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Teritorial Timişoara,
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(….) procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul
Examinând materialul de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus

W

privind pe inculpaţii

Poșiar Eugen Silviu

W

W

cercetat în stare de arest preventiv pentru comiterea a două infracțiuni de luare de
mită prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, a două
infracțiuni de trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din
Legea 78/2000, precum și a două infracțiuni de fals intelectual în formă
continuată prev. de art. 321 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 38
C.pen.
Iliuță Elena Corina

cercetată în stare de libertate pentru comiterea a două infracțiuni de fals intelectual
în formă continuată prev. de art. 321 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.

Expun următoarele:
(….)
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În fapt, prin actul de sesizare se arată că în cadrul Penitenciarului Arad există
o practică a unor funcționari publici cu statut special, ofițeri și agenți de
penitenciare, pentru încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare, cu sprijinul
unui (…..), care, în schimbul unor sume de bani, intermediază legătura cu un
membru al comisiei de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență
Timișoara.
Pe fondul existentei unor condiții favorabile de remunerare ca urmare a
încetării raporturilor de serviciu prin pensionare (pensia fiind aproximativ egală cu
veniturile salariale din activitate), în rândul personalului s-au intensificat
preocupările de pensionare din motive medicale, o mare parte dintre angajați
solicitând concedii medicale cu scopul de a obține clasarea ca apt limitat. Din datele
obținute a rezultat că, pentru obținerea clasării respective, o parte din cei interesați
au apelat sau apelează la (….), care le intermediază legătura cu șeful Secției de Boli
Interne din cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență Timișoara, dr. Posiar Eugen
Silviu - membru în comisia de Expertiză Medico - Militară în cadrul spitalului.
Concret, din datele și informațiile deținute, s-au conturat indicii că (....)
pretinde celor interesați câte 500 euro pentru a interveni la medicul Posiar Eugen
Silviu, spre a-l determina pe acesta să facă, în mod nelegal, demersuri în vederea
obținerea clasării ca apt limitat. În realizarea acestui scop, conform informațiilor
deținute, inculpatul Posiar Eugen Silviu, în situația în care pacientului nu îi sunt
identificate afecțiuni care pot reprezenta un impediment în desfășurarea activității
profesionale, procedează la stabilirea unui diagnostic nereal, cu boli de inimă, la
nivel arterial (despre care se afirmă că nu pot fi stabilite cu exactitate pe fondul
lipsei unei aparaturi performante), probleme pulmonare ori alte afecțiuni grave. Pe
baza acestor diagnostice, medicul acordă internări și concedii medicale de câte 30
de zile pe care le prelungește apoi până la limita a 90 de zile.
După expirarea celor 90 de zile de concediu medical, la nivelul unității se
întocmesc actele necesare programării în fața comisiei de specialitate, iar în situația
obținerii clasării ca apt limitat angajatul primește un concediu medical pentru încă
30 de zile.
Din aceleași informații reiese că în rândul personalului din cadrul
penitenciarului Arad s-a creat un limbaj specific cu privire la demersurile
întreprinse pe linia încetării raporturilor de serviciu prin pensionare, și anume
perioada de 90 de zile de concediu medical premergător obținerii avizului este
denumită „plecare la curs”, iar cele 30 de zile de concediu medical ulterioare
avizului sunt referite ca „plecare la specializare”.
Din analiza legislației care reglementează posibilitatea obținerii clasării ca apt
limitat și, implicit, a pensionării anticipate reiese că funcționarilor de penitenciare le
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sunt aplicabile dispozițiile art. 86 alin. 2 din Legea 293/2004 privind Statutul
funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor
care arată că dispozițiile legale referitoare la pensionarea cadrelor militare, stabilite
prin Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, sunt aplicabile și
