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Nr. 242/ 05.05.2005 

 

To the Attention of Mr. Jonathan Scheele, Head of the European Commission 

Delegation in Romania 
 

 

Dear Sir, 

 

This letter is motivated by an interview published in the March 2005 issue of the Market 

Watch magazine (translation attached). In this interview, the General Manager of 

ROMANIAN SOFT COMPANY, Mr. Elisei Craciun, emphasizes with complete insolence 

the appreciations and the congratulations received from you for the high degree of integration 

with European standards, on the occasion of your visit at ROMANIAN SOFT COMPANY's 

offices.  

 

Unfortunately, your name was used in this company's attempt to cover a case of fraud in the 

domain of intellectual property, in which european funds were employed as support for 

stealing software systems and selling them, based on solid political support, in medical 

institutions of the state. 

 

The main facts are as follows: 

 

• In November 2004, OMNIS GROUP employees discovered that the Internet site of 

ROMANIAN SOFT COMPANY (www.rsc.ro) displayed the software applications 

ARES.NET, CARE.NET and AMBULANŢA, evident copies of the ISIS.NET system 

created by OMNIS GROUP. The ISIS system was developed by OMNIS GROUP 

between 1996 and 2005, all the system's versions being registered at the Romanian 

Copyright Office starting from November 2001. 

• The investigations carried on by the Romanian Copyright Office and by the Fraud 

Investigation Department of the General Police Directorate of Bucharest proved that: 

o The programs ARES.NET, CARE.NET and AMBULANŢA, presented by 

ROMANIAN SOFT COMPANY, contain significant parts copied from 

ISIS.NET, developed by OMNIS GROUP (see the attached document received 

from the Romanian Copyright Office, which refers to the conclusions of the 

technical and scientific study); 

o The penal pursuit was started against Mr. Dragoş Săracu, employee of 

ROMANIAN SOFT COMPANY and former employee of OMNIS GROUP, for the 

actions stipulated and punished by the Copyright Law (see the attached notification 

from the General Police Directorate of Bucharest). 

 

The investigations also revealed the fact that ROMANIAN SOFT COMPANY benefited in 

2002, while employing two people, by 50.000 EUR PHARE funding, from the financing 

source RO0007.02.01 associated to the Call for Proposal CP – 1/2001 published on May 20, 
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2001. The project was named: Development and selling software HIS (Hospital Informational 

System) for medical management, Creation and selling three new software products. 

 

The results obtained in the above-mentioned penal case (nr. 106.636/2004) prove that the 

European funds, generously offered by EU, were used to support the theft of OMNIS 

GROUP's  intellectual property, under the pretext of the stated "development of three new 

software products" (ARES.NET, CARE.NET and AMBULANŢA). 

 

An important owner of ROMANIAN SOFT COMPANY is Mr. Sebastian Vlădescu, who 

also administers the company MEDIST. The two companies have the same physical address 

and display on their Internet sites the same list of clients. 

 

After discussions and documents exchanged with customers of MEDIST and ROMANIAN 

SOFT COMPANY, it was found out that the MEDIST companies have taken over from 

ROMANIAN SOFT COMPANY the pirated programs ARES.NET, CARE.NET and 

AMBULANŢA, developed based on the theft of OMNIS GROUP’s intellectual property by 

copying the source code of ISIS.NET, and sold them as packages medical equipment – 

software programs - related services, eventually using different program names, to main state 

medical institutions. 

 

While this case was investigated by the authorities, the following surprising developments  

also took place: 

 

• In January 2005, after OMNIS GROUP sent a letter describing the case to the Prime 

Minister, Mr. Sebastian Vlădescu was nominated member in the Board of Administration 

of PETROM SA, representing the Romanian Government. 

• In April 2005, the penal pursuit on its way, Mr. Sebastian Vlădescu is nominated 

President of the Supervision Committee of the Romanian Commercial Bank, in order to 

prepare and supervise the privatization process of the bank. 

 

 

We kindly ask you to consider the relevance of this information and we ask for the support of 

European Union institutions in this case of funds stealing and corruption. We believe that the 

protection of the intellectual property is one of the most important issues in the process of 

establishing and monitoring the future EU funding of Romania.  

