVaha -intenlia de a desru~,)r:} 8Ct vita!i comr,rcia1e, fapt demonstrat de
numarul mare de solicitanti ;l\ slatutUJ'u; de reJuglal pc teritoriul Romaniei,
solieitari care au fost in58. for:rnl ~2,te dup;;' ce organele In drept au constatat
mijloacele ilega1c prin care SU,,:!~I,:, i~ii .;lG o!:>tinut v izele ~i,parte din ei,
prelungirea dreptului de ~edcre pc terito;:-ui~arii.

Din analiza situatlei de [apt, Sf: poate con~Juz; Jna ca intrarea pe teritoriul
Romaniei nu reprezenta dec2.t un (!rim pelS 'ill realizare3 scopului final, acela de a
ajunge ilegal in una din !e.rile Un! In'i Europene sau diu Sp3.tiul Schengen,
profitand de legisJ::qio. in vigoart can:. p<;rmitc liJ~ra circulatie pe teritoriul
Uniunii Europene a eclar care <ill onb~.-·<j~~statutul rk refugiat sau azilant intr-
una din tarile VE, indifercEt de ceti:\te:nip otqefidarilor.

In prezenta cauza, rnji \.~;nbI;:m::fj"':~'·~l;is"i:atutulu) de :dugiat sau azilant au
parasit deja teritoriul Romanicl, ,:vi'l-< 'j. cestin~tii ta.:;i ca Suedia, Franta,
Germania, Olanda ~iGr~c;a.

Considcram ca pericold L.tc cu ;'..t2,: mai rm':~;, ell cat beneticiarii unui
astfel de statut pro'lin din ![lrik ()-icl\t.dlii ;\!lij!oclu, \iili ,;uno~:Cl\te eu potential



migrator ~i eu rise terorist, iar tara noastra, in ealitate de membra a a.N.v., ~i-a
asumat obligatia de a exercita U') C')lHrol eJlcient a1 frontier,~lor, in seopul
prevenirii eontrafal.erii. falsif1dirji ~~M 11f1izarii fJauduloase a actelor de
identitate ~i a documentelor de caJatoIic, aspeete reliefate in euprinsul Rezolutiei
nr. 1373/2001 a Consiliului de Securitak al O.N.U.

La data de 13.08.2008 s-a dispus prin ordonanta punerea in mi~eare a
aetiunii penale fata de invinuitii Al Dula1mi A A Mohamad, Amar Asesi ~i
Salam Aise, iar prin ordonanla din J 4. :)8.2.-)08 3-a dispus punerea In mi~care a
actiuiiiipenalcfata dClnvinlntu! Argin1: t~p-mus L~(jnard,' .. -- ..

Li s-a adus la eunostint5 ineulpariJor ')lmerea In mi~eare a actiunii penale,
iar eu oeazia audierii In aeeast<\ calil'3.te, tiecare ineuiput a precizat c~inu mai are
nimie de adaugat in afare: cek'l" mr.rl~ionate in declaratia de invinuit, sau in cazul
ineulpatilor Amar Ases; ~i Salam Aise ~i-au mentinut dreptul de a nu da
declaratii In prezenta cauza.

In ceea ee 0 prive~te pc h~virH'.it2 Podeanu Magdalena, fata de aeeasta s-a
luat masura ob1igarii de a nil pariisii l.oca;itatea pe 0 perioada de 30 de zile,
Ineepand eu data de 13.08.2008 pana b data de 11.08.2008.

Prin
- ordonanta nr. 55 din. 13. ~18.20~~8:,-a cispl..i.:'r.:tinerea pc 0 perioada de

24 de ore a ineulpatului AI Du:<.:imi ,\. A 1'.1:::,hamad, incepar.d eu data de
13.08.2008, ora 19:4fJ ~iexpitand !:.i d;;.;9. de 14.08.2003 ora 19:40.

- ordonanta nr. 56 din n.08.2ti08 s-a dispus retinerea pe 0 perioada de
24 de ore a inculpatului Arnar A Ase:;i. lflcepar;d ell data de 13.08.2008, ora
21:05 ~i expiran.d Ja data de 14.0B.2iHNJol'a 21:05.

- ordo11anta ill. 57 tlhl 13,,'jIC'(;(,'8 s,·a dispu~ retinerea pe 0 perioada de
24 de ore a ineu1patului Salam A Ai,;;c, ineepanc cu data de 13.08.2008, ora
21:50 ~i expirand la data c1e U.(l8 . .?OO,~ora 21:50.

- ordonan~a nr. 58 d;n '4. 'J8.20(18 ~-a (jiSpU'> n:tinerea vc 0 perioada de
24 de ore a inculpatlJlui h.rgint Pcr,~1Js f ,(',Cl18.r<:1, ;r,cep{i'l.d eu date. ".Ie14.08.2008,
ora 01:35 ~i expi:and 1a dal,~de IS,03.n08 vm 01:35.

La data Ce 14.0.~2008 incu1patii au fost prezentati Tribunalului
Bucure~ti eu propunerea de }tlare ,,~m9:'.~lfii are.st~..riipreventive pe 0 perioada de
29 de zile.

Prin Ineheierea din dats \;1'; 1'L US .2008, emisa i11 dosarul Tribunalul
Bucure~ti, Seetia a 1 a Pena!ii E admis c,ererea !Jarchetu1ui ~i a dispus arestarea
preventiva pe 0 perioada d;; 29 d .. z:;;, peatru c(~i paUli incuiJJ3ti, fiind emise
mandatele de arestire p"evt:l'fi\';] llLir{';.:~elc 1.56/L:P ::'entru inc. Argint Remus
Leonard, 157/UP pr;'.1tru ilK .. L\; Du'a;:'< A r\ Me tamad, 1:,8/UP pentru inc.
Salam A Aise $i 159/UP peTJt!'u iw~..1\1',,','" A Ases~, ;11asura fiincl valabila pana la
data de 11.09.2008 inclusiv.

Impotriva r:lcheit;i'li piin C2.',T ,:,-:-cdi'';pw; arestarea preventiva au declarat
recurs inculpa~ii.



Prin Incheierea nr 267 din 20.01..2008 Curtea de Apel Bucure~ti a casat
In parte Incheierea de ~edillt~i din 14 Qt; ..',0,)3 ell priv 're la incuJpatul Al Dulaimi
A A Mohamad ~i rejudec§md In fOD(;, a rcspins propunerea D.I:I.c.O.r de"
arestare preventiva 2, acestui inculpat. In bai::a mi, 136 lit. c din c.p,p. cu referire
la art. 1451 din C.p.p. a disPllS fata dr'. inculpatul Al Dulaimi A A Mohamad
masura preventiva a aobligarij de a nu !Jar8.sii tara, pe 0 pe.ioada de 29 de zile,
Incepiind cu data de 20.0S.20D8 pan[j In data de 17.09,2008 inclusiv.

Cu privire la recursurile dec1aj',Jfe de inculpatii Argint Remus Leonard,
Salam A Aise, Amar A Asesi Curte;;) {~P ApelBucure~tj a respins ca nefondate
recursurile declarat~ de ar;~'~tia

Ulterior, s-a procedat 'in r:auz~: 1a desigilarea bunurilor C8,re au fost
ridicate cu ocazia perchezitiilor domiciE2re ~i restitu:r(;'a bunuriJor care nu aveau
legatura cu caUZ8.

In aceIa~i timp s-a so!icitat Tllbunalului Bucllre~ti autorizarea de
perchezitii In sisterne informiltice, ~,';;ntrll 0 perinada de 60 de zile cu efectuarea
de copii asupra sistemelor informa~ic~: ~j dispozitivelor de stocare a datelor
informatice. In cauza au fost emise ~wtorizatmoI" de perchezitie in sisteme
informatice m. 2gSI1.5'()3.20U8; 286/2:UW.2008; 287/25.08.2008;
288/25.08.200~ cmise ac rrftbl.malu~ r~\n_;n~r;Hif} dosamI3101113/2008.

Totodata, S-Cl pro.::~:dAila rEa~d',!;rea inC'l:patilor ~i a invinuitei, ocazii cu
care inculpatii Argint Remus Leonard ~iAi Dulaimi A A Mohamad au
recunoscut comiterea fapt:::!!)r, inc'Jlp:il.ii f-',alam A A ise ~i Amar A Asesi au
declarat ca nu aveau cuno~t~nti Ci': cOT.i~in,;auptcurile pe care trebuiau sa Ie
predea inc. Argin~ :;au 'nvieui::e; Pockanu, pllcun pe care Ie primeau de la
inculpatul Al DulaL:1li A A Moham:.1c ~,.~ni.ci Ii'.' au prim it vreo surna de bani
pentm aceste activitati dt' curir':21 t,e :;a;~ !e dec:twll, jar In: i'mita Podeanu
sustine ca, de aser:H,:nea, :}Il '].'iea C1.\'J':':;1;n.1i'\ C8, clocumentele pe cC're Ie primea de
la ceilalti inculpati nu a veau coresp-2Jl(klt b re&l'tate flirld false sau faisiticate.

Sustinerik acesiora om il ~:').11batl1te JaS§ prin faptul ca, din
interceptarile convorbiJor telefonic'e ~i SMS, a reir~it faptul ca inculpatii Salam
A Aise ~i Amar A As(si purt~u cOl1vorbiri telefonice, respectiv
primeau/trimiteau SM.S inc. Argml Re'i:us ;~ec-l1ad prin care mceau schimb de
adrese necesare stc.bilirii sediikH ~~UCid!;':?le f:.nndor. orecum ~i flume, prenume
~i serii dc pa~ap0al-le a?artina'1d uner Ci. ,:al.(~ui irc.kicni ca~t; urr.o.au sa obtina viza
de intrare In Romania prill ac:,la~j l1lud dt: operaTe,

Mai mlll , inc. Ar~,Ll£ Kemu.si «uar <i \:ec1drat fapid ca phcurile pe
care Ie primeaJj:red:. delia ill:::- ~e:.lum ,'; is !)~i,lllat' A"esl nu er:iU sigilate, a~a
cum sustin cei dOl.

De asunenea ir't:u!{-Ll.tii :j~.'.1?;·l' A Aise ~i A.mar A Asesi verificau
calitatea documenk!or Ir:docll'ite de d\~tl;inc. Arf:,iD~ H!~rrusLtJmard, ID situatia
In care acesta din l1fP1a grqc] ~)epn:c~.~:ja\a retrimrkrca documentelor In cauza
spre refacere inc. Argint Rer:',u<;. ;~,;~If';-· r,~dne f\ tul ea iDC. Salam A. Aise se
interesa permaneE~ daca i'1c. /).r~~iIi r.,~'lUe: Lei}:,'z'.!"'.' a de~)us dG~\,3relela ARlS,



precizandu-i ca treb~ie ~:2urgcnte:Le obtnr:;rea avizuiui ARIS pentru ca cetatenii
irakieni fuceau presiuni a:!upm ace:;tuia.

Chiar daca cei doi incuJrati ;1') lntarat in r"ina! sa d,;(l declaratii in
prezenta cauza, se retine ca acc~ti'J nu SLi:r~in totalitate sinced, incercand sa
minimalizeze contributia lor Ja comit~re(1. fapteJor pentru care sunt cercetati,
sustinand faptul ca efectuau asemenca activitsti In propunerea $i coordonarea
fratelui mai mare, inc. Ai Dulaimi caruia, potrivit cuHurii arabe, aveau obligatia
de a-i acorda respect neconditionat.

In ceea ce prive~~e sus~inerile 11;V. Podeanu Magdalena, se retine faptul
ca aceasta avea cuno~tinta de faptul ca documcntele pe care Ie primea de la inc.
Argint Remus Leonard, Salam A. 1I.'"e ~j Amar A. Asesi erau false sau
falsificate, aspect care reiese din o,c;c!ar;:;tia inc. Al DUlaimi precum ~i din cea a
inc. Argint Remus Leonard. M2.i mult, ell ocazia efectuarii perchezitiei
domiciliare la inv. Podeanu Magdaier,<: a fost ridicat un contract de comodat
care nu avea semnaturile partilor insa care avea ~tampila ~i numar de
autentificare a BNP Nemesis ~i in legatura eu care inc. Argint Remus a precizat
ca a fost falsificat de ditre eL

Ulterior p;dungir {i "T(;sti::"ij il;'c't cntiv e, :',·E procedat 1a reaudierea
inculpatilor ceta!eni irakierd fl "'"ir.r:ulpatului cetatean roman, preeum ~i audierea
invinuitei Unci Elena Nico;~ta ..

Inculpatii A; Dubimi A A _\kl~;Jrmd,Salam A Aise ~i Arnar A Asesi, la
data de 11.09.2008 au facut deL'c,l;tl~r; 1.:'1 ca,-"za Ct. privire 1a alte persoane
cetateni irakieni ce se ocupa en 12.ls1fic3.r~ade Gocamente pentru infiintarea de
societati comercia1e ~i adueerta in tar~l in baza aeestor finne a unor cetateni
irakieni, preeum ~ieu pri vrr~ la personna care se ocupa de obtinerea avizului
ARIS, pentm firmele ~iJ.sociC'Jii c~·r.?t:~Jiira:<:ieni c[; fac obiec~ul prezentului
dosar.

Cu ocazia dcnuntului (.:r,a tost ~i':cut de cat::e i'J.:;ulpatii straini ace~tia au
precizat ca de relatia C'l AP IS ~'·c r;Cl1p~~0 m~rS(i:,n? despre care ei aveau
cuno~tinta ca este R\'ocatil ~i ea se r~lw,qte "Mariee:',cu Stela". Cu a.eeasta s-au
intalnit atat ineulpatul Al Dulaimi A /\ t'l1.ohamad, cal ~iiinculpatii Salam A Aise
~i Amar A Asesi.

Inculpatul Ai Dulaimi A A Mehamad a preeizat ea a cunoscut-o pe
numita Marinescu S;el2. prin 'lnvin'-.\itn Podec.r:u Magdalena, in cursu I anului
2003 ~i i s-a prec:izat ca~,ceas\a c,,:~,~pe, Joana care se Dcupa de relatia cu ARIS.
Tot in acel an 8··a lI1talni,; ell l"ldrine~,cu Stela ;,i hca 0 femeie despre care a
inteles ca lucreaza la AlUS Ti ell acea (~cazie s-a discUt3 despre sumele de bani
ce trebuiau pIa'tite pt:ntru a obti'lt: un aviz f:-:l.vOUi0il.

Astfel, 111rrlomeull:n C:oI.': 1rcimic.u (\~pUS'~actde la ARIS in vederea
obtinerii avizului pentru cet8.wnii !ra!d ;;;ni, numii:a "lYlalinescu Stela" primea
documentele care ..j erau tram,mjse pr!r ir.terIl1'~diul inculpatiJor Salam A Aise
sau Amar A Asesi, apoi rnergea ~ile d~punea la agentia guvernamentala, dupa



); 
care în momentul în care obţinea avizu! Marinescu ~'1 contacta pe inculpatul Al 
Dulaimi A A Mohamad pentru a-1 3.nunt.a acest lucru. 

lnculpaţii Salam A Aisc şi Am<tr A Asesi au precizat că s-au întâlnit cu 
numita Marinescu Stela pentru a-·i pred;l acesteia. documente ce le erau date de 
inculpatul Al Dulaimi A A Nfvh.am(1d sau pentru a primi de la aceasta 
documente pe care trebuiau s21 le predea apui aceluiaşi inculpat. Cei doi inculpaţi 
au declarat că nu au cunoştinţ~ ce te.l de i'nscrisuri erau cele pe care le predau sau 
primeau numitei Marinescu Stela. Locul unde trebuiau să se întâlnească cu 
aceasta era stabilit de către sus numiJă s i erau coordonaţi de aceasta prin telefon 
pentru ajunge. la locul de întâlnire. 

Totodată, inculpatul Al Dulahni A A Mohamad a precizat că pentru 
fiecare aviz ARIS obţinut îi plătea numitei "Marinescu Stela" sume cuprinse 
între 600 - 800 euro, iar din aceşti. bani Niarinescu trebuia să plătească o cotă 
parte şi unui funcţionar de la AH..IS pent.ru ca avizul să fie favorabil. 