funcționarilor publici cu statut special ai penitenciarelor. Legea 164/2001 privind
pensiile militare de stat prevede în mod expres, la art. 14 alin. 1, că au dreptul la
pensie de serviciu anticipată parțială cadrele militare în activitate (inclusiv
funcționarii de penitenciare), indiferent de vârstă, care au o vechime efectivă în
serviciu de minimum 20 de ani, dintre care cel puțin 10 ani ca militar și care sunt
trecute în rezervă sau direct în retragere ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat
pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară.
Pe de altă parte, potrivit art. 6 alin. 2 din nr. H.G. 270/1999 privind stabilirea
condițiilor de acordare a asistentei medicale, medicamentelor, concediilor medicale
și scutirilor medicale cadrelor militare în activitate se prevede că, după împlinirea a
90 de zile de absențe de la program din motive medicale, cadrele militare în cauză
vor fi expertizate în vederea clarificării situației medico-militare, acesta fiind de fapt
motivul acordării internărilor și concediilor medicale în mod nelegal: pentru a se
cumula numărul de 90 de zile și a se ajunge astfel la expertizarea pacientului de
către comisia medico-militară în vederea obținerii clasării ca apt limitat.
În modalitatea expusă, din datele deținute, în perioada 07.11.2016-10.07.2018
au beneficiat de pensionare înainte de împlinirea condițiilor legale, un nr. de 26 de
angajați din cadrul Penitenciarului Arad, (....).
Din actele dosarului reiese că numitul Posiar Eugen Silviu nu are calitatea de
militar, fiind angajat în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență Timișoara în
calitate de personal contractual civil, iar acesta răspunde telefonic oricărei persoane
care dorește să programeze o consultație, pe lângă intermedierea realizată de (....),
existând și posibilitatea contactării sale directe.
Datele și informațiile obținute au scos în evidență că acest fenomen tinde să ia
amploare în ultimul timp și în rândul cadrelor din Penitenciarul Timișoara sau din
rândul ofițerilor și agenților de poliție judiciară din județele arondate Spitalului
Clinic Militar de Urgență Timișoara.
Pensionarea anticipată pe caz de boală a unor funcționari publici care în
realitate nu suferă de afecțiuni medicale și nu îndeplinesc condițiile pentru a fi
clasați ca apt limitat sau inapt pentru serviciu, creează dezechilibre și afectează
categoriile de personal pentru care au fost prevăzute astfel de beneficii. De
asemenea pensionarea în această modalitate a unor funcționari publici, înainte de
îndeplinirea condițiilor de vârstă prevăzute de lege este de natură să creeze
dezechilibre instituționale prin lipsa de personal specializat, fiind cunoscut faptul că
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pentru angajarea unui funcționar public cu statut special cum sunt cei din cadrul
administrației penitenciarelor ori ai poliției, trebuie parcurse etape premergătoare
de pregătire profesională fiind vorba despre domenii specializate. Or, pensionarea
unor funcționari din aceste categorii profesionale înainte de îndeplinirea condițiilor
legale, prin aplicarea speculativă și ilicită unor prevederi speciale care nu au
aplicabilitate, limitează potențialul de dezvoltare a societății prin necesitatea de a
asigura resurse necuvenite acestora.
Dezechilibrele ce pot fi create sunt reflectate de numărul mare al angajaților
Penitenciarului Arad care au fost pensionați într-un termen scurt, respectiv 26 de
angajați în mai puțin de doi ani dar și de numărul mare al celor care au inițiat sau
urmează să inițieze astfel de demersuri. Pe lângă aceste aspecte, au fost avute în
vedere și posibilele prejudicii cauzate bugetului național prin obținerea în mod
nelegal a sumelor de bani provenite din aceste pensii anticipate, prin plata salariilor
pe perioada internărilor sau concediilor medicale acordate în mod nelegal sau prin
decontarea de către sistemul de asigurări de sănătate a cheltuielilor de spitalizare
pentru internările fictive.
(....)
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Cadrul legal general privind reglementarea activității Comisiei de
expertiză Medico Militară
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Prin Hotărârea Guvernului nr. 56 din 25 ianuarie 2012 au fost aprobate