 

 

We are at your disposal for any additional details you might request in this case. Please visit 

also the site www.coruptia.ro. 

 

 

 

Thank you, 

 

Şerban Ghenea 

General Manager OMNIS GROUP 
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About OMNIS GROUP 

 

OMNIS GROUP is the first private company in Romania in the field of software 

development, established in 1990, and was the first romanian software company to join the 

Microsoft Partner program in 1996.  

 

The ISIS .NET system (Integrated Strategic Information Systems) is structured as a set of 

web applications that provide Enterprise Resource Planning and Enterprise Application 

Integration services. The solution’s complexity is transparent for the user; all the 

functionalities and information services can be accessed using an Internet browser. 

ISIS .NET offers the capabilities required in the process of managing the internal business 

operations of the enterprise (accounting, stock management, human resources and payroll), 

opens interfaces for Internet-supported virtual markets (business-to-business site used for 

placing and tracking on-line orders) and integrates Customer Relationship Management 

(CRM) facilities. 

 
FIRST PRIZE Microsoft EMEA RAD Awards, ERP for Headquarters  

AMSTERDAM, MARCH 15, 2001 

"Regarded as the ultimate prize in retail technology, a RAD Award recognizes 
innovation, vision and excellence in the use of Microsoft technologies. The awards are 

conferred to companies that help retailers take full advantage of the wealth of 

opportunities in the digital economy" 

Microsoft RAD Awards 2001 jury, press release 
 

 

PRIZE Microsoft EMEA RAD Awards 

Best use of Open Internet Technologies, PARIS, APRIL 9, 2002 

"The high caliber of applications received this year has ensured the finalists who have 

been selected are without doubt the best of the best in a highly competitive 

marketplace. Omnis Group gained the unanimous appreciation of the experts because 

it identified correctly the customer problems and exploited with maximum efficiency 

the capabilities of the technological platform" 

 

Michel Anink, Retail Industry Manager Microsoft EMEA 

 

Omnis Group and the ISIS .NET software solution won the first prize for the best ERP at the 

Microsoft EMEA RAD (Retail Application Developer) Awards contest, Amsterdam 2001, 

and was nominated in the 2002 final of the competition (Paris), in the category Best Use of 

Open Internet Technologies. 

 

In December 2003, VeriTest - the testing company that provides services for the Microsoft's 

"Certified for Windows" program - confirmed the "Verified for Windows Server 2003" 

successful evaluation of ISIS.NET following tests performed in Paris laboratories. The 

system also passed in June 2004 the VeriTest evaluation for ".NET Connected" applications 

in Ballina, Ireland laboratories.  

In 2001, Omnis Group received the ISO 9001 quality system certification for design and 

development of IT systems, certification upgraded in 2002, according to the new ISO 

9001:2001 standard, both by the Romanian Society for Quality Assurance (SRAC) and the 

International Certification Network  (IQNet). The quality system was also verified and 

confirmed by the Commission for Certification, Supervision and Accreditation of the 

Ministry of Administration and Interior. 
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To the Attention of Mr. Jonathan Scheele, Head of the European Commission 
Delegation in Romania 
 

 

Nr. 467 / August 29th, 2005 
 

 

 

 

Dear Sir, 
 
 
 
We would like to thank you for your letter nr. 25 090 of 23 June 2005, in which you confirm 
the attention paid by the EC Delegation to the area of intellectual and industrial property in 
Romania and you express your appreciation for being informed about the misuse of Phare 
funds. 
 
Taking into account the fact that the supporting documents we attached to our letter nr. 242 
of 5 May 2005 did not allow you to make an assessment of the situation and in accordance to 
your kind request to be further informed on developments related to the case, we bring to 
your attention the main documents in the case - the conclusion of the Romanian Copyright 
Office technical-scientific study, in Annex 1, and the notification about the initiation of the 
penal investigations, in Annex 2. We also attach a detailed and uptodate chronological 
description of the events, in Annex 3. We would like to point out that our statements are 
supported by proofs identified by police investigators in the penal case, and also by news and 
articles presented by the media. 
 