În vederea identificăr1i numitei T~.Jarinescu Stela şi a funcţionarului de la 
ARIS, au fost întocmite plan~;e foto şi prezentate inculpaţilor. În urma acestor 
_prezentări inculpaţii Al Dulaimi A A Mohamad, Sa~lam A Aise şi Amar A Asesi 
au indicat-o pe cea pe care o cuGoşr:cau sub numele de Ma:dnescu Stela în 
fotografia numitei AMIRI KASHANl STANA. Inculpatul Al Dulaimi A A 
Mohamad a indicat fotografia a~~rţinând numitei ALEXANDRESCU 
VALENTINA ca aparţinând funcţioriar:;:i ce Ia ARIS şi pe care a întâlnit-o în 
cursul anului 2003 cu ocazia 1ntâldrii ct~ Marinescu Stela şi în prezenţa căreia s
a discutat despre sumele, de b~ni ce trebniac plătite. 

În privinţa cdcrialtc pef~oar:e Cilre au fost menţionate în denunţ 
organele de unnărirc penală efecUeaz~ ·,~ erificări pe1.tru a putea fi identit1cate. 

Totodată, au fost efectuate aurEer~a unor :.:-nartori cetăţeni străini, unii 
dintre aceştia fiind ben(~f1,~iri ai vi.7el.or de intrare pe teritoriul României în 

d 1• t v " V mo a Ita ea ce este cercetnta m prezenta. cauza. 
De asemenea~ au fo8t efe~tua~:e l'onfruntări între inculpatul cetăţean 

român şi inculpaţii cetăţeni ira ... lde:ni~ c·cazie cu care ·inculpatul Argint Remus 
Leonard a precizat d:l ştampik de tlrahn~ se~ ~j eu eea cu impresiunea notarului 
public Enache :Meda 1e-a prinrit prin ~r:· ter.ltediu.l unuia dintre inculpaţii Salam 
Aise sau Amar Asesi. R'c-fer=tor ;a a·:::1~st c.:spect ;î,c·-:.1patul Al Dulaimi. A A 
Mohamad a precizat eă acest,;', ştampile re-a confecţionat in Dubai şj le-a trimis 
în România prin intermed~ul unui alt cetăţean arab, iar acesta le-a predat mai 
departe unuia dintre incul!)aţii Salam 1·\ Aise sau Amar A Asesi. Ulterior el a 
luat legătura cu fraţii săi şi k·-c.. pP~.dzat Gă cee}! ce RU primit trebuie să transmită 
mai departe inculpatului /\rgit~t ~::;:emus Leonard. 

Au fost efectuate co~·1fruntări ~~.i îr~tre invinuita Podeanu Magdalena şi 
inculpaţii cetăţeni ~t.răini .~ i cu in e:~J:.pa~ •.. •( c;~tăţean rc-mân, ocazie cu care fiecare 
dintre aceştia şi .. a.•l sus-ţiw.;i. decl.a~·a; iik: .:mttrioare, îruinuita Pod~~anu magdalena 
susţinând că nu avea cuno.~i tinţă (k hrf)tu1 d t îns~risurile erau false sau falsificate. 



A fost audiată în ca.litate .}~ ·; nvinuiUi Unei Elena Nicoleta, aceasta 
susţinând că nu avea cunoştinţă că (1ocu~nentele pe t:are le-a ates~at în calitate de 
consilier juridic nu corespund reaJitatii. accast cu atât mai mult cu cât ei îi erau 
date acte gata semnate de cetăţenii străini, acte ce erau întocmite de către 
învinuita Drumea Paula Vica. Au fo:-::t situaţii în care ea a întocmit actele 
constitutive ale societăţilor comerciale ~~1 p~ntru care primea datele de identitate 
ale cetăţenilor irakieni de la o persoană pe r1mne Ahmed, iar datele despre sediul 
social al societăţii îi erau date de 'invint6 i:a Drumea Paul.a Vica. 

În ceea cer: priveşte pe înv!nuH·a Drum~a Paula Vica aceasta nu a putut 
fi audiată în cauză întrudlt nu m8i l ocuieşte \a adresa la care apare înscrisă în 
sistemul informatizat al p~rsoanei . d ectuandu--se v~riticări în vederea stabilirii 
noii adrese de domiciliu a !lcesteia sj a se proceda la audierea acesteia. 

La dosarul cau·zei au fost transmise decumentele ce au fost depuse la 
ARIS în vederea obţinerii avizului corespunzător, precum şi dosarele întocmite 
cu ocazia obţinerii statutului de reiugiBl de către uni i dintre cetăţenii irakieni. 

În cauză a fost finalizată percbezţţia în sisteme informatice şi au fost 
întocmite procesele verbale corespu!l.Ză.tC~ar~. 

La data de C2.09 . .2008 inculpatii Salam A A~jse şi Amar A Asesi au fost 
prezentaţi instanţei de judecată, resFe~~tiv TribumJu1 Bucureşti~ Secţia a II a 
Penală, pentru judecarea cereri lor de li bcrare proviz.(;rie sub control judiciar pe 
care le-au depus, însă instc.11ţo. .?. dispuns re~pingc:rea cererilor celor dci inculpaţi. 

La data de 04.09.20C8 mc. Argint Remus Leonard a fost prezentat 
Tribunalului Bucureşti per.itru jude~area :.~ertrii de liberare provizorie sub control 
judiciar, cerere ce a fost r~~pinsă L11; in,·tanta d~ judecată. A fost declarat recurs 
de către inculpat, recurs ce a fosi re:~pins de către Curtea de Apel Bucureşti, 
Secţia Ia Penal ă. 

La data de Ot1.09.2008 s-a sol.icitat prr.:.tungirea măsurii arestării 

preventive, iar prin înctd erca din d~:.a de 05.09.2008, Tribunalul Bucureşti, 
Secţia a II a Penală. în c:osarut 3301 &iJ/2008, a adi-:lis c~rerea parchetului şi a 
dispus prelungirea aJestării ţ>e o per' ~Jad~ de 3 O zi le, începând cu data de 
12.09.2008 până la (hta de 11.10.2009. :nc~usiv. Îr1.potriva încheierii de şedinţă 
au declarat recurs ineu"lo2.ţi i. i·tr pr ir1 î.:_:; ,,:he;erea nr. JOO din 22.09.2008, Curtea 
de Apel Bucure~ti a dispus re:::;Jit,g~re;. rc : ursurilor declatate de i:r..culpaţii, ca 
fiind nefondate. 

În data de 30.09 .200~~: i•:"!.':ulpu~jj S·Jlam A A i5e ş i Anmr A Asesi au fost 
prezentaţi instan~ei de judccat.1, Tribundul Bu~un~~u Secţia a l ~ a Penală, dosar 
35802/3/2008, în ,r ,;d~rea j ud~că~'ii ~er~'ri1or de libcuuc provizor~e pe cautiune, 
cauza aflăndu-se pe rolul ia;;;;tar,.ţ~i ~.i av:1":1d 1.erme11 la d<:1.ta Je 06.10 .2008. 

La data de 06.1.0.2.(,08 :_~ .. 2 s•J licilat pr~l ungirca are~tării preventive 
pentru inculpaţii Argim Re:mns L~onE"n\ ~)alam A Ai~.e ?i i\.rno.:· A Asesi, iar 
prin încheierea di[j 07. lu .2.cm~ a fn;mm·. lului Bucmeşti, Secţia 1 a Penală, 

pronunţată în O.osarlll 3 701,9/3/20{/6 ;:;<i. admis cererea parchetului şi s-·a dispus 
prelungirea măs·l:rii pâ.nă h: d::.t?. d.e 't O. i ·; .2(108~ rncl•.1siv. 



În cauză a fost audiată învinuitE Drumea. Paula Vica, care a precizat că a 
fost angajată ]a. ac(:caşi ftrm~t h '~:are a fo3t angajată şi învinuita Unei Elena 
Nicoleta, însă aceastf. îrrv inui1'ă a prt~c.i zat. că a fost angajată în calitate de 
secretară şi nu de consilier j uridic. Pree i :;:ea;3ă că a devenit consHicr juridic şi şi
a obţinut calitatea de consilier juridic t;i ştampilele de consilier juridic şi cea de 
atestare după ce a plecat de la iir 1ut la care era angajată, acest lucru 
întâmplându-se în cursul lunii mai sau iunie 2007. 

În acelaşi timp invinuita Drun.:tea Paula Vica a declarat faptul că a 
întocmit document~; 1n vederea 1nfibt2r ~ 1 societăţ.Hor comerciale pentru cetăţeni 
irakieni, respectiv acte constituti v.~ ~ contracte de comodat, declaraţii asociaţi, 
declaraţii specimen de semnătură, iar datele ce-i erau necesare pentru întoc1nirea 
înscrisurilor i-au fo~>t precizate de eătrc un ait cetăţean irakian Ahmed, ce era 
angajat şi el la firma Bera! Grup Consu1ting. Declară faptul că pentru a se ocupa 
de înfiinţarea societăţilor come-rciale era. imputernicită de către asociaţii cetăţeni 
străini, procurile prin care aceştia o împ uteroiceau fiind prezentate gata semnate 
de aceştia, necunoscând dacă acei asodaţi au semnat actele sau semnăturile le
au fost falsificate . Totodată~ a menţionat faptul că, la cererea lui Ahmed, i-a dat 
acestuia o copie a actuJ:ui său de i (.le ~ltitr.;:e pentiu ca cetăten ii irakieni care 

~ - . 
urmau să vină în Români& să-i menţio~'·1e·z.e datele de identitate în respectivele 
procuri. A mai susti.nut d~ l\ hmed ,~ra :,:ci ;~a:c se t)c;upa de aducerea în cadrul 
firmei a copiilor actelor ce proprietate pcr.~nl imobilele unde se stabilea sediul 
social al firmei car~~ urr;ia să fi l~ i\;Hinţat~., enpH ale actelor ck identitate ale 
proprietarilor, obiectul de activitat~ al ac.:-~steia precum. ş i denumirea societăţii. 

Totodată, a:eas:'ă. învinui tă ;:u ocazia reaudierii şi prezentării 

documentelor a recunoscut că a s~~nmat ne 1'nscrisuri în locul cetătenilor irakieni. 
Învinuita Drumea Pc:.ula Vie?:. a rna ~ nr~ :;i ~:ht că după întocmire~ documentelor 
necesare înfiinţărij firmetor, prc,:i~. în.s~~ri:~u!:"He r'er~tn .. ;. atestare învinuitei Unei 
Elena Nicoleta. 

Ca unimre şi a ac,:;3tei audieri a fof;t efectuat?! ~'n cauză confruntare între 
învinuitele Unei El~.na Nicok ta ş i. Drum~a Paula V1ca: ocazie cu care învinuitele 
au precizat ce documente a Tntocm~t :·t~care, ele la cine primeau înscrisurile 
refe.ritoare la cetăţenii irakie~i. care c:ra. modDlitatea de depunere a actelor la 
ONRC, precum şi 1~~ .ARl S în veder~:;a d 1i,inerii avizul:'l t tehnic. 

Totodată, ):IVi'lll t't:;:le Unei EL.:!a Nicoleta şi Drumca Pau1a Vica au 
indicat cu ocazia prczer~·:Jrii s:.entnJ. r;,.:r: r:n·~'<?.~tere <.: avă. phnşa :~oto. pe cel pe 
care-I cunoşteau sub nu;.neL de .Ahr .. ' .. :;cl. Acesta a fost identificat ca fiind 
cetăţeanul român dt.·: naţior.al:tate irakiarJ:. A 11nmd KY:TJ.ms. 

Întrucât l!Jculpaţi i c~~U.iteai i.n.Jk \;n:i E~u ntclit denunţuri cu privire şi la 
participarea altor pe.:-soc:.me, în r.: <'w ;~I~ s- au ,ef~c\.:.at 'v erificări 1n vederea 
identificării acestor persu2.ne. In urma r..:~;e;-;tor ver.i fic~ri au fost identificati cei 
precizaţi în denunţ:, mor!v pen~ru care s-u întocmit pl~.nşe foto în vederea 
recunoaşterii după fmogra·;·ie, 



Astfel, inculpaţilor AL DulaiiT.: A /\ !v1ohamad, Salam A Aise şi Amar 
A Asesi li S·-au prezentat planşeie fc·LJ întocmite, ocazie cu care aceştia au 
indicat fără ezitare persoanele la cr1.r~ ''·: făcut refer1·e. Printre aceste persoane a 
fost indicată şi cea pe care inculţaţ ii o ~'dl·:>Şteau sub numele de i\llarinescu Stela 
şi ca fiind avocată, persoană care se ocupa de obţincc:ea avizelor ARIS. Aceasta 
a fost identificată în persoana r umitei i\J:1 iri Kashani Stana. 

Verificându··se calitatea pe <:an· o are aceasta s-a stabilit că în perioada 
în care a lucrat cu inculpatii din prezt~ntn cauză şi s-a ocupat de depunerea 
documentelor la ARIS în vcdr.rt:'a obţineri i a\'izuluj AlUS pentru cetăţenii 
irakieni ce um1au să. vină în România: aceasta era consilier juridic şi începând cu 
anul 2008 a devenit avocată. 

În acelaşi timp inculpaţ:ii ]-au ~n,hcat şi pe Ahmad KhrDas ca fiind o 
persoană despre care au cunoştinţă. că se ocupa cu introducerea cetăţenilor 
irakieni în România. în aceeaşi modalit~.te ţentw care sunt cercetaţi ei. Susţin că 
nu au lucrat cu acest cetăţean irakian, ti~nd grupări diferite. 

Această susţinere a inculpaţilor este însă nesjnceră ca urmare a faptului 
că unele dintre înscrisuriJe întocmite d~ către i.nculp~.tul Argint Remus Leonard 
şi care s-au regasit şi ~e ~al'~ulatu:::ul .:,ctsttlia ~e r:dlă ~?rintre actele societăţilor 
comerciale înfiin ţate de 1nv. Dremt.!~. Puula Vica ~i Unei Elena ~·icoleta. 
Totodată acete înscrisuri s~ ~·egăse\c şi mbtre doc~1nente1e depuse la k~S în 
vederea obţinerii avizului, acti't itatc C·C care s-a ocupat şi înv. Unei Elena 
Nicoleta. Din declaraţiile învinuitelC'r l)rumea Paula şi Unei Elena rezultă că 
documentele pentru înfiir~ţarca s0cictăţilor comerdc: :e de care s-au ocupat ele au 
fost aduse de către Ahmad KJ.1.mas ~i nk;id~cum de c~ilalţi inculpaţi cercetaţi în 
prezenta cauză pe care au susţinut c2. nu i cu.nosc şi nu i-au văzut la sediul 
firmei. 

În wma edm~.n.i ~J·~rărE prJbaîorinl ;.~i s-·a disyus prin ordonanţa din 
21 .10.2008 extbderea cercetăriJor cu pr1vire la comiterea de noi fapte de către 
inculpaţii Argint Rcmus Leonanl AI D ulaim~. a A A1ohamad, Salam A Ai se şi 
învinuita Podeanu M.agdalena, refer~tor la săvârşireu mai multor infracţiuni de 
fals, precum şi extinder~a cerce.tări.hr cu privire ]a participarea şi a altei 
persoane la comiterea far:;telor de trafi( Je migran ţi şi spri_i inire a unui grup de 
criminali tate organizată. Prh: rezoluţia nr. !71/21.1 0.20G8 s-a di~pus î.~ceperea 
urmăririi penale faţă de incu lpaţii :neTlţi.onaţi mai sus cu privire la săvârşirea 
infracţiunilor de fa1s, p re~urn şi începe~ ca crmăririi p~nZtle faţă de Numita Am iri 
Kashani Stana su1

) aspe~td de ~ou:.pli:.;itat(; b trafic oe migranţi şi sprijinire a 
unui grup de crim{na.litate orga:t(liz::~tit 

Extinderea Cf.)rcet~rilor şi îH~ep.:.::rea unnă.rirH penale pen·~ru noile fapte 
le-a fost adusă la cunoştinţă inculp·:il) lo.r :;i învinuhcirJ•:, incuipaţii recunoscând 
comiterea faptelor. ÎnvimJ1ta Podca:iU. lvl:Agdalena a su~ţiuut în cont inuare că nu 
a avut cunoştinţă de fapn.r.l că don:me;:tek pc care It ~ depunea Ja ONRC erau 
false sau fal sificate. 