criteriile și normele de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a
capacității de muncă pe baza cărora se stabilește aptitudinea și încadrarea în grade
de invaliditate pentru cadrele militare, soldații și gradații voluntari, polițiștii și
funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.
Conform criteriilor și normelor de diagnostic, evaluarea capacității de muncă,
în vederea stabilirii aptitudinii față de îndeplinirea serviciului militar/în poliție/în
sistemul administrației penitenciare, sau după caz a gradului de invaliditate se
realizează de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din
sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.
De asemenea, potrivit acelorași norme, printre categoriile de persoane supuse
evaluării se regăsesc polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul
administrației penitenciare.
Potrivit Ordinului privind organizarea, funcționarea și atribuțiunile comisiilor
de expertiză medico-militară, publicat în Monitorul Oficial nr. 35/16.01.2013,
printre spitalele din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță
națională pe lângă care funcționează comisiile de expertiză medico-militară, se
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regăsește și Spitalul Militar de Urgență ”Dr. Victor Popescu” Timișoara, la care
sunt arondate județele Timiș, Arad și Caraș Severin.
(…..)
Actul normativ menționat prevede, de asemenea, criteriile de evaluare a
deficienței funcționale și modul de încadrare a acestora în categoriile de aptitudini și
grade de invaliditate, printre afecțiunile enunțate regăsindu-se boala cardiacă
ischemică și bolile sistemului osteo-articular – spondiloza cervicală și lombară. În
cazul acestora din urmă, actul normativ prevede ca investigații obligatorii
radiografie de coloană vertebrală și testări articulare.
Trebuie menționat că din probele administrate în cursul urmării penale reiese
că inculpatul Poșiar Eugen Silviu a acordat (....) diagnosticul ”spondiloză lombară”,
fără ca pacientul să acuze simptome specifice acestei boli și fără a fi consultat.
Referitor la (....), căruia inculpatul Poșiar Eugen Silviu i-a acordat concediu
medical pentru un nr. de 21 de zile, este de menționat că acordarea acestui concediu
de către inculpat a fost efectuată contrar prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
270/1999 privind stabilirea condițiilor de acordare a asistenței medicale,
medicamentelor, concediilor medicale și scutirilor medicale cadrelor medicale în
activitate.
Potrivit art. 5 din actului normativ menționat, cadrele militare în activitate au
dreptul, în caz de îmbolnăviri și accidente, la concedii medicale și scutiri medicale,
a căror durată se stabilește în raport cu natura și gravitatea afecțiunii. Concediile
medicale se acordă de medici, în limita competenței și a gradului profesional,
conform dispozițiilor legislației sanitare și de asigurări sociale.
Așadar, beneficiul concediului medical se acordă doar în caz de îmbolnăviri
și accidente, ceea ce în cazul (....) nu era cazul, concediul medical fiind acordat de
inculpat fără consultarea pacientului și fără a constata vreun caz real de îmbolnăvire
sau accident.
Prin Ordinul de zi nr. (…..) 04.01.2016 inculpatul Poșiar Eugen Silviu a fost
numit în calitate de membru în Comisia de Expertiză Medico-Militară din cadrul
Spitalului Clinic Militar de Urgență ”Dr. Victor Popescu” Timișoara deținând
această calitate până la data de 03.01.2017, iar în continuare până în prezent,
inculpatul a fost numit înlocuitor al membrului titular (....) în cadrul aceleiași
comisii.
Totodată, același inculpat a condus în calitate de Medic Șef Secția Clinică
Medicină Internă a Spitalului Clinic Militar de Urgență ”Dr. Victor Popescu”
Timișoara începând din data de 24.03.2014 până la data reținerii sale. Din fișa
postului cu atribuțiunile de serviciu reiese că inculpatul avea abilitatea să aprobe
internarea pacienților în secție pe baza criteriilor de internare, de a hotărî
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oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 ore de la internare, de a aviza și
de a răspunde de modul de completare și de întocmirea documentelor medicale
eliberate în cadrul secției, de a asigura monitorizarea și raportarea indicatorilor