ROMANIAN SOFT COMPANY is not the only company that was created and operated to 
bring profit mainly based on carefully planned theft of software and implicating corrupt 
politicians and institutions. We therefore inform you that OMNIS GROUP filed three new 
complaints against three other romanian IT companies involved in cases of intellectual 
property fraud and has got now proofs for two additional similar complaints.  
 
However, nine months after disclosing a major case of fraud of intellectual property rights, 
involving corrupt politicians and institutions, we realize today, after spending a considerable 
amount of resources to sustain the fight for our rights, that we did not gain any support from 
the local IT industry and no progress was achieved: 
 
• ROMANIAN SOFT COMPANY's customers are still operating the stolen software 

products and keep on paying their supplier for the corresponding IT services; 
• the law protecting intellectual property rights still inspires and encourages the theft of 

software for the advantage of "well-connected" software companies; 
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• the Romanian Copyright Office, functioning under the authority of the government and 
reporting directly to the Prime Minister, is called to investigate a company owned by a 
good friend and business associate of the Prime Minister (The Minister of Public Finance 
since August 22nd); 

• the Police is requested to investigate and denounce the spending of funds in important 
units of the Ministry of Administration and Interior; 

• the Romanian Justice is called to convict the son of a judge. 
 
 
Based on this most representative case for the high corruption level reached in major 
Romanian state institutions, we ask for the entire support of EU instruments and bodies in 
order to fight against corruption, to ensure the rightful implementation of the legislation 
transposing the European acquis in the intellectual property domain and to guarantee the 
judicial enforcement of this legislation. 
 
 
 
Yours sincerely, 
 
Şerban Ghenea 
General Manager OMNIS GROUP 
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Annex 3 
All documents are available on www.coruptia.ro 

 
2000  
December  

13 ROMANIAN SOFT COMPANY (RSC) is registered at the Romanian 
Commerce Register. Sebastian Vladescu, Secretary of State in the Ministry 
of Public Finance between January and December 2000 - responsible with 
budget, public debt and negotiator with international financial institutions - 
owns 26% of the company. 

2001  
May  

20 Call for Proposal CP-1/2001from PHARE Financing Source 
RO0007.02.01 is published.  

 RSC, having one employee, applies for a grant, with the project: 
Development and selling software HIS (Hospital Informational System) for 

medical management, Creation and selling three new software products. 
2002  

October RSC, employing 2 people, is awarded a grant of 50.000 EUR under Call 
for Proposal CP-1/2001. 

2004  
November  

12 OMNIS GROUP employees discover that the Internet site of ROMANIAN 
SOFT COMPANY (www.rsc.ro) displays the software applications 
ARES.NET, CARE.NET and AMBULANŢA, evident copies of the 
ISIS.NET system created by OMNIS GROUP and registered in the 
ORDA's Computer Programs Register in November 2001. 

15 OMNIS GROUP identifies that ROMANIAN SOFT COMPANY (RSC) 
benefited in 2002 by 50.000 EUR Phare funding for the project: 
Development and selling software HIS (Hospital Informational System) for 

medical management, Creation and selling three new software products. 

17  OMNIS GROUP President (Dragos Riscanu) and general manager (Serban 
Ghenea) present the case to the management of the Romanian Copyright 
Office (ORDA): deputy general manager Eugen Vasiliu and director 
Adrian Ghimpu.  
The fact that ROMANIAN SOFT COMPANY's software products are not 
registered in the ORDA Computer Programs Register is emphasized. The 
registration would have allowed a rapid comparation of the source code of 
the programs. 
The ORDA officials point out that this registration is not compulsory and 
consider that the limits of the current legislation and regulations 
(Governmental Ordinance nr. 124/2000 in Annex 4), as well as the 
presented evidences do not allow a strong support for a case of intellectual 
property fraud. 

26  Letter sent to the Minister of Administration and Interior, Marian Saniuta, 
presenting the case and emphasizing that the stolen software was sold, 
according to the information presented on RSC's web site, to units of the 
Ministry of Admnistration and Interior: townhall of Sector 3Bucharest, 
emergency hospital "Prof. Dr. Dimitrie Gerota" Bucharest. 
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December  
3  Letter sent to the Minister of National Defense, Ioan Mircea Paşcu, 

presenting the case and emphasizing that the stolen software was sold to 
the military emergency hospital "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" Bucharest, 
according to the information presented on RSC's web site. 