A fost identificată şi HwJ\a~~i !.n calitate de invinuită Amiri Kashani 
Stana. Aceasta a precizat că prin interrnediul învinuitei Podeanu }.,.a cunoscut pe 
inculpatul Al Dulaimi A A. Mohan:ta.d, inculpat care a solicitat-o iniţial pentru 
obţinerea avizului ARJS pentru unul din fraţii săi, după care a solicitat-o pentru 
a depune documente la A_RIS şi a ridica avizele ARJS pentru alţi cetăţeni 
irakieni ce urmau să vină in Româ.n ja în calitate de asociaţi şi administratori ai 
unor societăti comerciale. Învinuita a nrecizat că documentele i-au fost aduse ' . 
atât de către inculpatul Al Dulaimi, invinuita Podeanu şi inculpatii Salam A 
Aise, Amar A Asesi. Cel~ mai multe documente !e-a primit prin intermediul 
inculpaţilor Salam A Aise şi Amar A As·esi, aceştia semnând în unele situaţii, în 
locul asociaţilor cetăţeni străini, pe dekgările şi împutemicirile prin care aceasta 
învinuită trebuia să. depună sau să ridie~;>; aGte de Ja AR1S. 

De asemenea, învi~'wita a precizat că nu avea cunoştinţă că documentele 
care au stat la baza înfiinţării firmelor erau false sau falsificate. A recunoscut că 
a primit bani de inculpa~ul Al Dulaimi A A Mohmnad pentn1 faptul că se ocupa 
de obţinerea avizelor, fi ind plătită cu suma de 100 euro pentru fiecare aviz ARIS 
obţinut. Banii îi primea prin intermedjuJ inculpaţilor Salam A Aise şi Amar A 
Asesi, în momentul în care p~ime& {>l1curile cu documentele ce trebuiau depuse 
la ARIS pentru alţi cetăţeni irakietâ. :~usţ\ne faptul că nu avea cunoştinţe în 
rândul funcţionarilor ARJS şi nici nt' a oferit ~urne de bani vreunui funcţionar de 
la această institutie guvernamenti.J a, !'ent··u a obtine avize favorabile pentru 
cetăţenii irakieni. 

De m(~nţionat este faptul c3. în ag(;-;nd~eie ridicate cu ocaz.ia percheziţiei 
domiciliare efectuate la reşedinţa lnc. Salam i\.ise, A.mar Asesi şi Al Dulaim i A 
A Mohamad s-au regăsit 'insemnări pri\ ·.~nd sumele de bani ce. i-uu f0st achitate 
înv. Amiri până în d:1ta de 21.02.2007, cxistând o e';idenţă a persoanelor pentru 
care s-au plătit banii pentru av~:u~}e .ARtS precum şi ce sume mai aveau de 
achitat. Fiind totaHzate sumele de bani ce erav. trecute în dreptul fiecărui 
cetăţean irakian ce ; i-a obtinut avi:wt A.RJS. s .. a aiur:sla suma de 46.000 euro. 

Totodată, învinuita }:,miri K ashani Stana e:: precizat că. 'ln momentul în 
care obţinea avizul îl anu.r,ţa p~ inculpatul AJ Dulaimi A A Moh~.mad şi acesta 
stabilea cine va veni să. ridic~ actele de~ ~a Invinuilă, fi ind trimişi fraţii acestuia 
pentru ridicarea av]zelor. În rnomenh;J în care ac.:;astă îr:vinuită nu s-a putut 
prezenta la ARlS pentru ridican~a ~1vi:~elcr~ fiind plecata. din localitate, cei care s
au ocupat de acest lucru au fost mcu!ps.t.i i Sala:m A A.ise şi Amar A Asesi. 

Referitor :2. numele sub care erC', cunoscuHi invinuita de cei trei inculpaţi, 

cetăţeni irakieni, re~pectiv marine.sl-u ~~ t!;'h> invinuita Amiri a menţionat că s-a 
prezentat acestom. sub nu~11ele d~: .~St~· ;_gD :; t k -a s;J'uS şi numde de familie pe 
care-1 purta în acea perioc1.dă. şi, 1YJtrucât acest nume era greu de pronunţat 
inculpaţii au fost cei care au l:ut~.r;~t sti·-i --:,pună , ~J\tfdrincscu~ ' . 

Referi tor la in~.ulpntul Argint R emu.s Leona(·.:L învinuita Amiri Kashani 
Stana a precizat că-, nu-l cm~oa~~te, nu s -3 1n1.âlnit cu 2 cţ·:sta şi îi cunoaşte numele 
ca urmare a faptului că t~nll ! dhî a\.'Î ze~r; ARJ.~ pent;u cet~iţeni: i.raldeni pentru 



care ea depusese documentele a f ()!'.i t ridicat de acest inculpat. 'întrebând-o pe 
învinuita Podeanu cine este accas tii pelsOB.nă ; s-a precizat de această învinuită 
că Argint lucrează. ş~ el cu Al Dulai.rnL 

În cauză au fost dectLtate c.onfr.Jn1:1d ·mtre cel trE~i inculoati irakieni şi ... ' 
învinuita Amiri Kashani Stana! ocazie cu care fiecar~ şi-a menţinut declaraţiile 
date~ recunoscând participarea pe c2re au avut--o la activitatea legată de obţinerea 
avizelor ARIS. 

A fost efectuată confruntarea 'i'ntre învinuita Amiri Kashani Stana şi 
învinuita Podeanu r-Aagdalen::-.~ o~~a7.ic eu care 1nvinuita Amir[ şi-a susţinut 
declaraţia, spre deosebire de învinuit& Podennu care doar a recunoscut că a 
intermediat cunoştintz. acestei invinuit~~ cu ineulpat:ul Al Dulaimi Mohamad, 
susţinând că nici măcar nu a avw: cw1oşî:inţă dacă. 2.cest inculpat a apelat la 
învinuita Amiri pentru obtinerea avizelor ARJS. 

Totodată, în cauză a fost dispusă. şi expe·rtiză cu privire la ştampilele cu 
impresiuni în limba arabiL găsite la inc~~Jpaţii Salam Aise şi Amar Asesi, precum 
şi a unora dintre înscrisurile ţn hmba acab~l. ce aveau aplicate astfel de ştampile. 
Un aspect demn de menţionat est~; f~1ptul că~ din trad:.1cerea în limba română a 
documentelor de 1 dent~tatt !::akien~\ ~u rc:wJtat dife;enţe cu privire la numele şi 
prenumele acestora.~ cu ocazia petdte:t.1~.e ! domicUiar~: :fiind ridkate o serie de 
acte de identitate irakiene car.;.:: aveau aplicate impresiuni de ştampile 

asemănătoare cu cele de şta;npitelor .~ăs;Je la reşedinţa incul;:aţilor cetăţeni 

irakieni. 
Au fost solicitate relatii la A.RlS :ii cu orivir.~ la cetătenh irakieni ce au ' , .. , 

fost identificaţi cu ocazia percheziţi e1. informatice efectuate în sistemele 
informatice ale inculpatului A.rgint Rer:x.~ Leor;.ard şi învinuitei Podeanu, alţii 
decât cei verificaţi in pn~zerJ2. cuJză şi care de asemenea, şi-·au obţinut aviz 
ARIS şi implicit ·v iză d~~ in-~rarc î r: Rornârda, !î t;mnruJ acestora ridicându-se la 
120. 

La dat;?, de 04.1 1.2008 H fr.:{t :,c ii·c"lat~ rrdun:?~irea ares.\?~rii preventive, 
iar prin încheierea de şedinţe din datH d~ 07.11.2008 Tribunalul Bucureşti a 
admis cererea pa~·chetului ~t a p~eb:·.,git această rnăsură pâr:.ă la data de 
10.12.2008, inclusiv. A fost decla.r&t re ~urs de către inculpaţi, recursuri care au 
fost respinse de către Curt.;;a de apel Buc:.:J.·eşti~ s~cţia l a PenaHt 

În cauză au. fi::>st :.md;<aţi în ,-:,~k .. ate de rnartori numiţii Pantea Cosmina 
Claudia, Hassan F. Ha~san Ja:>sim. Ha,jc:r J. Ra$el1: .. ~vtarin Georgeta Lavinia şi 
Stănică Loredana. 

În acelaşi t!mp !J. f'):3t de::u ~~ rapertu! d~·· ~xpe~iză întocmit de către INEC 
- Ministerul Justitiei. 

Prin Raportul de exp.ertiză crim~naHstîcă nr. 339/25.11.2008. expertul a 
concluzionat că.: 

impreshmile de form?i. drcpt,,_.r:·_:~:~hiular2. aolicate pe verso cazierelor 
judiciare, p~ 1:r1scri ~ul el! :mt~tu! .Preşedin(lej Tribunaiulni de Apel din 
Falugale o~.~-e dr)\'ecka sc{;iE·,b::! r.::a. rPJme1t:~ p~ cale ac\ministrativă a 



inculpatului Al Dtiiaim: A.A. f\.1ohar:lad precum şi pe un certificat şcolar, 
înscrisuri care au iosl. nd·icate cu ocazia p~rcheziţiei domiciliare la 
reşedinţele inculpaţ!Jor SALA1v1 A. AISE ~i AMAR A. ASESI, au fost 
aplicate cu ştampila Hî. 1 .~an~ ~1 fost, de asemenea, ridicată cu ocazia 
percheziţiei domiciliare de la ace.;;:aşi inculpaţi; 

impresiunile de formă oval.i aplicate pe venm mai multor duplicate ale 
unor buletine de identitate aparţin:înd unor cetăţeni irakieni, caziere 
judiciare precum şi pc înscr~su l care dovedea schimbarea numelui pe cale 
administrativă. a inculJ?atuh1i Al Du}aimi A.A . Mohamad! înscrisuri care 
au fost ridicate. cu oc::~ ::> ia nercheziţiel dorn\ci li are la reşedinţele 

inculpaţilor SALl,.J\t1. A. A1~E ~~ .AMAr-<. A A~~E~l . au fost aplicate cu 
şta1npila nr. 6 care a fost~ de asemenea.. ridicată cu oca:l.Îa percheziţiei 
domiciliare de la aceeaşi inculpaţJ. 

Concluzia expertulu.i criminall s~ demonstrează faptul că declaraţiile 
inculpaţilor SALAM A. AISE ~?j Afv1AR A. ASESI, care au susţinut că 

ştampilele găsite la reşedinţa acestora au fost ad'lse cu o seară în urmă de 
efectuarea perch~zit:ei dorc.iciliare, sur.t -;"le.5incere, îmrucât docu:.1Jemele pe care 
au fost aplicate au fost c~p: :sf. la ci·~;~mc·e C R J a:1i:e;- ;~> r acestei date. 

Mai mult, înr.cri~;.d ca;·c ~cvedea sch!rn~~rea numelui pe cale 
administrativă a incu]patului Al D~t! uirni A.A. !vioha1r~ad din LOAY ALI ASAE 
AL DULAIMl, data naşterii 04.1 0. i9ÎS, în AL DULAIMI ALI ASAE 
MOHAMED, data naşterii 0.:1.1 J .l ~r:·s , a~a Chir. s-a arătat, are aplicate 
impresiuni ale mm~ număr de 2 ştampik ridica~e de la reşedinţa inculpaţilor 
SALAM A. AISE şi .AWlAR A.. }\SHS ~, ace~t GOC•lmcnt tiind depus la dosarul 
personal al incu.l:pat"dt~i .AJ Dulain~ i de .l.~.i O. R.;. 

Din declaraţla martn:-u.lur. f\L1t('~ Cc,8rrjnz. c: .~.uC.ia a rei,;:şit faptul că a 
" fi ' t t SC BE1DA 'r' (~ l"l' '1JF C""l"' ..... , rJ 'f'I.I\J(' . ' . . . t 1n unta , :,_..,.. .1. ~~ - \.\.)\ ~<... ~ , ~., ~ .J 1 .J, sociel;).-::~. Cc.re a a·;ut ca angaJa.e 
pe învinuitele UNCI ELENA NICOLl:.:·rA ~~j DRUlVlE!\ PAUL/\.--VICA precum 
şi pe cetăţeanvJ iraJdan A.Hl\1ED .KJ-lJV~A.S. Cele d0uă învinuit~ aveau r.a sarcini 
întocmirea actP,lor constitutive ?.lr societătilor comerc:lale, întocmirea 
contractelor de comodât pe·.111~1 secu i~ sociale, depu,1erea/ridicarea 
documentelor la 'rle la ONRC 1ar î·1 vi:J:t :ta Unei Elenc. ocu"Jându-se de re]aţia cu 
A.R.I.S. - ul. r..1artc:-a a tT.,~.i pre,~i:t.Mt bţ:-t· ..l e~ cop\ ile actelor de identitate ale 
cetăţenilor irakitmi pre.-;:L::.:: .. ~i pr-:H.',Jri:~·: I ecact?,\.e :·: arabă orin care aceştia o 
împuterniceau pt-: invinLi~~~ DwF~ •"'J .. >~ . ...:~ .t ' 'ica să ::: :!am1ă diligentele necesare 
înfiinţării socictăţilcr co'1~~erdC~.le . -;o-rav 2.du3e 1n c!:\di'1Jl r;rmei d~ cătrr: cetăţeanul 
irakian Ahmed. Kb:îas, c-.~-:e~ta h .:r.J ::.d care hotăra obiectui d~ activitate al 
firmei ce um1a să fie îuflinjată, s.;di Jl social şi se aduceau banii necesari 
depunerii capitah~1ui social. 

Din studiui d.ocumer:.::;;lor c.ept ·~::: h. ONH.C ~i A.RIS, şi din care reiese 
faptul că de înmatri.cuiar.;: :;.. firmej s-?.. ·.-... c.upat lnv·inuita. Drumea PauJa Vica, s-a 
constatat faptEi c;i i>a:rte dir. zloc ~.:m;;nt .. l ~ depm:e jf•- ON.R..C au fost regăsite în 



sistemele informatice o.k in<:ulr;at·.dtti t\.rgini Re:rnus Leornard precum şi la 
învinuita Podeanu !viagdakna. Aceh:?i !ucru s-a ccmf..tatat şi în ceea ce priveşte 
actele depuse la .AR(;-:: de r: ătrt'! învim;it:? Und Elena Nicoleta. 

Mai mult, s-a constatat ca au C<i:-:.::1t situaţii câari documente referitoare la 
societăţi comercia le şi care cm fo~t 1nt(cmitc de cătw ·;nv·inuitele Drumea Paula 
Vi ca şi Unei Elena Nicoleta, au fo0t ck:pu.;;e/ridicatt~ la/de la A. R.L S. de către 
învinuita Amir!. Kashani St<::.na, aceastD. învinuită sur;ţinând faptul că a depus şi 
ridicat documente la A.R I.S. numai la solicitarea inculpatului Al Dulaimi A.A. 
Mohamad, documentele f.i indu-j predate de către inculpaţii SALAM A. AISE şi 

AMAR A. ASESI . 
Concluzia esţe st.mţinută şi dE faptul că b 1nfiinţarea unor societăţi 

comerciale constituite pri n imermedwl :Cnvinuitetor Dr,1mea PauJa Vica şi Unei 
Elena Nicoleta, au fo~t folosiţi : q rr.andatari cetăţeni 1rakicni care erau în 
România şi care ~t-au obţinu~~ viz;.l de it1~~are In România în bazz documentelor 
întocmite de către membrii :;;ruru l. ~ li i nfracţional coordonat de inculpatul Al 
Dulaimi A.A. Moh1mad. 