specifici activității medicale, financiar-economici, de a semna toate documentele
specifice de muncă, de a gestiona eficient bugetul stabilit de conducerea spitalului,
de a evalua performanțele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă,
de a propune recompense și sancțiuni personalului angajat al secției pe care o
conduce, ș.a..
Practic, inculpatul, contrar atribuțiunilor sale enumerate mai sus, a dispus
internarea celor doi pacienți, (…..), în afara vreunor criterii de internare, a menținut
internarea scriptică a acestora pe o perioadă mai mare de 24 ore, a întocmit
documente medicale prin care a atestat date nereale privitoare la diagnostic, a
semnat și parafat înscrisuri medicale contrar obligației de a gestiona eficient bugetul
stabilit de conducerea spitalului, toate acestea în schimbul primirii unor sume de
bani.
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În drept
Fapta inculpatului Poșiar Eugen, comisă în perioada 26.09 -10.10.2018 în
calitatea sa de personal contractual civil în cadrul Spitalului Clinic Militar de
Urgență Timișoara, de a primi suma de 1.400 de lei, precum și fapta acestuia de a
pretinde alte sume neprecizate, de la (…..), în legătură cu atribuțiile sale de serviciu,
promițându-i că îi va oferi posibilitatea pensionării anticipate pentru motive
medicale, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită prev. de
art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din legea 78/2000.
Fapta inculpatului Poșiar Eugen, comisă în perioada 26.09 -10.10.2018, de a
pretinde suma de 300 de lei, de la (…..), promițându-i acestuia că își va exercita
influența asupra membrilor comisiei de expertiză din cadrul Spitalului Clinic Militar
de Urgență Timișoara pentru a-i determina să decidă clasarea din motive medicale,
în vederea obținerii pensionării anticipate, întrunește elementele constitutive ale
infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din
legea 78/2000.
Fapta inculpatului Poșiar Eugen, comisă în perioada 11 - 15.10.2018 în
calitatea sa de personal contractual civil în cadrul Spitalului Clinic Militar de
Urgență Timișoara, de a primi suma de 2.000 de lei de la (…..), în legătură cu
atribuțiile sale de serviciu, promițându-i că îi va oferi posibilitatea pensionării
anticipate pentru motive medicale, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii
de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din legea 78/2000.
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Fapta inculpatului Poșiar Eugen, comisă în perioada 11 - 15.10.2018, de a
pretinde o sumă neprecizată de la de la (…..), promițându-i acestuia că își va
exercita influența asupra membrilor comisiei de expertiză din cadrul Spitalului
Clinic Militar de Urgență Timișoara pentru a-i determina să decidă clasarea din
motive medicale, în vederea obținerii pensionării anticipate, întrunește elementele
constitutive ale infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap.
la art. 6 din legea 78/2000.
În ceea ce privește documentația întocmită (…..), având în vedere că
inculpatul Poșiar Eugen, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a evidențiat
elemente nereale în cuprinsul a patru înscrisuri distincte: biletul de trimitere, foaia
de observație, biletul de ieșire din spital și formularul cu regim special al
certificatului de concediu medical, se va reține comiterea infracțiunii de fals
intelectual în formă continuată prev. de art. 321 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1
C.pen.
Referitor la documentația întocmită (…..), având în vedere că inculpatul
Poșiar Eugen, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a evidențiat elemente nereale
în cuprinsul a două înscrisuri distincte: biletul de trimitere și foaia de observație, se
va reține comiterea infracțiunii de fals intelectual în formă continuată prev. de art.
321 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.
Apreciem că, în ceea ce privește biletele de trimitere, nu sunt aplicabile
dispozițiile art. 320 alin. 2 C.pen., ci ale celei prev. de art. 321 alin. 1 Cpen., întrucât
acest înscris are un spațiu rezervat medicului specialist, astfel încât se poate
considera că mențiunile nereale sunt inserate cu prilejul întocmirii/completării
acelui spațiu, și nu pe un înscris/spațiu existent, completat de alt funcționar.