7 OMNIS GROUP files complaints at the Bucharest General Police 
Directorate (DGPMB), ORDA and General Inspectorate for 
Communications and Information Technology (IGCTI). 
 
Dragos Saracu, son of a judge in Prahova county, OMNIS GROUP 
employee until February 2003 (when he was hired by RSC) and author of 
the software theft, calls OMNIS GROUP's President, Dragos Riscanu, and 
affirms that he memorized several thousands line of ISIS .NET code that 
he later included in RSC's products. 

7-8 OMNIS GROUP notifies, by legal executor, all companies displayed as 
clients on the web site of ROMANIAN SOFT COMPANY, about the fact 
that the software products they bought are based on the stolen source code. 

8 OMNIS GROUP management discusses the case with ORDA general 
manager Rodica Parvu, deputy general manager Eugen Vasiliu, inspector 
Doru Adrian Paunescu. Participants agree that fraud evidences can easily 
be retrieved both directly from the ROMANIAN SOFT COMPANY's 
offices and from the company's web site, allowing to compare the code 
and prove the theft. 
Following these discussions, Doru Paunescu notifies ROMANIAN SOFT 
COMPANY about the prospective investigation visit, based on art. 138^2 
par. (1) of the copyright law (8/1996, modified with law 285/2004), 
regarding prior notification of control activities. 

10 After receiving the notification form ORDA, in view of the visit of police 
and ORDA investigators, ROMANIAN SOFT COMPANY suspends the 
web site. 
 
Doru Paunescu visits RSC's offices together with a police inspector from 
Bucharest Sector 3 Police. Following the visit, no evidence is retrieved and 
no further support for the case is produced. 

14  OMNIS GROUP files a complaint at the DGPMB, ORDA and IGCTI, 
concerning the current copyright legislation – Governmental Ordinance nr. 
124/2000, adopted by the Senate on 26.06.2001, with the modifications 
submitted on 12.06.2001 by the Committee on Culture, Art and Mass 
Media of the Senate, as listed in Annex 4.  

15 OMNIS GROUP management carries new discussions at the ORDA 
offices about the results of the investigation carried out on 10.12.2004 at 
RSC's offices.  
ORDA general manager Rodica Parvu remembers that the exception 
introduced in the Governmental Ordinance nr. 124/2000 was firmly 
requested by the Minister of Communications and Information technology 
Dan Nica, on behalf of "the entire community of software companies". 
 
Following the received legal notification, Mrs. Silvia Ticu, legal advisor at 
the Craiova Railways Hospital, affirms in a phone call that the software 
programs offered by RSC are operated at the hospital, but they were not 



 7

purchased directly from RSC, being acquired together with medical 
equipment sold by the company MEDIST. 

21 OMNIS GROUP files a complaint at DGPMB, ORDA and IGCTI 
requesting an investigation of commercial transactions concluded by 
ROMANIAN SOFT COMPANY and MEDIST, as well as of commercial 
transactions concluded by these companies with third parties. 
 
The complaint indicates Mr. Sebastian Vladescu as main stockholder of 
both companies – MEDIST and ROMANIAN SOFT COMPANY. 
Sebastian Vladescu served as state secretary at the Ministry of Public 
Finances in 2000 and state secretary at the Ministry of Industry and Trade 
in 1997 (he was removed from this position in August 1997 due to the 
unjustified inclusion of the Romvag Caracal company on the list of 17 
companies slated for liquidation, although the newspapers reported that 
Calin Popescu Tariceanu, Industry and Trade Minister at that time, was 
responsible for the error). 

22 OMNIS GROUP files a complaint at DGPMB, ORDA and IGCTI 
regarding the misuse of the Phare funding acquired by ROMANIAN 
SOFT COMPANY for the "creation and selling of three new software 
products" – ARES.NET, CARE.NET and AMBULANTA, products based 
on the source code copied from the ISIS .NET solution. 
 
Specialists of the Fraud Investigation Department – Bucharest General 
Police Directorate – inspect RSC's offices and retrieve CDs with the 
software programs ARES.NET, CARE.NET and AMBULANTA and with 
RSC's web site, formerly suspended. 