În referire la aspe~tele constatate, martora Pantea Cosmina Claudia a 
declarat faptul c2. U'l exi.;tat sh~aţii ~ârd /Ju~1ed K_-.mas a adus la punctul de 
lucru al SC BERA T GR.OUP acte pe1.Jtn.~ socie~ăţi comerciale care erau deja 
înfiinţate şi, din ~â~e îşi aminteşte: ,:L ~ . .r.fiin:;2rea acestora se ocupaseră alte 
persoane pe care martora nu le cunoştea ş i de3prc care a precizat că nu aveau 
nicio legătură cu ~)C BE!~:AT GROU P. 

În astfel de situ&ţi !. invinuitH Ur.c1 intocmea nwnai planul de afaceri al 
firmei, iar toate aceste documente k depunea ultetioi la ARIS în vederea 
obţinerii avizului. Nu are cunoştinţă de cndc preveneau acele documente pe care 
le aducea Ahmed şi nu a pr,.uto.t ct: .:v~e~.t~.,. cti:2cuţ:ii p; ferltoare la provenienţa lor. 

Fiind reaudiat. incuJpatuJ Argint Hemus Leonard a declarat faptul că toate 
documentele care au fost f..di.ca~e ru ocszia per~hczit.iei domiciliare de la 
reşedinţa sa piecurn şi cele regăsite in ~:i·3ter:-1e!~ informatice. le-a întocmit numai 
la solicitarea incnlratullll Al Dul;;,imi A .l~ .. M oharr.:Jei şi că na a mai întocmit 
astfel de documeP.te pea~Ll un aJt <. Nl1ţC'.l\1 ~;xăin ~au român. 

Şi-a amintit f::tptuJ că ~Jiculoati J ' .'\l Du iahni \-a propus c;ă întocmească 

astfel de documente şi pentru un alt cetăţean irakian pe nume Ahmed, însă a 
susţinut că a refuzat aces~ lucn1 şi ..:ă ntl 1--a văzut vre1)Gat2. pe acesta. 

Se poate c.c.nstata astfel că e.\lst?~ :1 legătnră în!re activitatea desfăşurată de 
grupul infracţional organizat c.;or d cr:a:~ de incuipat111 Al Dulaimi A.A. 
Mohamad şi activitatea infra~-:tiomtH de:;m.şurad\ d~.: c~l:re cetă.ţeanul irakian 
Ahmed Khmas precum şi cu activ itate._; .. 1:nvinuitelor _;_'.)~ urr1ea PauJa Vica şi Unei 
Elena Nicoleta. 

Referitor la C8<ăţearml irai, i: .. J. AJ•::1eJ K.h :tHt~ . e31.e de n1~:'f~ionat faptul că 
acesta a fost indicat 1n denunţLxik. fonn•11:ir.: de (;ătn .. n:1culpaţii Al Dulaimi A.A. 
Mohamad, Salam A. Aise ş~ Anu~t ..\. A:.:esi ca avânc ţ'lreocuprtri infracţionale pe 
linia aducerii ilegale în f. ·:;n:.:.f-.:c'\;e. f: cettt.t~~: or n::ll(~cni~ Îi1~ă ce ~ trei ·jncu!paţi au 



negat în permanenţă. faptul că dof:umc~ate 1ntoGmite cie către inculpatul Argint 
Remus Leonard si învinuita ?c-deanu Magdalena să, fi ajuns în posesia 
cetăţeanului irakian Ahmt::d Khrrw.s. 

D. d 1 . ' 1 ·~l ' Sc.o..r,-: .,., JlAS"t:t. ' JASS.[M .. _.:: 1 m ee araţta man.oru .~Jl • · 1.\. '-~ ... -' l\ 1~. ;f'\, ._,, \ L'l . ... . , a re1eşrt 1aptu 
că a venit în România cu viză de intrare ·1n scop de afaceri însă nu-şi aminteşte 
denumirea fim1ei, obiectul de activitate ~;i nicl sec.iuJ social al acesteia, el 
neavând intenţia de a deru[a activităţi ccmerciale în Romf:lnia. Cu ocazia audierii 
i-au fost prezentate actele care au stat la baze;( înfiirfţării societăţii comerciale 
precum şi cele în baza cărora i-a fost eliberat un aviz ARIS~ ocazie cu care 
martorul nu şi-a recunoscut semnă.tura pe nici unu1 djn aceste documente, 
sustinând că semnătura sa este contratăcută . . 

A declarat faptul cii de intocrnirePJ dor:umentelor necesare obţinerii vizei s-
a ocupat un cetătea:1 îrakian cEtre se a:i-:a 1 ~-1 Ron-Jânia, pe mnne Maad, însă nu 
cunoaşte exact cine le-a întocmit. A susţinut că nu a deţinut la nicio bancă din 
România suma de 50.000 euro ;;i că nu a 1mpmernicit pe învinuita Amiri 
Kashani Stana să-l repn~zinte la ARJ~ în vederea depunerii sau ridicării de 
documente. Martorul a mai susţinut eă nu a avut cunoştinţă că i s-a anulat 
dreptul de şedere în ltomânia însa a d~.cla~·at tRptul ci:\ a depus cerere de azil, 
obţinând statutul de refugiat .P~ tcrj !.or1~Il Români~i. 

Martorul HA.DER J. RAS.EN a declarat fantul că a venit în România în 
baza unei vize de intrau>. l'n tară e!ib~ ;-2.tă ÎD scoplil de~tăşurZi:ii ele activităţi 
comerciale. În legătură cu socicta.te!! co.~netdal~L al c<:i.rui asociat şi administrator 
este, martorul a declarat fP.l!-Jtul că Jc num.eşlc Tigcr tJ~;ă nu cunoaşte unde îşi are 
sediul social şi a. susţinut că G·J "~ dtsnl~urat a·~tivităţi comerciale prin 
intermediul acestei finnc. 

În vederea obţinerii ~1.cestei vin~, -rnc-.r:.orul a suslf.nut că l-a împuternicit pe 
un cetăţean irakian care ~~::: atla J'n Rom:.inia pe. ::-~.un:.e Sayed, iar când a venit în 
România a const:tt~.'.t J:aptvJ că toat~ dl)cumentele pentru firmă erau deja 
întocmite şi i-au fost înmânate dr.~ cilt~c un cetăţez.:.: iraldan ţJe nume Ahmed 
Dulaimi, care îşi desfăşt:ra activ itat~a ·; :1 zona BucLF Obor. Le; E=ugestia acestui 
cetăţean irakian s·-a p:re2.en·~:..t pentru pr.~ ~;mgirca drep1u't'uj de şedere în România, 
ocazie cu care Atmed Du laitni 1-e. inmfh:p·;· tl)ate do~~-::unentele necesare în acest 
sens. 

Ulterior, orgat1e]e ORI i··au anuht dreptul de şedere întrucât au constatat 
că sediul social al fîrm..:~ est~: iktiv şi că nu 8. de.sfăş'Jf8.t act~vităţ1 comerciale 
conform planului de 8.factai jar după ar, uh'.rca dreptului de şedere iar pentxu a nu 
fi returnat de pe te;itoriul României a cepu:' cerere (,e aziL obtinând statutul de 
refugiat. 

Fiind audi.:.t~ martorul HJ\A.D f\ , ·:[ ~:-!EAB a c~edarat 1;1ptul că, pentru a 
veni în România. a lu;;·:. teg;Ht:;~~ cu i.n~>.lip&tul Al Duhl.imi A.A. -rv1ohamad, 
cunoscând că acest se 2.tl.:.l in Rcnmi..r..~a. lvl;J.:ton,d a sus~iullt că l-~ J:lnputeraicit pe 
inculpatul Al Dulahrâ să se ocupe de întiiJ1ţarea unei societăţi comerciale, sens 
în care i-a transmis ;lceos-t1.' ia. copie d-e pt:.: pa~~&pcrtl1 ~:/m, 2 fotografi i lip paşaport 



şi o procură. La scurt tinT;:· a f,)st conta .~ ~ :: de c~tre inculpatul Al Dulaimi care i
a comunicat că Î··a trimL; doclrmentek ttecesarc obţh:erH vizei In Irak, martorul 
depunând cererea de elibcmre a vi:~.c i ta A:cr!basada ROIYiâniei la Bagdad. 

Martorul a declarat eă nu cunoaştf~ cum se numeşte fbrma în baza căreia şi
a obţinut viza şi nid sediul ~;oc1 ::l7.. al <.tc...:s·.e~a, ~ir1să a precizat că a solicitat şi 
obţinut prelungirea dreptului de şedere i.1 bazc-. aceleiaşi firme. În cursul anului 
2006 martorul a cesionat părţile ~ocia~e d~ţinute la această societate unui alt 
cetăţean irakian pc nume Aldl Razak şi CR a înfiinţat ~ltă societate comercială în 
România, pentru înfiintarea aceste1 ft'l"TJle împuternicindu-l oe inculpatul Al 
Dulaimi. Nu cunoa~te obiectul de actj v •tate al firmet :?i nici unde se află sediul 
social al acesteia în trucât eL nu a dcn.~lai :.qctivită.ţi prio mtcrmediu1 acesteia. 

Martora MARIN GEORGE'f A LA VINI A a susţinut că~ în calitate de 
avocat, a emis încileieri de atestare ner(rn mB.i multe documente necesare 
înfiinţării societăţilor correrciale J!l care ligurau t:a asodaţi cetăţeni arabi şi 

turci. 
A menţionat faptul {;ă, în moment•Jl l'n c~e i se solicita atestarea unui act 

constitutiv al unei societăti comerciale, redacta acel inscris iar datele referitoare 
la identitatea asockţikr îi erau pw:;~: Ja dispoziţ1~ de către mandatar care 
prezenta, la rândul său, actul d~ id::.:Dt) tcî .· ·~ . Cu o::;azia audiei·ii i-·au fost prezentate 
marto rei încheie:rHe de atestare, iar, fn unna vent1cănlor efectuate în registrul de 
atestări, a rezultat că acele numere d~ atestare figureazi.l. apli~ate pe respectivele 
documente. 

Martora a mai prcciz:at fapt!.!l că unii l.:etăţeni arabi s-au prezentat de mai 
multe ori la sediu~ birou!ui~ pL~tând astf.:.l s::-i recunoască pc unii din fotografie, 
astfel că l-a reeunoscGt din fo'~ografic ţ:' l~ inculpatul AMAR A. ASESI, în 
legătură cu care a arr.tt:?.t d i acesta ~.Hl ~~r~7entat 1.:: ~ecJ.iu l bjroului d~ ~oarte multe 
ori, uneori fiind însn·~:lt şi ce alt:i cet4ei1i i w!~.ie~1 r. 

Martora l-a recurJ):>cut d~n -:.-c tGg~~tfl •: ~l pe iucu1patul SALJ\rv1 A. AISE, 
în legătură cu care a. prec :,zat c~ şi !J~est;; S· a prezentat h~ biroul ~vocaţial, însă de 
mai puţine ori decât inculpatul Af,t1AR ~~ .. ASESJ, a ·J~fcl că se pcate constata că 
susţinerile inculpaliJor SALA11/I A. AJS . .:~ ~ · A\,JAR A. ASESI precum că ei au 
fost folosiţi doar curieri pentru transmiterea unor documente, sunt nesincere. 

Mai mult, 'in data de 24.0<-.200[\ orele 12.13.:~9, în baz3 Aut~rizaţiei nr. 
301/AI din 21.04.20C8 l~·misă de: ·.~rH.ur.:1-~ul l3ucu·~;ş~i , ~- fost interceptată o 
convorbire telefonic~i pwiată 1:nt:re H\~n!.pi(U1 ~,ALAM /\ .. AISE ş i un cetăţean 
arab, ocazie cu care ~ nc::i~atuJ. SA LA:V! l··a ab,J':dat pe :t~esi·3. în ceea ce priveşte 
aducerea unor cetăţeni mabi lin :Korn§.nh, în baza mwr societăţi comerciale, 
precizându-i acestuia ca pent~Ll ft~(:~·u ~.: c~•.ăteml 3trfân piOt1tu l ar fi de 1.000 
euro. Tot cu acei:! ocazt~ iJ:Cljlpatul ::nlam i-li pn:dz~.t r;etăţeanutui arab că 
există mai multe gars:Jiii~:·~ car~: "arc l nn.:.t(ă;-i e, arc tot ~e trebuie pentru unul şi 

pentru una." 
Este de rn-euţtonl:r~ g; faptu \ (.::~. ~.m:ur:~. at'li Si~ L/L'Vl. A. AISE şj AlViAR A. 

ASESI s-au pn:~z :.~nlH t la / .. RJ S. t n :k ,:.'.J ~Jr;·~,u~ ·~CjT.'i :.n veder·:a eliberării unor 



copii ale planurilor de afaccti prccm-n şi aJ ~ extraselor de cont, documente care 
au fost depuse 'ir. Ye(e.rc?. t!nu1e.n i O~;:'ii~.c ~! or A .. R.!..S. pentru cetăţeni irakieni 
care au venit în Rmuania in oa ~:.a d :;~; ,m, :::tt.. lor 1:cto<,x.-âte prin modalităţile ce fac 
obiectul prezentei cauze p(~nale . 

După primjrea actelor şi cmi1c~rea încheierilor de at~.stare, pentru a 
depune/ridica acte la/de la ONRC şi ARtS, martora îl împuternicea pe cetăţeanul 
român Păniţă Adrian, acesta fiind colabvratorul biro'Jlui avocaţi al. 

Cu ocazia audierii, rnaiiom ~TAi\ECĂ LOREDANA a declarat că, în 
calitate de avocat: a e!r\is încheieri dr: atf~stare pe:1tru societăţi comerciale ai 
căror asociaţi si administr~.tori erau ·t:'et?,ţe:r:" străini. Cu oc1zia audierii, martorei 
i-a fost prezentat acJul constitu;iv al un;-i, s:"l{':jetlţj c:cnnerciale, ocazie cu care şi
a recunoscut ştampiLa de ate.:::tare p1·ecu·.1 şi semnătura. A mai precizat că acel 
act constitutiv a test intocmit prin mandatar: cetă:ţea.nul i.rakian SAIF A. 
MAHDI) însă la prezentare8 f0togmt1e• acestui cetăţean irakian. martora nu a 
putut preciza cu certitudine d2.că ~cen.sta P-ste persDana care figura ca mandatar. 

Martora a mai declarat că ~f, ·liul birou.ht1 avor.atial era în acelaşi 

apartament cu ce1 al rnartorei Marin Georgeta Lavinia şi că cetăţeanul român 
Păniţă Adrian era .::olabo.ratonlf a.:ntclor bir:)uri uvGca~ialc. 

La data de 0·1·.12.2003 s-a sol !eital ·1 ritunalului Bucureşti prelungirea 
măsurii arestării pre--.-~ar:iY~- pe o ~crioz(~~ c:~ înca 30 zile) iar prin încheierea din 
data de 05.12.2003 S··a admis. cererea rmrchetului, fimd prelungită măsura până 
la data de 09.0J .:L008 inciusiv. În cat:zj :-:4u declarat recurs cei trei inculpaţi, însă 
recursul acestora a r·ost respms ca n~knda-. de către C urtta ac Apel Bucureşti, 
Secţia 1 a Penală. 

După pre!ungirea acest·~! rnăsur:l ptcventivc) ca urmare a probatoriului 
administrat în cauză prln ord.onar~i:a d':. ext1.ndere ~i 1ncepere a urmăririi penale 
nr. 204 din 15.1 ~.20J 8 s-a { jspGs e.;.'-1h 'fer ~a ccr~:crf!rilor fată. de inculpatul Al 
Dulaimi A A Loay cu or iviî·~. la ru·~su.~ Pfi •/ ind i.de~~t~t:ri:e:.l 1'n fo:7mă continuată, 
aceasta având i'·, ~.·edere concluzjk ra!·ortu lui de expertiz~. referitoare la 
înscrisul prin car"! ~;~ ~cb!n:bu pre'lum~·:.~ d-e Lcay :n ~ ·10r1c.mad, precum şi anul 
naşterii. 