X

X

X

În ceea ce privește documentația întocmită (…..), de către inculpata Iliuță
Elena Corina, având în vedere că aceasta, în perioada 26.09 -10.10.2018, în baza
aceleiași rezoluții infracționale, a evidențiat elemente nereale în cuprinsul a trei
înscrisuri distincte, anexe la foaia de observație nr. (…..): Manevre executate de
asistenta medicală, Tabelul cu materiale consumate pe timpul efectuării
tratamentelor și manevrelor medicale și Foaia de temperatură adulți, se va reține
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comiterea infracțiunii de fals intelectual în formă continuată prev. de art. 321 alin. 1
C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.
Referitor la documentația întocmită (…..), de către inculpata Iliuță Elena
Corina, având în vedere că aceasta, în perioada 11 - 15.10.2018, în baza aceleiași
rezoluții infracționale, a evidențiat elemente nereale în cuprinsul a trei înscrisuri
distincte, anexe la foaia de observație nr. (…..): Manevre executate de asistenta
medicală, Tabelul cu materiale consumate pe timpul efectuării tratamentelor și
manevrelor medicale și Foaia de temperatură adulți, se va reține comiterea
infracțiunii de fals intelectual în formă continuată prev. de art. 321 alin. 1 C.pen. cu
aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.
(…..)
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(…..)
Alte date
(…..)
În cauză s-a instituit măsura asiguratorie a sechestrului față de inculpatul
Poșiar Eugen Silviu, în ceea ce privește sumele de bani de ridicate de la acesta cu
ocazia perchezițiilor, în sumă de 156.950 de euro, 6.480 lei, precum și asupra a
două monede din metal prețios în valoare de 5.200 lei.
(…..)
În temeiul disp. art. 330 C.pr.pen. solicităm instanței competente să dispună
menținerea măsurii arestării preventive luate față de inculpatul Poșiar Eugen Siviu,
precum și a măsurii asiguratorii a sechestrului luate față de acesta.
X

X

X

Față de cele de mai sus, constatând că din materialul de urmărire penală
rezultă că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului,
că faptele există, că au fost săvârşite de inculpaţi şi că aceştia răspund penal;
În temeiul disp.art.327 lit. a C.p.p.,
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Trimiterea în judecată a inculpaților:
1. Poșiar Eugen Silviu - (…..) medic în cadrul Spitalului Clinic Militar de
Urgență ”Dr. Victor Popescu” Timișoara
- în ceea ce privește comiterea infracțiunilor de:
- luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 C.pen rap. la art. 6 din
Legea 78/2000.
- luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 C.pen rap. la art. 6 din
Legea 78/2000.
- trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6
din Legea 78/2000.
- trafic de influență prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6
din Legea 78/2000.
- fals intelectual în formă continuată prev. de art. 321 alin. 1
C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.
- fals intelectual în formă continuată prev. de art. 321 alin. 1
C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.
- cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.
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2. Iliuță Elena Corina - (…..), asistentă medicală în cadrul Spitalului Clinic
Militar de Urgență ”Dr. Victor Popescu” Timișoara.
- în ceea ce privește comiterea infracțiunilor de:
- fals intelectual în formă continuată prev. de art. 321 alin. 1
C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.
- fals intelectual în formă continuată prev. de art. 321 alin. 1
C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.
- cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.
În baza art. 25 alin. 2 C.pr.pen., instanța de judecată urmează a
dispune cu privire la desființarea totală a următoarelor înscrisuri :
(…..)
Conform art. 329 alin. 2 C.p.p. dosarul cauzei se va trimite Tribunalului
Timiş, care va cita:
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Inculpaţii
Poșiar Eugen Silviu – (…..)
Iliuță Elena Corina – (…..)
martorii:
(…..)

Cheltuielile judiciare, în cuantum de câte 3.000 lei, vor fi suportate de
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inculpați, proporțional cu contribuția acestora la generarea lor.
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