30 OMNIS GROUP notifies the Prime Minister (see Annex 5) about the 
intellectual property fraud case, requesting: 
• to adopt regulations that allow and encourage the theft of intellectual 

property to be eliminated from the copyright legislation, and 
• to define a legal support frame for the activity of the Romanian 

Copyright Office, in order to guarantee the correctness and the 
efficiency of ORDA legal actions (investigations, pursuits, etc.). 

A new letter is sent to ORDA in order to review the case, to emphasize 
severe irregularities and to ask for a rigorous investigation (see Annex 6). 

2005  
January  

6 A technical-scientific study is initiated by ORDA specialists, at the request 
of the Fraud Investigation Department in DGPMB, based on the 
comparison of the source code of ISIS .NET (version deposited at ORDA 
in April 2003) and, respectively, the source code of ARES.NET, 
CARE.NET and AMBULANTA, as retrieved by the police specialists, 
from the ROMANIAN SOFT COMPANY's offices, on December 22nd. 

 Sebastian Vlădescu, a close friend of the Prime Minister, is nominated 
member in the Board of Administration of PETROM SA, representing the 
Romanian Government. 

31 ORDA specialists finalize the technical-scientific study, concluding that 
the computer programs ARES.NET, CARE.NET and AMBULANTA, 
developed by ROMANIAN SOFT COMPANY LTD., contain 
significant parts copied from the ISIS.NET program, developed by 
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OMNIS GROUP LTD (Annex 1). OMNIS GROUP is notified by the 
results one week later. 

February  
15 Based on the results of the technical-scientific study performed by ORDA, 

OMNIS GROUP requests to DGPMB to be informed about the list of 
companies that bought the programs in question from ROMANIAN SOFT 
COMPANY. 
 
OMNIS GROUP also notifies the companies listed on the formerly 
suspended web site as RSC's clients to stop operating the programs 
supplied by RSC and to uninstall these programs.  

March The Market Watch magazine publishes an interview with Elisei Craciun, 
RSC General Manager, who states that "Romanian Soft Company is now 
one of the most important medical software providers in Romania, 
addressing with its products the management requirements for all activities 
performed in hospitals, clinics, and laboratories....provides information 
systems for the Unique Energency Dispatch Service and for the National 
House of Health Insurance, being the only Romanian software producer 
that can serve any medical institution, regardless of its' type and size." 

7 Newspaper "Ziua" publishes an article describing the case of software 
piracy. 

22 Newspapers report about the Authority for State Assets Recovery (AVAS) 
proposal to nominate Sebastian Vladescu as chairman of the Supervisory 
Board of Banca Comerciala Romana (see Annex 7). 

April  
4 DGPMB - Fraud Investigation Department informs OMNIS GROUP that 

the penal pursuit procedures were started against Săracu Dragoş 
Ştefan, analyst-programmer and project manager at ROMANIAN SOFT 
COMPANY, for actions described and punished by the Law nr. 8/1996, 
modified and completed with Law 285/2004, at art. 1396 par. 1, 1398, 140 
par. 1 let. A (Annex 2). 

13 In reference to the publicized possible appointment of Sebastian Vladescu 
as chairman of the Supervisory Board of BCR, OMNIS GROUP sends 
letters to AVAS, National Bank of Romania, EBRD, IFC, BCR, requesting 
these institutions to reconsider Vladescu's nomination. 

22 Sebastian Vladescu is nominated chairman of the Supervisory Board of 
BCR. 

May  
4 Newspaper "Atac" presents the entire software piracy case and writes 

about Prime Minister Tariceanu and Sebastian Vladescu being co-owners 
of companies LEADER HIGH TECH and ALPI (the last one functioning 
at Prime Minister's home address and being also co-owned by the 
company MEDIST). 

12 Newspaper "Gardianul" writes about LEADER HIGH TECH not being 
included on Prime Minister Tariceanu's declaration of possessions. Mr. 
Tariceanu invokes the insignificant stock value and the fact that the 
company is inactive since 2000. 