Tot prin acr;~a.şi ordonanţă S··au •.::<.tms cercetf\rile şi s-a dispus începerea 
urmăririi penale cu privire lv. :3ă\' 3rşirt 'l i ,fracţiunilor de trafic de migranţi şi 
sprijinirea unui g-·up de ctimina.FtJ1e C' :.·~:iln;zată faţă de Ahmad K.hmas. 

În cauză u f<Jsl audic.t i!h~tdpa1~-'' Al Du1aim:_ A A Loay cu privire la 
infracţiunea reţinuW. l'n sz.:c:;:rt8. sa o.::: ~:~:l(: cu care uce3ta a precizat că. 'in anul 
1993, a plecat din ir.lk. ~1 ~·E4 Y·.~nit i;~ ! tv::;:ir ... :,zt. ·le anu.i 1~97 a .nle•:at în Germania 
şi acolo a solicita~ statutul de rdug:..-:-::, ~JC.?.zie ('U ~ari? a trebuit să depună 
documente în dov~d1rea cctăţen:ei sak ~]i a ra.anclui pe ~are îl a!'t. 

Statutul de rf..;-ugiat 1.- &. solicilal. ;J,'! numde (l r:- .t\1 Dulaimi l\1ohamad şi 
trebuia să depună c.ertificatul de na\;tere :ii ._,u.!etl.nu!. 

A mentiom:t Jilptul că (:~~rtin~Jtld rk; naştere şi buletinul îi erau eliberate în 
Irak pe numele de Jvloi1(w:::.d;:,. :j A:·:. 



Pentru a-i IJUF~a fi 1rimise; accsi.c documente, el a făcut o 'imputernicire în 
Germania pentru u1~ avocat dm Jr,t i<.. c:nr; .sn St~ ocupe de obţinerea certificatului 
său de naştere şi rt b~1leti nului de îoentil::;.te pe numele de Mohamad Ali Asi. 

Avocatul pe care d 1-a împtr~.\ :.·nkit in lrak să se ocupe de această 

problemă, a trimi3 ultci'io:c Ambas2l~.: i Germank:i din IrcJc copie de pe 
certificatul de na~te:re şi copie de pe bt~ i:.:tinul de identitate. Acc:ste acte au fost 
transmise direct Oficiului de refugiaţi ;lir. Germanig caxe avea cererea sa de 
soluţionat. 

Pentru eliberarea certi:ticatuiw ele na$tere şi a buietinului de identitate pe 
numele de Mohamad Ali A~.ae .. a f0st nevoie de obţinerea unei hotărâri 
judecătoreşti prin r.are i se admite~ cererr:.s de sehintbare a numelui din Loay Ali · 
Asae Al Dulaimi, in ivlz.'>har:1ad Ali !t< ::;ae Al Dulaimi, precum şi schimbarea 
anului naşterii din 04.10.1975, în 04. 11. ~ Q76. 

În privinţa schimbării ant<L.Ii !~~.t st~riL inculpatul a mer1ţ10nat că s-a 
solicitat acest lucru . întrucât la d?,ta 1a ·::.'3re el a p lecat din Irak nu împlinise încă 
18 ani şi nu avea cum să-şi obţină paşaport, fiind minor. 

Cu acea ocazie, pentru ohţi r.er~a paşaportului a precizat o altă dată a 
naşterii care-l fiLccc~ ma1or ~j anume ~taia de 04. i 0.1 975. Adevărata dată a 
naşterii sale este datB de O·l.ll. l 97(i. 

De asemenea in·~ lllpatal ~- rn~Ir~ i ~mat r-~. hoH.irâ~·ea pri;.1 care i se admitea 
schimbarea numeluj ~i a datei nr..~te r ~; es t~ cotesput1Zătoare adevărului, a fost 
emisă de către Tribt:nalu! ele Apel dir:. F:t:.u~a::. 

Ştampilele care sunt a;:li<:ate ;>~ faţa aces1ui act sunt ştam.pile ale 
Tribunalului de Apel din. Falugah~ iar cek: două ştltrnpil;: apl;cate pe verso-ul 
înscrisului sunt aplicate de către Omar Kbalif în anul 2005 sau 2006. De fapt, 
cele două ştampitc repre?.int1 suomk~Pl;l.tLci (t~pos1Hc) ce trehliau tăcute de 
Ministerul Afaceri 1 0r ~ < ~eme Q~ lra~< ··uh.:i. Întn1c::1t incurpatul solicitase în 
România recunoaşterea stc.tc.t·.::ui sflu f ·c r~·!ft' -?,iat .:Ji::1 Gcrr.aania în România, a 
trebuit să depllil.ă ac~~t fns::ds la d ... ,~an,!! ~kpus la Of :.iu! de refugiati. 

·A încercat <;;3. tradncl, la ·:n l)irc·u ?t.utcriz2.t de trachlceri, această hotărâre, 
dar i S·-a preciz~u că nu e~te vab!; ! tr·t a '5. ··~1 ., :mp cftt l'U este supra.legalizată. Din 
acest motiv, Or:u r Kha.!if i-a ap].ica·~ p.: ::~~casti:i hotărâre cele două §tam p ile de 
supralegalizare, şta:~1pile cE- au f.::·sl gEs.ite cu ocazia percheziţiei domiciliare 
efectuată la locuinţa fratno r stii, inculpaW S8J2.'1\ Ai~.c şi Amar A:)esi. 

Tot cu ocazia aces':(::~ audit-1·i , inewoc..t.ul Al D·•.1laimi A A t.,oay a precizat 
faptul că în perioa:5a în l:are a r' i~t c·:Jzat ~n CentrtJl de caza--e djn Otopeni, 
această hotărâre 9. fost v~(Î :i.'lc~I.'.ă dt.: :ăt: ::. Sr~rvkilil r::a:;aDoane la Ambasada Irak
ului din Bucureşti şi, din '..:d.e pt\:~'.,:;~mc -.:.~~..· avocaru·J pe care 1-a. avut atunci, a 
înţeles că hotărârea ~ra l!t rcguHt 

De asemenei'l: in c~:•Jză z frJ~ t au(Llt :n CE~ litatr: d ,~ învinuit Ahm.ad Khmas 
şi totodată s-au e:e~tuat con !ruută.ri tntre acesta ~il învinuii..dc Unei Elena 
Nicoleta şi Drumea Paulz: Vica. 



Din declaraţia înv.lnuiluhJi Khmr1,.; Ai1mad rezultă faptul că acesta se află 
în România din anul 1993, a urmat cursurile facultăţii de Rrhitectură din 
Bucureşti şi după teJminarea facultăţii s. rămas la noi în ţară . . Je altfel, acest 
învinuit în anul2002 şi-a obţinut c~tăţenia română . 

A avut propria afac~re, iar 1n anr l 20'.)6 m?.t.:, 2007 s-a angajat la o firmă din 
Bucureşti al cărei nume nu-l mai re.vnc, însă cunoaşte că sediul firmei era 
undeva în zona Bucur Obor ş; avea ca administratori pe numita Cosmina şi pe 
soţul acesteia V ali. 

La această firmă a fost angaie.t 1n r.:a ~itate de curier. Tot la fjrma respectivă 
mai erau angajate sora Co<>mieei, pe nume Vica. o altă fată: Diana, în calitate de 
secretară şi Elena~ care era jurista lî1·mei. 

În calitate de curier, învinuîtul Ahrnad Khmas, potrivit declaraţiei date 
avea obligaţia de a lua sau a aduce de l.a/1 ·3. clienţj rlocumente: de a duce sau a 
aduce documente de la D.HL la iirmă sa J lnvers . 

În acelaşi timp, 1nvinuitul a mertionat ca el primea d~ la Cosmina 
documentele puse în dosar şi, cu acest dosor, de dep!asa la DHL unde se făceau 
formalităţile pentru trimiterea actelor în stră\năta~e . 

Iniţial, Cosmina i-a spus să <=•ciuc:l 1,, curwştintă cetăţenilor irakieni pe care 
îi cunoştea că dacă au D;;!voie de !.~<duc~6 din limbu arabă în lir:-:ba română, să 
apeleze la biroul ei, întru(.ât aceaslâ i.lvea cu obiect d~ activitate !il efectuarea de 
traduceri, în spec.lc:.tl limbă turdi :~i arat'ă şi avea cclaborare şi cu un birou de 
traduceri de limbă e:1,glez~ 

Ulterior acestui f~l.ŢJt, au forA cet~ .. :.;er! iraldcni care au solidtat traducerea 
unor documente di!l limba ~rabă, Î!: limba 1 om~nti., precum şi cljn limba turcă, în 
limba română, activităţi care au fost efectuate prin intermediul Cosminei. 

D in câte J'şJ ami.nt~,şte 1~-rv~nu itt.!l ;. cre:k cz. em începutul anului 2007, era 
iarnă, când a fost solicitat de către cetiiţeni irakieni pentru ·infij:rltarea unor fi.rme 
în vederea venirii Î!l România a ~ltm ce~ăţ~ni irakieni, rudele celor care îl 
solicitaseră. 

Dintre cei care l-2u so1ic.:ito.t în :.1ct:::>t sens, în•;inuitul Ahmad Khmas îi 
reţine pe numiţii haG.heri.: Ahmad. AU ~ j Hachem. !n afara acestora au mai fost 
şi alţi cetăţeni irakien:i~ ak căJ·(lr rum:e n:J !t ~ mai tine minte. 

Aceştia, au venit la birou, au cti~ ~:ut:Jt cu Cosrnina şi cu el şi Cosmina a 
fost cea care le-a spm. ce :io~ume•1te su;··~ aec:..:::;are pentru înfiintarea firmei. În 
acelaşi timp, Cosmi'la (e-a dat act:siOHl m\)dd redactat. în limba arabă, care se 
referea la procura c.e trebuia făcut.~ 1~·nl~ ~ persoane din România. care să se ocupe 
de înfiinţarea ~iflnei, d~clar~aţie 0.:; :J;:;m.iat ~j declaraţie de specimen de 
semnătură. Din c.;âte reţine, ptn~.ru L·4liir:tarea fir:.-:·:.~'Î era împuternicită sora 
Cosminei, pe nurn~ Viea şi:. în ar.~~st s~·n<s , cetătenii irakieni au primit şi câte o 
fotocopie de pe cartea d~ i~kntitoll] a 11..; : 1i1~a. 

De asemenea, a~·at:;. că şi Bh~na, _; ,Jista. r1nl: t~i. ,} f03t împ"u·~enlidtă, însă nu 
cunoaşte pentru C.:1'! :mmr ~· ;şt o ·fc-l oco~ne a cilrtii d~ identitate a acesteia a fost 
dată cetătenik•: irak ier, i. , . 



Vica şi .Elena e~:c~ J cele care se c,:· .. .,:.p(l,tt de rec' ~ldarea actelor constitutive 
ale firmelor pentru retăţcnij jn~kie;~: şi V ~cE: ern ':ca ca .. ·e mergea pentru a depune 
documentele la ON RC 1n veckre::. !nm:::ttrk ulării fi1 mei, iar din câtt: cunoaşte, 
Elena era cea care se ducea la ARIS. 

Învinuitul Ahmad KJ1rnas nv cunoaşte cine au fost proprietarii adreselor la 
care se stabilea sediul unei firme şi nic; nu ştie denumirile firmelor care au fost 
înfiinţate pentru cetăţenii .irak~cni care at~ solicitat ace3t lucru. 

Cetăţenii irakieni erau c~i care st~-:Ji:eau denumirea firmei, iar dacă Vica îi 
preciza că acea denumire nu P')fite fi atrrbt;i.tă, întrucfit este: d~ja folosită de către 
o altă firmă, învinuitul îi contacta ne ce:~ter1 ii irakie.ni: care se aflau în România, 
le spunea acest hv:ru şi aceştia ii spuneau să găsea~;că ei o a~tă denumire. Din 
~cest motiv, Vica era cea ca:re ~tab1 lea uneori denumir~a firmei. 

Potrivit declaraţiei învinuitulu: Ahmad Khmas rezultă că iniţial, 

documentele neces~re înfiintării f1rrnei îi erau aduse ele către cetăţenii irakieni ce 
erau deja stabil iţi în România şi , datorită fa.~tuluî c~ aceştia erau ocupaţi cu 
afacerile pe care le desfă.:mrau prin rna ~~.!izinele lor, i-au precizat că actele vor fi 
trimite din Irak prin DHL, direct pe nw::•d e: său pentru a le da el la firmă. 

După ce învinuitul lua aci.eie de :; D~-:IL, ellf! aducea Co:>!l".inei şi aceasta 
se ocupa mai depark de· predarl!a docu:rm.:m el o .. · ~ătre Vtca şi E~_ena. 

Din câ.te CltD(.aşte înv!nuitul Ar,r!~ad Kr.ma~, 1n urma înfiillţării filmelor 
prin intermediul persocmelor m~i sus mentionE~e, au veni~ în România 
aproximativ 7 -- 8 persc:aO(!, prir:trc c;.~.~·e HarDid, Hassan, Khamis, Haidar şi 

Ramzi şi doi cetăţeni iraldcni ale c~or -;,..:.Gie nu le mai reţine. 

Dintre aceştia: o si.ngură. r.~ersoari.i.\, respectiv H.aidar, a rămas pe teritoriul 
României şi aceast:'1 de0a:~ece .>a în~· ~·2.g,osti~ de o f2.tă cu c.are vrea să se 
căsătorească. De ucmer. e~1. araf.;j. că m :. ·s·~?- r.. ş~ solkJ.t.}t statut ci~ refugiat, însă 
nu a obţinut acest drept. 

Totodată, învmuit11' Ah:ns.d Kh:iw~ arut?. că !:1 un moment dat, respectiv 
după două luni de la prelungire~ drepti.dui de ~edere pe teritoriul României, unii 
dintre cei menţion~~i a.îterior au fc.st cherr,ati la OP J ~i au prir.1it dispoziţii de 
părăsire a teritoriului Ror::.am~~·. intrucat nu z.u respeetat p!anul de afaceri depus 
laARIS. 

Învinuitul AlL'T1ad Khr:.a~: a Dreci:r:•t ~:.:m!ul că numeJ.e de A! Dulaimi A. A 
Mohamad nu îi spun'~ n:mic. 'il1 •; ;~ ~.1urr~.:k de Loay Ali Asi Al Dulairni îi este 
cunoscut şi cunoaş·;:e; a~~e\.l~tă pt":n.:o.-m:.\ L.nt·;: bine. Fe ac:esta l-a cunoscut în timp 
ce el era deja stabi l i~ 1n Ro~â.11 :a , cu pr. :t:;u ~ \'t:nirii iui Loay în Komânia. Ştie că 
este că.sătorit cu o wrnf:mcfi tc~a~~\ fami h1. hi i e~te aic~ în Româr~\a şi acesta îi are 
ca fraţi pe Salam, A!::1ar, ,:âmâl şi k!.1ha•ncc? .. 

Referitor la l:lCt~.vJ.:uţ i k· pe (:are.: le de~'!rtşoară iJoHy, îw.-inu:tul A.lunad 
Khmas a declarat câ lj !l ct1noaşle I'n med concrcl ce ta.ce acesta, întrucât 
respectivul este d\~<.::.-et \;, ace<~st~ j'JTiv ·: :1 ~ă. Pe fr':.ltii k: Loay i-a întâ1nit mai des 
decât pe Loay:, Cl~ ocz..zia s:i.rb~.to) ·~: . .:Jr le,;.;< {., orecu.m ,~ 1 a întâlnirLor ce au loc la 
moschee ori s-au ; .- 1a1ni · ! • p~ -r:: .. 1 ::~~ 12. ~ 1-;:'r. z:iln;': 



Potrivit declaraţiei învinuitului Ahmad Khrnas~ rezultă că numele de 
Podeanu Magdalena n~ i i es~e C'Jaos, .Jt. însă cunoaşte o persJană pe nume 
"Magda" , contabiiă, care ţine co:ttabih ).t•::a md muhor cetăţeni irakieni sau de 
alte naţionalităţi. Pe ,;N!agda." a vă2ut-(~ o singură dată împreună cu Loay şi a 
întâlnit-o de mai multe ori 1a birou! ;1(l~am·iu i public Anghel Demetrescu, birou 
ce se afla în zona Rosseti şi a v~1Z).Lt-o ;·.;:;oi şi 1a biroul nolarului public Bogdan 
Vasilescu, birou ce se află în zona Lize::.~1u . 