13 Prime Minister Tariceanu updates his declaration of possessions, including 
in it the companies ALPI and LEADER HIGH TECH. 
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June Silviu Hotaran, Microsoft General Manager for Soth-East Europe, states in 
a discussion with OMNIS GROUP's President Dragos Riscanu that  
Microsoft Romania actively supported the modification of the 
Governmental Ordinance nr. 124/2000, requesting the introduction of the 
exception referring to the legal registration of companies producing 
software programs. 

27 OMNIS GROUP is summoned for September 1st by the Tribunal Sector 4 
Bucharest, in a civil case with RSC, that requires to be paid for the 
business damage occured following OMNIS' legal actions. 

28 OMNIS GROUP and ROMANIAN SOFT COMPANY are present at 
DGPMB – Penal Investigations Department to be informed about the 
objectives of the expertise ordered in the penal case and to present the 
experts that will assist the expertise on behalf of the parties. 

July  
19 OMNIS GROUP sends a letter to ORDA requesting to be informed about 

the copyright legislation change agenda and about the exact status of the 
ORDA's Computer Programs Register records – RSC's programs still not 
registered, although ORDA announced that RSC registered the programs 
in December 2004. 

20 OMNIS GROUP sends a letter to the Prime Minister, requesting to be 
informed about the copyright legislation change agenda (see Annex 8). 

August  
2 Newspaper "Gardianul" publishes an article about infractions committed 

by two civil servants, ORDA employees – inspector sup. Doru Adrian 
Paunescu and legal counsellor Robert Bucur (see Annex 9). 

3 OMNIS GROUP sends a letter to DGPMB – Fraud Investigations 
Department, requesting the extension of the penal investigations to Elisei 
Craciun, in his capacity of General Manager of a company created and 
operated on infractional basis. 

7 OMNIS GROUP requests DGPMB - Penal Investigations Department to 
introduce ROMANIAN SOFT COMPANY as civil part in the case, in 
order to held the company responsible for the damage created following  
the theft of computer programs by Dragoş Săracu. 

17 Newspaper "Gandul" writes about the possible nomination of Sebastian 
Vladescu as Minister of Public Finance. 
 
"Academia Catavencu" publishes an article about ORDA management 
positions being illegally held for the last 5 years (see Annex 10).  
General Manager Rodica Parvu, nominated in this position by the former 
Ministry of Culture, should have been confirmed by the Prime Minister, 
taking into account that ORDA is, since 2001, under the direct authority of 
the Government. 
Deputy General Manager Eugen Vasiliu occupies this position since 2000, 
in the absence of any contest that should have been held for the job. 

20 Newspaper "Gandul" writes about the opposition of President Traian 
Basescu to Vladescu's nomination as Minister of Public Finance, due to his 
"dubious business relations". 

22 The National Permanent Bureau of the National Liberal Party decided to 
replace Ionut Popescu with Sebastian Vladescu as Minister of Public 
Finance. Sebastian Vladescu is nominated Minister of Public Finances. 
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Annex 4 
 
 

LEGE 
 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/2000 pentru 
completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, 
prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio 

şi video, precum şi a programelor pentru calculator 
 
... 
 
Art. 3. - (1) Agenţii economici care produc, distribuie, comercializează sau 
închiriază programe pentru calculator pe teritoriul României vor comunica 
Oficiului Român pentru Drepturile de Autor următoarele: 
 
a) acordul titularului dreptului de autor sau al producătorului, după caz, pentru 
activităţile de distribuire, comercializare sau închiriere; 
 
b) informaţii referitoare la modul de acordare a licenţei şi, după caz, modelul 
licenţei acordate, pe teritoriul României, utilizatorilor de programe pentru 
calculator.  
 
(2) Sunt exceptaţi de la obligaţia prevazută la alin. (1) producătorii de 
programe pentru calculator, titulari ai drepturilor de autor asupra acestor 
programe, în cazul în care ei înşişi produc, distribuie, comercializează, 
reproduc sau închiriază programele pentru calculator asupra cărora deţin 
drepturile de autor. 
 
... 
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Annex 5 
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Annex 6 
 

 
 
 
Către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor 
 

 
 

ÎN ATENŢIA DIRECTORULUI GENERAL 
 
ÎN ATENŢIA DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT 
 
 
 
 
Urmare a mesajului Dumneavoastră nr. 8182/22.12.2004, transmis către OMNIS GROUP 
prin fax, dorim să facem următoarele precizări : 
 
În data de 08.12.2004, în cursul vizitei făcute la sediul ORDA, conducerea instituţiei a 
afirmat că ne confruntăm cu un caz simplu, că are înţelegerea şi capabilitatea tehnică, precum 
şi competenţele procedurale pentru a cere autorizarea Parchetului în vederea organizării unei 
descinderi împreună cu organele Poliţiei Sector 5, în vederea ridicării de probe de la 
Romanian Soft Company. 
 
Noi nu susţinem că ORDA refuză să colaboreze cu alte organe de poliţie, noi doar am redat şi 
susţinem afirmaţiile repetate făcute de Dumneavoastră, Dl. Adrian Păunescu şi Dl. Eugen 
Vasiliu, în prezenţa D-nei Cristina Belba şi a D-lui Dragoş Rişcanu cu ocazia întâlnirii din 
data de 08.12.2004, referitoare la dificultăţile majore întâmpinate de ORDA în a colabora cu 
organele de poliţie ale capitalei. 
 
Conform celei mai simple şi mai normale proceduri, sistemele aflate în posesia RSC urmau 
să fie copiate pe un CD, în cadrul anchetei (descinderii), în mai puţin de 20 minute, 
ştampilate şi aduse la ORDA pentru a fi comparate cu sistemele OMNIS GROUP, sisteme 
aflate în posesia ORDA încă de la înfiinţarea acestei organizaţii. Comparaţia se poate face 
automat, în cel mult doua ore. În condiţii normale, în data de 13.12.2004 această anchetă 
trebuia să fie încheiată, raportul urmând să stabilească în ce măsură plângerea noastră este 
întemeiată.  
 
Dl. Adrian Păunescu a afirmat în data de 08.12.2004 că a prelevat deja site-ul Internet al RSC 
care a expus cod furat până în ziua precedentă descinderii. 
 
Rezultatul obţinut în urma anchetei ORDA este următorul : 
 
Site-ul RSC a dispărut chiar în seara precedentă descinderii, percheziţia s-a transformat într-o 
vizită de curtuoazie (Dl. Adrian Păunescu ne informează cu cinism că a baut chiar şi o cafea 
la sediul RSC), în cadrul căreia nici o probă nu a fost colectată. 
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Dl. Păunescu a revenit de la descindere cu o poveste neverosimilă, bazată pe ideea că “site-ul 
a afişat doar intenţia de comercializare a unor programe, care nu au încă o variantă definitivă 
şi nu sunt deci verificabile”. Varianta în lucru este bazată pe furtul de proprietate intelectuală 
reclamată şi probată de OMNIS GROUP. 
 
Noi informasem ORDA de faptul că RSC are o cifră de afaceri impresionantă, care nu poate, 
având în vedere profilul RSC, să fie produsă prin vânzare de soft, decât în cazul în care softul 
este furat de la noi sau/şi de la alte companii. Dacă sistemele erau în lucru şi RSC nu vânduse 
sisteme, în ce fel a fost realizată cifra de afaceri ? 
 
Site-ul a dispărut pentru că infractorii au fost atenţionaţi de faptul că site-ul respectiv 
constituie proba incriminatorie şi că, în cazul constatării flagrantului, pot fi pedepsiţi penal. 
 
Notificările făcute de OMNIS GROUP, precum şi discuţia cu Dl. Dragoş Săracu, au avut loc 
până în data de 07.12.2004, dar RSC nu a suspendat site-ul decât în data de 10.12.2004 seara, 
chiar înaintea descinderii fără mandat (vizitei). 
 
Dl. Adrian Păunescu a avut tot timpul între 07.12.2004 ora 14.00 (când am depus o 
reclamaţie fără număr, intitulată eronat plângere prealabilă) şi 10.12.2004 ora 15.30 să 
copieze site-ul în vederea constituirii flagrantului. De altfel, dânsul ne-a confirmat, în cursul 
întâlnirii din data de 08.12.2004, faptul că a făcut acest lucru, dar a revenit asupra acestei 
afirmaţii în data de 15.12.2004.  
 