Nu cunoaşte r-e rela~ie avea. )\1af da" c:u Loay: dar C"L înţe]ts de la aceasta, 
atunci când s-a întâ.lnit cu ea la biroul m.-ta:dal, că venise să facă ceva acte pentru 
Loay. 

Cea pe care Jnvinuitul o cunoaşre -:; :~ b numele di! "Magda'' este o persoană 
în vârstă, de înă!ţime medie: cre păr-ul !JLrd. 1A umed ş i este puţin cfu"unt~. 

Cu privire le. numele de Argjnt Rcmus Leonard: învinuitul Abmad Khmas 
a precizat că nu ştie cine este acea.st~ ~ersoan3, însă poate să precizeze că el a 
cunoscut o perso~nă p:~ nume ,~Renms" ce lucrează la biroul numitului 
Abdul1atif, dar, di.n câte reţine, .. ,Rr mu.5" e~;te 1 . .tn cc.pil în vârstă. de până la 18 
am. 

Nu cunoaşte nici o persoană cu nwne!.e de AmirJ Khasani Stana. 
Învinuitul A!ttn ad Khmas a decL :·a.t c2. nu ?.. a·~·ut nici Uj_1 fel de afaceri cu 

Loay, nu a primit nicied::J.a do.:: ..:-m.·~nt<: :'1c la .1cesta şi nici nu 1-am dat vreun 
document, însă fratele iUl Loay, pe nun 1ţj :SaJam, i-·a ~dus o dată, două certificate 
de naştere şi două paşapoarte. pe s1umet;; de AJ:-.mad Hakj şi !.Vlehdi, pentru a le 
da la tradus, întrucât <>~le două p~r: ; oar~e î~i '.iepuscscr;l ac~eie în vederea 
dobândirii cetăţeniei romine. 

Acest învinuit a p:~~ciz.al iaprul ~.:.ă atâta tin'p dit ~l a obţinut cetăţenia 
română~ nu ar fac~ nimic c,1.1 e ~-ă .::m .~.~_ r.:;v ~nă IvH·md or legak in vigoare şi a 
considerat că dacă actele· 3unt făcl1te ct ~~ catre _ juri şti , acestea snnt întocmite în 
mod legal. 

Cu ocazia ,:·cn fi·0r.l1-ii înv :.mi1.L~ ~l! r\hmDd Kl-unus ::;u Î\r~'inuitele Unei 
Elena Nicolet". şi Orlimea .Paula Vie& a .'e.z:dtat faptt~ l că aceşti a S··au cunoscut în 
momentul în care învir.u ·w l s-a angajat ! .. 1 firmz. Bf.:-.R 1\T în <mul 2006. 

Totodată , se reţin ~ (:ă t ~seast~ rhtă invinuiţii au susţinut că documentele 
în baza cărora um1a11 a fi :t'n.fi inţatc :fi ~lh! le pentru ce:1ătenii irakkni ce vroiau să 
vină în România erau aduse de învinuitl' l .Khmas, dar acesta le otimea prin DHL 
din Irak. Înainte de a~c.st lucru, r.;.';·(ătenil or r:akieni a-:.:.rnici ml v;nD. în România le 
erau trimise tot pi·;~! DBL ~at.. pr\:1 ~-·1 .• :1~ ~- modele ~ l e i'n'5crisur~ior ce t1ebuiau 
întocmite de acestia, r ·:;.,pe~·~iv dr~;:k r;~ti:~ asocJ~t. declaraţie specimen de 
semnătură, prccur~:\ prin care î.mpm:er.-:::;eau :.m <:etii;..;;an r01r.ân ~ă se ocupe de 
înfiinţarea fumei, hwcri s~.: ri ca~e {;rau h w Lmb.:· i'n [ i ~?.·ba arabă . Se constată că 
cei trei învinuiţi au :·:lu,sţi!mt c~. d iscL. ~.; i k r,;_f~ritoan: }a înti inţarea Lrmelor pentru 
cetăţeni arabi s-c~J pu:tcl~ numai ·i!ltrr'! Khmas si martora Pgntea Cosmina, 
celelalte două învinuite nea\·;lnd tacio <:m.trihu~i": 1n acest sens. 11ai mult se 
reţine că aceste h~ vbt. i :~ r,1. nr f.. ·i~ ~ ~L:n~t d.:-Ci.l!'tcnte:,l r-· pri" ind înfiinţarea 



firmelor decât la 2ndir.a·;ia marto1 ci f'::.:r:.L"'a Cosm.~-..a, aceasta fiind cea care 
stabilea şi adresele la car;~· .~r~buiau ~ti Lmcţioneze s1,;diile sociale ale fin11elor ce 
urmau a fi înfiinţate. '1 v: a~eas'ta ern cea ca:c-i pr~ci za învinuitului K.hmas 
Ahmad ce sume de bani trebuiau ch!pu~e ~ entru cm1stituirea capitalului social, 
plata taxelor not':l.riak, t 1·adure~ l si t l~ ~~ t"' ·e ~.tiv eon~ ido nul ei. În acelaşi timp, 
potrivit confruntări lor e1.e~:tuate ~. n·z•JJt::i.t că această Juartoră stabilea pentru care 
dintre învinuitele Unei E~~na :Nico1et~z S?·U Drumea Paulf~. Vica trebuie făcută 
procură de cetăţenii iraki~rd Îi1 vederea ·: n i i inlăni sociP..tăţii comerdafe. 

În cauză au fost efr::ctu~te unnă.toare te acte de urmărire penală: 
- proces verbal de -;esizare; 
- acte pretnr.rg:ătoare efectuării ! : 1mnririi penale; 
-procese verbale de irLenlifH~arc:: 
-rezolutie ae începere~ uzmărirh ~enale in rexn; 
- rezoluţi<; de înec.~'cre a u.rrnărL ~i ;Jtnale in p~tsor.am; 

- verificări la O.N.R.C. cu r~riv 1 re ·la documentele depuse privind 
înfiinţarea socieU.ţil0r com~rciale: 

- verificări Ja BiruL.riie :'{c;~a:-.;ai ::- c:v prbire ~c. ~ncheierile de da·(ă certă şi 
încheierile de autentificc.Je; 

- veriticăi"i 1a Biinci ~u pri'lire :a f;xtrasele de cont depuse la dosarele 
A.R.I.S ; 

- procese ' erbak de. ver ~~~~:::. ··:; ·in teren a a±·csdor la cae au fost 
declarate sediile sociale i .. J..:. sc~cit:tliţHor \~ ~:.~·r;.e~ c·\ale ale firmelor 1nfiinţate; 

- procest verbale d~· v~ri:~car : îr.; t~ren ,:, J.d;esclor la care cetăţenii 
străini şi-au dec1arat reşedinţe!e: 

- declaratii de martor; : 
- procese verba ::' de rednrc a ~::Jnvorbirilor telefonice şi comunicărilor 

tip SMS; 
-procese ·p~rbale de efen:.r.:ne c:. ·xr~J eziţiilor domiciliare; 
-declaraţiile învi~:·:.liţ.Hor .>i. i::1et ' 1 ?CJtilor~ 
- procese ver:Jc- ~e de dc_.•:F • :::t" :~ a buP.:lrilor ridicc.te cu ocazia 

percheziţiilor do:..rd r..: J!i!.u~-_ 

- proces~ verbate de r~strt:11r~ a buu.r~lor tidicate cu ocazia 
percheziţiilor domil:llim e ~i cai~:: Pu aveati lt:gătură cu cauza; 

-adrese catle bb·.; c! Ct; privj r.:! ln veridicltatea unor d.)cumente bancare; 
-adresă czt;e A . .t'~. LS pentru punerea .la dispoziţie a documentelor ce au 

stat la baza obţke::i i :.1rcswr a '/Jz:-:: ! :·. vuicr...!;l ()b'ţinerii vize~ de intrare pe 
teritoriul României; 

- adres3. ca~re Of:ci.t; ~ Rof.r~~tn ;_, ;~rn;ru Imigr?.~!·i ~u pri•;irc la purLerea la 
dispoziţie a do~arei nr snl! !: ita! .,ţ! !!:Jr :.k .: .. .<:. 

- reaudic;·r:a i::tcuip,lţihw ~1 inv j, ~.J.f. I.._ i; 



- obţineren auto.riza~ilor de e fl·ctuare a percheziţiilor în sisteme 
informatice; 

- au fost selectate înscrism:ile în l.lrn.ba arabă ridicate cu ocazia efectuării 
percheziţiilor domiciliare la h1c. cetăţeni sr.răini şi date la tradus traducătorilor 
autorizaţi de limba arabă; 

- audierea învinui~ej Unei Elen:1 N~.coleta; 

- audierea în calitate de mart:ori 0. numiţilor ; 
-depunerea la do~ar el documentelor solicitate de la A.R.I.S; 
- depunerea la doE,ar a dosarelor întocmite cu ocazia obtinerii statutului 

de refugiat pentnJ cetăţenii irakienj ce au obţinut acest statut; 
- reaudierea inculpaţi!or; 
- efectuarea de confruntări între inculpaţii Argint Remus Leonar - Al 

Dulaimi A A Mohamad, Argint Remus Leonard ·- Salam A Aise, Argint Remus 
Leonar - Amar A Asesi; 

- efectuarea de confruntări înţre 'invinuita Fodeanu Magdalena - Al 
Dulaimi A A Mohama<.t Podeanu Magdalena - Salam A Aise, Podeanu 
Magdalena- Argint Remus LeonanJ; 

- finalizarea perchczitici b ~iskmr:; informatice şi depunerea la dosar a 
proceselor verbale întocmite Yn această rjtuaţie; 

-audierea l'nvinwtei Drumea Paul a Vica~ 
- efectuarea de confrunt~xi înt:t~(. în:i' muitele Di'i.ffilCa Pa~la Vica ii Unei 

elena Nicoleta; 
- prezentări pe-.1tru recuno~~·er.:; după pJanşa foto şi întocmirea 

proceselor verbal.e aferentt:.; 
- reauclierea inculpaţilor şi a. în•,.inuitelor; 
-audierea învinui.tci 1\miri Kasha~1i Stema; 
- efectm~•.re~ de -~onfţ· untă;i \n tre 'invinuita Amiri Kashani Stana - Al 

Dulaimi Mohamad; Am~·: i K.aslumi Sta:1r: -· Salam A Aise; Amiri Kashani Stana 
- Amar A Asesi; Am iri KctSh&ni St::.ma -- P(Jdear.~..i M~t_"!.rlalena; 

-ordonanţă prin care s-·a d~spu~ ctec-..uarea exp~rtizei gratoscopice; 
- au fost depuse la dosar traducer~ le documentelor întocmite în limba 

arabă; 

- depunerea la dosar a n ._po:·tll lni întocmit pentru efectuarea unei 
expertize grafoscopice~ 

- audierea în calil<it.e dt: martori a unor t:etă~eni irakieni ce au beneficiat 
de viză în procedeul mc;;:ţ·ion3~, r,; spc<.tiv, Hassan F. Hassan Jassim, Hader J. 
Rasen; Raad Theab~ 

-audierea în cali'~:u .. ~ ..:i·~ r:-t<.u"iot J avCJcatdo!" ~\d.nică Lor~:J.ana Lavinia şi 
Marin Georgeta Lavmia, precum şi a m~utorei Pantea Cosmina Claudia; 

- extinderta ceru::t5rilor t·:rtct ··~ . .ş·~ începere; urmăririi penale faţă de 
cetăţeanul irakian Almwd K.hmas -:;ub :?L.mF.x;tul săvârş-irii infracţiunilor de trafic 
de migranţi şi sprţjinirc a unui gru:r- de r. m~:.alitate organizată; 



- extinderea cersc1ărEor şi încf:·e:·ea unnăridi penale faţă de inculpatul 
Al Dulaimi A.A. Loay ~ub a~5p~.:.:~ui ~ăvârşirii infracţiunii de fals privind 
identitatea, în formă cor: t.i nuată; 

- audierea învinu)r.ulu.i Al Dulahni A A Loay cu privire la fapta reţinută 
în sarcina sa; 

-audierea învinui.tnlui Khmas A~îmad; 

- efectuarea de confntntări între Ynvinuitul Khmas Ahmad şi învinuitele 
Unei E lena Nicoleta Şi Drumea Pa ula V~ca; 

Urmează a fi efectuate următoarele activităţi : 
- obţinerea de la AHIS (.l dceum~ntelor ce au stat la. baza obţinerii 

avizului pentru ceilalţi 120 de cetă!eni irakieni identificaţi pe parcursul 
cercetărilor; 

- efectuarea de confruntăd între îcvinuitu l Ahmact Khmas şi martora 
Pantea Cosmina Claudia; 

- prezentarea mah~rialulw de urmărire penală şi întocmirea actului de 
sesizare a instanţei. 

Având în vedel\~ d ) în ~auză. nu s--au schimbat temeiurile care au stat la 
baza propunerii arestări i preventive ~i inculpaţilor, infracţiunile pentru care 
acesta sunt cercetaţi sw1t considerate~ potrivit legislaţiei penale române şi 

legislaţiei şi convenţiiloi.· in:ern~:r{i8r..a.k., ir . .fracţiuni ft,!ave, în conformitate cu 
prevederile art. 155 şi următoarek C.)_J.p., modificat prin Legea 356/2006 şi 
respectiv O.U.G. 60.'200~~ , 

:P R OPUN: 

Prelungirea măânrii arestirii ~reventive a inculp~ţilor : 

ARGINT REMljS L~~Q~~-t\.Hifl · cetăţean '"Omân, fiu} lui Ion şi al 
Lorenţa, născut l~ dcrtf-1. de 04.06.1976 în Mun. Dr. Tumu-Severin, jud. 
Mehedinţi, studii s.uperioa;e, economist, ne;;ăsătorit, stagiul militar neîndeplinit, 
domiciliat în 1\!Iun. Dr. 1 urnu-Severin, ~tr. Camemir nr. 1, Bl. Tl, Se. B, Et. 3, 
Ap. 9, jud. Mehedinţi, fără forc~r. leJ!a\e în Mun. Bucureşti, Str. Mihail 
Sebastian, nr. 29, utoc ~;7, sc:.ra 1, c.pt. 13 , sector 5, posesor al CI seria MH nr. 
045724 elib. la ')2.0.5.)000 d =: P . .rl. ~v1un. Dr. Turnu Severin, CNP 
1760604250530, .tru·a antecedente penaie; pentru săvârşirea infracţiunilor de: 

'7 1 r 1 1. () '"" (' ! ('i'" l"~ l d'f' ă · 1 · • L - art . , . a •n . . 1 r w · .t..:. · .. '. .1 :. 2~)·) mo r tr.at ~~ apro~.lată pnn egea 
243/2002 cu apl ic. art. 4 1 din. J. din C.P ... 

~. ,. 1 . 3 d' L ,, ,,.2 ."~~)3 - art. ' 8.1.1 . . ~l . m .ege '-l J t?,. '· ' •• 

- de art. 4g alin. 1 din Legea 1 ·~; i/2003. cu &plic. art. 41 alin. 2 din C.p 



- art. 26 rap. la aJt. 28S Cp, CL ap~lc . at t. 4! alin. 2 din C.p 
- de art . 2~n ai in. 1 Cp, ci.. apl; ~ a:t. 4 l atin. 2 din C.p 
- de art. 290 Cp, cu aplic. an. ~·, l alin. 2 din C.p 
- de att. 26 rap. 'a ar~. 291 Cp. , GU aplic. art. 4 1 alin. 2 din C.p.; 
- toate cu aplicare~ art. 33 JY. a Cp 

SALAM A. AJSE - cet3.ţeun ~raiian: Jiul lui Ali şi Samira, născut la 
data de 06.06.1983 în Al Anb:u, Reu. In1k, domicilat în Al Anbar, studii 9 clase, 
ocupaţia şomer, necăsătorit, st<::~it~ ) mil ,lar nesatisnicut, cu reşedinţa în România 
în Mun. Bucureşti~ L\.leea Apostol Iv1ăr:r~irit. nr. 3, Bl. 11)8, Sc.l, Ap.27, Sector 3, 
CNP 78306064000 ! 3, făra a~~nccedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor 
prev. de: 

- art. 71 alin. l din O.U.G. 10:1/2001 modificată şi aprobată prin Legea 
243/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p., 

- art. 7 aHn.1 si 3 din Leger1 39/20•)3 
- art. 26 Cp ra~J . ia art. 4R ali.n. 1 din Legea 16112003: cu aplic. art. 41 

alin. 2 din C.o 
- art. 26 i(..'j, la a~-~ . 2'90 c~. C\:. : ·:;·,:(;. a;t. 4 i. ,,,!;) . 2 din C:p 

l ' • 

- art. ?.A rq~. k -.11:. 2.9 i C" ~\cu 1p.· c. art. 4: a!;n. 2 din C.p 
- toate cu. aplicarea a rL JJ IIC îl Cp 

AMAR A. ASES( - cetU.ţe~~1 i:aki.w, fiul lui Ali şi Mesena, născut la 
data de 02.12.1985 i'n Al Anbar, Reo. Jrak, domicilat în Al Anbar, studii 9 clase, 
ocupaţia adminL;twtor ia SC. 'lA.~:n11N 2.000 UNIC S.R.L.~ necăsătorit, stagiul 
militar neîndeplinit, cu ::-eşcdi;1ţa Î;t R~:~.d~nia în ~Yil.n. Buct:reşti~ Aleea Apostol 
Mx .. ă 't 3 n• 1o ·· S i \ )'- ,., 3 '''NI> ""'8 &: 1'">0?400015 .t":t. ă (l.JJ.g n nr. , D.A. o, c .. ~ : .p .. - 1, ,·H~cto:;- ~ \.-! . .1 ·' .... • ... , .1ar 
antecedente penale~ pentn: 3ă~:8.rş ~rea ird ;a<~~j uni lor pn;·.,., . de art. : 

- art. 71 alin. \ uin O.U.O 10::;,;2001 modifi~ată şi aprobatăprit: Legea 
243/2002 cu aplic. nrt. 41 ahn. 2 din C.p. ) 

7 l' J .,.,d. l 3 ' /'"'0'\3 - art. ai"Jf, . ~~1 :l m .("g~'a · ~~ .: · ·J. 

- cu ~plicarea art. 33 Ht. a Cp. 

Pe o pericarlă de 30 uc z)~e~ ţn ~:cp~ud cu dat~\ de 10.01.2009. 



ROMÂNIA 

lVllNISIERULJUSI'Il'IEI • 

Bucureşti, România 
Str.Apolodor nr.l7, sect.S 

Direcţia pentru Publicitate, Notari Publici, Executori 
Jooocăro~~~~riJ~ 

pentnl limba 

AUTORJZATIE 
Nr. 3r3P ' 

CL. L.. ŞI al 
născut (ă) la 

să efectueze traduceri pentru instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă 
instanţele judecătoreşti, organele de cercetare pc:nală, · birourile notarilor 
publici, avocaţi, Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Curtea Supremă 
de .Justiţie. 

Eliberat astăzi ~3 )t/_~ ~ ,. ______ _ 

UMINISTRU, 

.·. · 

. ·.· . .. 
.. d . . 1< • • • •• 'It •. • ,\' 



Dosar n r .44/3/2009 

ÎNCHEIERE 
Camera de Consiliu 

06.01.2009 

k/ 

Admite propunerea Parchetului de pe langă inalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism. 

În baza art. 155 şi urm C.p.p. dispune prelungirea măsurii 
arestării preventive a inculpaţilor ARGINT REMUS LEONARD -
(fiiul lui Ion şi al Lorenţa , născut la data de 04.06.1976 în Mun. Dr. 
Turnu-Severin , jud. Mehedinţi, domiciliat în Mun. Dr. Turnu-Severin, 
Str. Cantemir nr. 1, Bl. T1 , Se. B, Et. 3, Ap. 9, jud. Mehedinţi, fără 
forme legale în Mun. Bucureşti, Str. Mihail Sebastian, nr. 29, bloc S?, 
scara 1, apt. 13, sector 5, CNP 1760604250530, arestat în baza MAP 
nr. 156/UP/14.08.2008 emis de către Tribunalul Bucureşti Secţia a Il 
a Penală) , SALAM A. AISE- ( fiul lui Ali şi~~t$r.t4 născut la data de 
06.06.1983 în Al Anbar, Rep. lrak, dcmicilat în Al Anbar, cu reşedinţa 
în România în Mun. Bucureşti, Aleea Apostol Mărgărit nr. 3, Bl. 1 08, 
Sc.1, Ap.27, Sector 3, CNP 7830606400013, arestat în baza MAP nr. 
158/UP/14.08.2008 emis de către Tribunalul Bucureşti Secţia a 11 a 
Penală) şi AMAR A. ASESI -(fiul lui Ali şi Mesaraa născut la data de 
02.12.1985 în Al Anbar, Rep. lrak, domicilat în Al Anbar, cu reşedinţa 
în România în Mun. Bucureşti, Aleea Apostol Mărgărit nr. 3, Bl. 108, 
Sc.1 , Ap.27, Sector 3, CNP 7851202400015 arestat în baza MAP nr. 
159/UP/1 4.08.2008 emis de către Tribunalul Bucureşti Secţia a 11 a 
Penală) , pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 10.01.2009 
până la data de 08.02.2009, inclusiv. 

Cu drept de recurs. 
Pronunţată în şedinţă publică azi 06.01.2009. 



Dosar nr.44/3/2008 

ROMÂNIA 

TRIBUNALUL BUCUREŞTI- SECŢIA A 11-A PENALĂ 
INCHEIERE 

Sedinta din Camera de Consiliu din data de 06.01.2009 
' PRESEDINTE- COSTACHE ANTONELA 

GREFIER: LAZĂR IOANA 

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a 
fost reprezentat de procuror RĂDESCU MIREL. 

Pe rol fiind soluţionarea propunerii de prelungire a măsurii arestării 
preventive pe o perioadă de 30 de zile privind pe inculpaţii ARGINT 
REM US LEONARD, SALAM A. AISE şi AMAR A. ASE SI formulata de 
Ministerul Public -Parchetul de pe lângă inalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism. 

La apelul nominal făcut în Camera de Consiliu au răspuns 
inculpatul Argint Remus Leonard, personal şi asistat de apărător ales, 
av.Răducan Lucia, cu delegaţie la dosar, inculpaţii Salam A'. Aise şi 
Amar A. Asesi, personal şi asistaţi de apărător ales, av.Moloman George 
Claudiu, cu delegaţie aflată la dosarul de urmărire penală şi interpretul 
de limbă arabă Rahid Abdulah Abdul Rahman, cu autorizatie nr.3438. 

1 

Procedura este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: 

nefiind cereri de formulat, Tribunalul aduce la cunoştinţa inculpaţilor 
faptul că prin prezenta cerere Ministerul Public- PÎCCJ -Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate · Organizată şi Terorism 
solicită prelungirea măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 
zile, pe care o pune în discuţie. 

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, solicită 
instanţei a constata că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art.155 şi urm. 
C.p.p. sens în care pune concluzii de admiterea cererii de prelungirea 
duratei măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 zile, cu 
începere de la 10.01.2009 până la data de 08.02.2009, inclusiv, faţă de 
inculpaţii Argint Remus Leonard, Salam A. Aise şi Amar A. Asesi , având 
în vedere probele administrate până în prezent în dosar, modalitatea 
concretă de săvârşire a faptelor pentru care sunt cercetaţi inculpaţii, 

pericolul social pentru ordinea publică pe care îl reprezintă lăsarea în 
libertate a acestora şi infracţiunile pentru care sunt cercetaţi inculpaţii, şi 
anume: inculpatul Argint Remus Leonard - sub aspectul săvârşirii 



care prezintă un pericol social concret. Consideră că Parchetul ar trebui 
să demonstreze cu probe existenţa pericolului pentru ordinea publică. 
Faţă de cele arătate pune concluzii de respingerea propunerii formulată 
de Parchet şi efectuarea actelor de urmărire penală cu inculpatul în stare 
de libertate, considerând că urmărirea penală poate fi finalizată şi cu 
inculpatul în stare de libertate. 

Apărătorul inculpaţilor Salam A. Aise şi Amar A. Asesi, având 
cuvântul, pune concluzii de respingerea propunerii formulată de Parchet 
şi efectuarea actelor de urmărire penală cu inculpaţii în stare de libertate. 
Arată că este a cea de-a cincea prelungire pe care Parchetul o solicită în 
cauză şi consideră că aceasta este neîntemeiată. Precizează că disp. 
art.155, 156 C.p.p. se referă la împrejurarea dacă temeiurile avute în 
vedere la arestarea preventivă a inculpatului impun în continuare 
privarea de libertate a acestuia. Arată că în cauză , într-adevăr, sunt 
probe şi indicii temeinice din care rezultă vinovăţia inculpaţilor pentru 
săvârşirea faptelor pentru care aceştia sunt cercetaţi , dar Parchetul face 
referire la pericolul pe care îl reprezintă lăsarea în libertate a inculpaţilor 
fiind necesară menţinerea acestora în stare de arest preventiv. 
Precizează că încadrarea juridică a faptei prev. de art. 71 alin.1 din OUG 
105/2001 este de la 2 ani la 7 ani închisoare, iar ulterior s-a extins 
urmărirea penală faţă de inculpaţi şi pentru săvârşirea infracţiunilor de 
fals şi uz de fals, respectiv tentativă la infr. de fals şi uz de fals, aceştia 
săvârşind infracţiunea de trafic de migranţi prin folosirea de acte false, 
Parchetul făsând o afirmaţie gravă în sensul că inculpaţii sunt cetăţeni 
irakieni şi provind dintr-o ţară de terorişti. Solicită instanţei a aprecia 
asupra acestor afirmaţii. Consideră că trebuie aplicată legea, în sensul 
de a se analiza dacă la acest moment se mai impune sau nu 
menţinerea inculpaţilor în stare de arest. Solicită instanţei a avea în 
vedere şi persoana inculpaţilor care nu sunt cunoscuţi cu antecedente 
penale, au familii întemeiate, au recunoscut săvârşirea faptelor, au 
colaborat cu organele de urmărire penală şi au formulat două denunţuri 
care s-au materializat, beneficiind astfel de disp. art.9 din Lg.39/2003, 
cuantumul pedepselor urmând a fi redus la jumătate. Arată că incui patul 
Amar deţine o societate comercială, din care îşi câştigă existenţa. De 
asemenea coordonatorul reţelei a fost pus în libertate, iar pentru 
egalitate de tratament consideră că se impune aplicarea acestei măsuri 
şi faţă de inculpaţii Salam şi Amar. Apreciază că actele de urmărire 
penală nu au legătură cu menţinerea inculpaţilor în stare de arest 
preventiv, acestea nu au legătură cu inculpaţii şi inculpaţii nu vor împieta 
desfăşurarea urmăririi penale. Solicită instanţei respingerea propunerii 
de prelungire a măsurii arestării preventiye formulată de Parchet, 
arătând că, chiar dacă, mai subzistă temeiurile care au stat la baza 
arestării preventive, instanţa trebuie să analizeze dacă acestea impun în 
continuare menţinerea inculpaţilor în stare de arest preventiv. 



Camerei de Comerţ şi Industrie lrak, cu scopul declarat de efectuare a 
unor afaceri în România. S-a stabilit că nici unul dintre aceşti cetăţeni nu 
a deschis nici o afacere în România, scopul fiind acela de a ajunge în 
Suedia, unde urmau a depune cereri de azil. Mai mult, la baza obţinerii 
vizei a stat scrisoarea nr. 251 /10.11.2006 a cabinetului primului ministru 
din care reieşea că sus numiţii fac parte din delegaţia condusă de 
cetăţeanul irakian IBRAHIM KH. S. AL EISAWI, iar un astfel de cetăţean 
străin nu a fost identificat că a solicitat şi primit viză de intrare pe 
teritoriul României. 

Constatându-se acest mod de operare în vederea obţinerii vizei 
de intrare în România a cetăţenilor străini provenind din state cu 
potenţial migrator, s-au efectuat verificări în urma cărora au fost 
identificati alti cetăten i irakieni care au solicitat fie obtinerea vizei de 
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intrare în România în scop de afaceri , fie prelungirea dreptului de şedere 
în scop de afaceri în perioada 2006 - 2007. 

Cu această ocazie s-a constatat că Oficiul Român pentru Imigrări 
s-a sesizat din oficiu cu privire la aceeaşi cetăţeni irakieni şi aceeaşi 
modalitate de intrare în România, iar verificările efectuate de către 
această unitate au făcut obiectul informării către organele abilitate. 

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că sediile sociale ale 
societăţilor comerciale, fie nu au corespondent în realitate, fie proprietarii 
imobilelor au declarat că nu au încheiat contracte de închiriere sau 
comodat cu cetăţenii irakieni ce apar ca administratori sau asociaţi ai 
acelor firme. După înfiinţarea societăţilor comerciale documentele sunt 
depuse la A.R.I.S. în vederea obţinerii avizului necesar eliberării vizei de 
intrare în România. Tot la A.R.I.S., pentru a face dovada că deţin 
fondurile necesare desfăşurării activităţii , erau depuse extrase de cont 
eliberate pe numele persoanei fizice cetăţean străin, solicitant al avizului, 
de diverse unităti bancare, înscrisuri care nu erau însă emise de aceste 

,. ' 
unităţi. In acest sens există la dosar răspunsurile primite de la LIBRA 
BANK şi ROMEXTERA. 

În această situaţie se poate reţine că actele care au stat la baza 
obţinerii vizei de intrare în România au fost false sau falsificate şi în 
această situatie intrarea în tară s-a făcut în mod fraudulos. Mai mult, se 

' ' -
reţine că parte din cetăţenii irakieni care au venit au solicitat prelungirea 
dreptului de şedere , ulterior declanşâdu-se verificări din partea O.R.I. şi 
emiţându-se decizii de returnare cu anularea dreptului de şedere, ocazie 
cu care aproximativ 25 cetăţeni irakieni au solicitat acordarea statului de 
refugiat, statut ce le-a fost acordat de statul român, dintre aceştia un 
număr de 12 cetăţeni irakieni părăsind teritoriul României, având ca 
destinaţii ţări din spaţiul U.E. , ceea ce denotă că nu au avut ca scop 
derularea unor activităţi comerciale pe teritoriul României. 

De menţionat este faptul că în perioada în care nu aveau decât 
drept de şedere în România, cetăţenii irakieni nu puteau călătorii în ţări 
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se ANECOM MARKET SRL - cetătean irakian ce a obtinut aviz , , 

ARIS şi viză de intrare în România pe baza acestei societăţi: 
ABID AKADR MAHMOODI paşaport S 0562304; 
se CLAUDIA FORTUNE SRL - cetătean irakian ce a obtinut aviz , , 

ARIS şi viză de intrare în România pe baza acestei societăţi: 
SELAM S. AYASH, paşaport S 0258930; 
SC GREEN P.S.P. TRON/CS SRL - cetăteni irakieni ce au obtinut , ' 

aviz ARIS şi viză de intrare în România pe baza acestei societăţi: 
MOHAMED SH. MAJEED, paşaport H 0343181; 
A GLEB NOORI , paşaport S 0447948 
se REAL GREEN SRL- cetăţeni irakieni ce au obţinut aviz ARIS şi 

viză de intrare în România pe baza acestei societăţi: 
ALI WAHED AL REKABI , paşaport H 0264628; 
GHUFRAN SADEK, paşaport H 0363644; 
se SEDY AGRODIST SRL - cetăţeni irakieni ce au obţinut aviz ARIS 

şi viză de intrare în România pe baza acestei societăţi: 
RAID K. JAWAD, paşaport H 0000432; 
ALAA SH. JASIM, paşaport H 0022038; 
se XENA COM LUX SRL - cetăteni irakieni ce au obtinut aviz ARIS 

' ' şi viză de intrare în România pe baza acestei societăţi: 
ABRAHAIM M. ABD AL JABAR, paşaport S 2030382; 
SARA M. ABD AL JABAR, paşaport S2460194; 
MUHAMED A. HMDAIN, paşaport H 0234040 
se YASMIN 2000 UNIC SRL - cetăteni irakieni ce au obtinut aviz 

' ' ARIS şi viză de intrare în România pe baza acestei societăţi: 
JAMAL A ASY, paşaport S 0627052; 
WASAN A. AASAY, paşaport S 1951106; 
MESARAA TH. JASIAM, paşaport S 1951105; 
SOUSAN A. AASYA, paşaport S 1951 096; 
SC MAD-ALL TRADING SRL - cetătean irakian ce a obtinut aviz 
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ARIS şi viză de intrare în România pe baza acestei societăţi: 
ABDUL ALLAH W. SHIHAB, paşaport S 1676358; 
SC POL/ANA FAST SRL - cetăteni irakieni ce au obtinut aviz AHIS 

1 ' 

şi viză de intrare în România pe baza acestei societăţi: 
DHUNYA KHALIS HANNA, paşaport S 1676358; 
NAFIA ODESH, paşaport 933531 
SC AMACOM CONCEPT SRL - cetătean irakian ce a obtinut aviz 

1 ' 

ARIS şi viză de intrare în România pe baza acestei societăţi: 
SANAA F. AYYOB, paşaport S 1157144; 
se FA TMA&AMIRA SRL - cetăţean irakian ce a obţinut aviz ARIS şi 

viză de intrare în România pe baza acestei societăţi: 
THAMBAR H. KHAMBASH, paşaport S 0291 115; 
se COBALT IMOB SRL - cetăţean irakian ce a obţinut aviz ARIS şi 

viză de intrare în România pe baza acestei societăţi: 
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SC DOUBLE PROD IMPEX SRL - cetătean irakian ce a obtinut aviz 

' ' ARIS şi viză de intrare în România pe baza acestei societăţi: 
HASSAN F. SARHAN, paşaport G 1230555; 
SC ELI FIX SRL - cetăţean irakia.n ce a obţinut aviz ARIS şi viză de 

intrare în România pe baza acestei societăţi: 
OMAR F. AHMED, paşaport S 742496; 
SC EUROPROD FIX EXIM SRL - cetăteni irakieni ce au obtinut aviz 

' ' ARIS şi viză de intrare în România pe baza acestei societăţi: 
TAHA 1. ADAB, paşaport S 1817665; 
MORAD W. AHMED, paşaport S 833516; 
AMAR F. AHMAD, paşaport S 1684963; 
se MEDINA MODERN SRL - cetăteni irakieni ce au obtinut aviz 

' ' ARtS şi viză de intrare în România pe baza acestei societăţi: 
KHAMIS M. FLAYEH, paşaport N 308426; 
MOHMMED K. GADHBAN, paşaport S 2429993; 
HASSUN H. KADEM, paşaport S 1425877; 
se IRINA FAST COM SRL - cetăteni irakieni ce au obtinut aviz ARIS 

' ' şi viză de intrare în România pe baza acestei societăţi : 
KHAMIS M. FLAYEH, paşaport N 308426; 
MOHMMED K. GADHBAN, paşaport S 2429993; 
HASSUN H. KADEM, paşaport S 1425877; 
MUNTASIER KH. AASSI, paşaport S 2461322 
SC SAMYU COMIMPEX FRUCT SRL- cetătean irakian ce a obtinut 
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aviz ARIS şi viză de intrare în România pe baza acestei societăţi: 
HAMEED M. HUSSEIN, paşaport S 1213156; 
SC YASMIN INTERNATIONAL IMPEX SRL - cetăţean irakian ce a 

obţ.inut aviz ARIS şi viză de intrare în România pe baza acestei societăţi: 
SALAM A. AISE, paşaport H 168673; 

se N&D TIP GROUP SRL - cetătean irakian ce a obtinut aviz ARIS 
1 1 

şi viză de intrare în România pe baza acestei societăţi : 
AMAR A. ASESI, paşaport S 17741 ; 
SC MORA EXCELENT IMPEX SRL - cetătean irakian ce a obtinut 
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aviz ARIS şi viză de intrare în România pe baza acestei societăţi: 
FADIL DALAL FADIL, paşaport S 791153; 
SC YASMIN F.L. COM IMPEX SRL - cetătean sirian ce a obtinut aviz 

' 1 

ARIS şi viză de intrare în România pe baza acestei societăţi: 
OMAR FAKHRE, paşaport 112304; 
SC ODESSA TRADING SRL - cetăţean irakian ce a obţinut aviz 

ARIS şi viză de intrare în România pe baza acestei societăţi: 
AL DULAIMI A.A. MOHAMAD, paşaport S 657639; 
SC POSADA COM LUX SRL - cetătean irakian ce a obtinut aviz 

' 1 

ARIS şi viză de intrare în România pe baza acestei societăţi: 
JASSIM M. HASSEEN, paşaport S 1168757; 



Bucureşti, Str. Mihail ~ebastian , nr. 29, bloc S7, scara 1, apt. 13, seCtor 
5, rezultă că la locuinţa acestuia au fost găsite mai multe înscrisuri , 
respectiv contracte de comodat, declaratii asociati ai societătilor 

' • 1 ' 

comerciale, ştampila cu aplicare prin presă având antetul "NOTAR 
PUBLIC MEDA ENACHE", extrase de cont emanând de la diferite unităţi 
bancare, precum şi foarte multe înscrisuri , respectiv bucăţele de hârtie 
având menţionate diverse date de identificare a unor persoane, printre 
care şi numele unor învinuiţi din dosar, numere de telefon sau adrese. 
Totodată au fost ridicate în vederea efectuării perchezitiei informatice o 
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unitate centrală şi un laptop, 5 unităţi de memorie tip stick, mai multe CD 
-uri şi DVD -uri, cartele telefonice tip SIM precum şi 2 telefoane mobile. 

La locaţia unde are reşedinţa inculpatul AL DULAIMI A A 
MOHAMAD, respectiv Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 285, Bl. 11 A, Se. 
B, Ap. 57, Sector 2, cu ocazia percheziţiei domiciliare au fost ridicate mai 
multe agende în care sunt consemnate pe zile diferite sume de bani, 
unele de ordinul milioanelor în valută, precum şi o unitate centrală de 
calculator, unităţi de stocare optică şi magnetică, 2 telefoane mobile 
conţinând SIM, înscrisuri privind societăţi comerciale ce au legătură cu 
prezenta cauză, fotocopii acte de identitate cetăţeni străini ce fac 
·obiectul cercetărilor prezentului dosar. 

La adresa din în Mun. Bucureşti , Aleea Apostol Mărgărit nr. 3, Bl. 
108, Sc.1, Ap.27, Sector 3, unde au stabilită reşedinţa inculpaţii SALAM 
A. AISE şi AMAR A. ASESI, au fost găsite şi ridicate mai multe cutii cu 
bijuterii, 2 ştampile cu impresiunea "Consular Departament 
Authentication" precum şi o ştampilă pe care este inscripţionat 
"Ambasada lrakului la Bucureşti", înscrisuri referitoare la diferite firme, 
agende ce conţin diverse notări în limba arabă, paşapoarte emise pe 
numele unor cetăţeni străini precum şi fotografii ale acestora, asigurări 
medicale şi caziere judiciare pentru cetăţeni străini, permise de 
conducere pe numele unor cetăţeni irakieni, speciemene semnătură, 2 
unităţi de calculator, 3 card de memorie, 2 laptopuri, 11 telefoane mobile, 
mai multe CD -uri , 3 unităţi de memorie tip stick, înscrisuri referitoare la 
societăţi comerciale care fac obiectul prezentului dosar. 

Percheziţia domiciliară efectuată la locuinţa înv. PODEANU 
MAGDALENA (fostă RAICIU) situată în Mun. Bucureşti, Str. Drumul 
Taberei nr. 92, Bloc C 7, Se. F, Et. 3, Ap. 210, Sect. 6, conform 
procesului verbal de perceheziţie rezultă că la locuinţa acesteia au fost 
găsite un număr de 38 ştampile aparţinând mai multor societăţi 
comerciale, 2 memory stick, 1 lapton, 1 unitate centrală de calculator 
precum şi mai multe acte contabile. 

Cu ocazia audierii, după ce a luat la cunoştinţă, în prezenţa 
apărătorului din oficiu, de învinuirile ce i se aduc, înc. ARGINT REMUS
LEONARD a declarat faptul că a fost angajatul mai multor societăţi 
comerciale aparţinând înc. AL DULAIMI A A MOHAMAD, care i-a trasat 
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De asemenea, la ARIS susţine că a mers de 2 ori cu nişte 
persoane însă pentru a le indica sediul, nu a întocmit extrase de cont 
pentru cetăţeni străini, nu a fost asociat în vreo societate comercială cu 
inc. Argint Remus Leonard, şi nu are cunoştinţă dacă fraţii săi, inc. Amar 
Asesi şi Salam A. Aise, comit fapte ilegale pe teritoriul României. 

Fiind audiată , inv. Podeanu Magdalena a declarat faptul că-I 
cunoaşte pe inc. Al Dulaimi Mohamad de circa 3-4 ani sub numele de 
"Loy" sau "Loay", cunoscându-1 printr-un unchi de-al acestuia din urmă. 
Mai cunoaşte faptul că inc. Amar A Asesi şi Salam A Aise sunt fraţii inc. 
Al Dulaimi. Mai susţine că în urmă cu ceva timp, aproximativ 1 an, Al 
Dulaimi i-a solicitat să se ocupe de depunerea documentelor necesare 
înfiinţării societăţilor comerciale în Bucureşti sau Ilfov precum şi 
efectuarea oricăror menţiuni cu privire la acestea, printre societăţile 
comerciale amintindu-şi numele de Se Yasmin, Comarnic, Kapy Com, 
SC Aka, Se Kamarom. 

În mod concret, precizează că actul constitutiv al societăţii 
comerciale, declaraţiile asociaţilor şi administratorului societăţii, 

autentificate la notar, contractul de comodat, declaraţie privind 
specimenul de semnătură , dovada depunerii capitalului social şi toate 
celelalte acte necesare le primea de la inc. Al Dulaimi, Amar A. Asesi şi 
Salam A. Aise. Nu-şi aminteşte numărul exact al firmelor pentru care s-a 
ocupat de înmatricularea la ONRC la solicitarea lui Dulaimi, Amar şi 
Salam, însă susţine că pentru activitatea depusă era retribuită 'de către 
aceştia cu sume cuprinse între 100-150 RON. 

În legătură cu actele pe care le primea de la cei 3 inculpaţi , 
declară că erau deja semnate de cetăţeni arabi, cu semnături în arabă 
iar ea doar le depunea la Biroul Notarial Anghel Demetrescu, parte din 
acestea fiind ridicate de acolo de cei 3 inculpaţi , existând şi situaţii când 
le-a ridicat personal. Mai susţine că nu a fost vizitată la domiciul său de 
către cei 3 inculapţi irakieni însă ea s-a deplasat la locuinţa acestora 

. situată în zona B-dul Decebal unde le-a înmânat documente cu privire la 
diverse firme. Îşi aminteşte că inc. Dulaimi i-a propus să găsească 
adrese unde să fie infiintate firme, în schimbul unor sume de bani , însă 

' ea a refuzat 
În legătură cu inc. Argint Remus Leonard, înv. declară că 1-a 

cunoscut în momentul în care acesta s-a angajat la Se Yasmin ce 
aparţinea lui Al Dulaimi însă din momentul în care acesta a plecat din 
firmă 1-a văzut foarte rar, aflând doar faptul că acesta lucra la o banca în 
calitate de expert-evaluater. Nu a primit de la acesta niciun fel de 
documente cu privire la înfiinţarea de societăţi comerciale sau 
autentificări la birouri notariale şi nu s-a prezentat vreodată la ARIS. 

Mai declară că a ţinut contabilitatea mai multor firme aparţinând 
unor cetăţeni irakieni şi, la solicitarea lui inc. Salam A. Aise, s-a 
prezentat împreună cu mai multţi cetăţeni irakieni la sediile paraţinând 



inculpaţii faţă de care se efectuează urmărirea penală au săvârşit fapte 
prevăzute de legea penală, fiind incidente de asemenea şi disp. art. 148 
lit.f C.p.p. , ceea ce conduce la concluzia că temeiurile care au 
determinat arestarea iniţială impun în continuare privarea de libertate a 
inculpaţilor, în sensul cerut de disp. art. 155 C.p.p. 

Astfel, in primul rand, sub aspectul indiciilor temeinice, in 
acceptiunea data de lege acestei notiuni, care creeaza presupunerea 
rezonabila ca inculpaţii au savarsit fapte prevazute de legea penala, se 
constata ca probele stranse de organele de urmarire penala justifica 
banui~la ca, inculpaţii au săvârşit faptele reţinute în sarcina lor. 

In al doilea rand, evaluand conditiile cumulative impuse de 
dispozitiile art.148 lit.f C.p.p., in contextul cauzei, se constata ca 
infractiunile pentru care sunt cercetaţi inculpaţii sunt pedepsite cu 
inchisoarea mai mare de 4 ani si lasarea in libertate ar prezenta pericol 
concret pentru ordinea publica, in sensul cerut de lege, pericol ce este 
pus in evidenta prin natura şi gravitatea faptelor reţinute în sarcina lor, 
modalitatea concretă şi împrejurările de comitere. Toate acestea sunt 
imprejurari ce au ca rezultat o stare de temere si nesiguranta in randul 
societăţii, aşa încat lasarea in libertate creeaza un impact negativ la 
nivelul societatii civile si de insecuritate sociala. 

Faţă de circumstanţele reale ale faptelor şi circumstanţele 
personale ale inculpaţilor, se consideră că punerea în libertate ar 
îngreuna şi finalizarea urmăririi penale, ştiut fiind că această măsura 
poate fi dispusă şi menţinută pentru a se asigura buna desfăşurare a 
procesului penal, în înţelesul dat prin dispozitiile art.136 C.p.p .. 

Pe de alta parte, având în vedere actele ce urmează a se efectua, 
respectiv: obţinerea de la ARIS a documentelor ce au stat la baza 
obţinerii avizului pentru ceilalţi 120 de cetăţeni irakieni identificaţi pe 
parcursul cercetărilor, efectuarea de confruntăriîntre învinuitul Ahmad 
Khmas şi martora Pantea Cosmin.a Claudia, prezentarea materialului de 
urmărire penală şi întocmirea actului de sesizare a instanţei, tribunalul 
apreciază că sunt motive temeinice de a se considera necesară 
prelungirea măsurii arestării preventive a inculpaţilor pe o perioadă de 
30 de zile. 

In consecintă , concluzionandu-se ca temeiurile ce au determinat 
' arestarea initiala prev. de art.143, 146, ·art.148 lit.f C.p.p. subzista în 

continuare si nu se constata împrejurari noi care sa modifice aceste 
temeiuri, si constatandu-se ca se impune in vederea finalizării urmaririi 
penale si al aflării adevărului efectuarea activitatilor de urmărire penală, 
asa cum sunt mentionate in referatul parchetului, Tribunalul urmeaza ca 
în conformitate cu dispozitiile art.155 şi următoarele Cod proc. penală, sa 
admita propunerea Parchetului şi sa prelungeasca durata arestării 
preventive a inculpaţilor Argint Remus Leonard, Salam A. Aise şi 
Amar A. Asesi cu 30 de zile, astfel că: 
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