Este important să înţelegem de ce un caz atât de simplu s-a transformat într-un exerciţiu de 
afirmaţii neadevărate, de acţiuni aparent fără sens; de ce oameni inteligenţi cu multă 
experienţă încep să acuze victima (OMNIS GROUP) folosind argumente ce ies din cadrul 
legii şi a celei mai elementare logici, reflectând carenţe incredibile de înţelegere a însuşi 
obiectului de activitate a instituţiei pe care o conduc.  
 
Din plângerea prealabilă înregistrată la ORDA sub nr.8182 din 07.12.2004 menţionăm 
următoarele : 
 
Având în vedere gravitatea deosebită si implicaţiile complexe ale acestui caz, ne 
adresăm Dumneavoastră cu rugămintea de a dispune efectuarea unei investigaţii 

riguroase asupra situaţiei prezentate. 
 
În data de 17.11.2004 am fost primiţi în audienţă de Dl. Eugen Vasiliu şi de Dl. Adrian 
Ghimpu, cărora le-am explicat ce înţelegem prin gravitatea deosebită şi prin implicaţiile 
complexe ale acestui caz. 
 
Am făcut acest lucru cu toată încrederea şi transparenţa posibilă, plecând de la premiza că, 
deşi aveam cunoştinţă de faptul că Dl. Eugen Vasiliu a deţinut funcţii de răspundere în acelaşi 
timp şi în aceeaşi formaţiune politică cu infractorul, acest lucru nu trebuie să ne altereze 
încrederea în instituţiile statului şi în cei numiţi să le conducă. 
 
Gravitatea deosebită consta în faptul că sisteme soft a căror valoare depăşeşte mai multe 
milioane de Euro au fost furate printr-o schemă abilă de un înalt funcţionar de stat, cu funcţii 
importante în guvernarea 1996-2000, prin folosirea de fonduri Phare, în vederea furtului de 
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sursă cod şi pentru a vinde sistemele respective, în medii protejate, unor instituţii de 
importanţă vitală statului de drept. 
 
Au fost incasate astfel, de la mai multe societăţi de stat, mai multe milioane de Euro din bani 
publici pentru soft furat. 
 
Complexitatea situaţiei constă în aceea că ne aflăm în situaţia de a cere anchetarea acestui caz 
tocmai instituţiilor de stat care au ajuns (de bună credinţă) să beneficieze de rezultatul acestei 
infracţiuni şi care urmează să fie prejudiciate de prinderea infractorilor şi de anularea 
drepturilor de utilizare a sistemelor furate. 
 
În cursul discuţiilor din 17.11.2004, Dl. Eugen Vasiliu ne-a expus toate limitările impuse de 
către cadrul legislativ şi procedural asupra competenţelor de anchetare ale ORDA şi ne-a 
sugerat să depunem o reclamaţie, refuzând să primească dosarul pregătit de noi în vederea 
susţinerii afirmaţiilor deosebit de grave pe care le făceam. 
 
Concluzia întrevederii era aceea că de fapt nu prea mai era nimic de făcut. 
 
Tocmai fusesem dezinformaţi. Dl. Eugen Vasiliu putea să ne spună că putem depune 
plângere direct la Poliţia Capitalei, secţia fraude. Dl. Adrian Ghimpu era prezent şi dânsul la 
întâlnire şi mai anchetase cu Poliţia Capitalei, deci căile precise şi funcţionale de acţiune erau 
cunoscute. 
 
În cursul acestei întrevederi, deşi am cerut sprijin şi informaţii pentru a înţelege care este cea 
mai bună cale de a încerca să ne apărăm drepturile, nu am primit nici o indicaţie valabilă (e.g. 
plângere la Poliţia Capitalei, cerere la Parchet, proceduri de asigurare a dovezilor la sediul 
firmei reclamate, alte proceduri conform art. 139  din Legea nr. 8/1996, modificată prin 
Legea nr.285/2004.). 
 
“Deşi nu avem obligaţii privind acordarea de consultanţă juridică părţilor aflate într-un 
litigiu” - acesta este principiul de cooperare al ORDA. Nu exista încă un litigiu, încercăm 
doar să adunăm probe şi v-am cerut sprijinul cu încredere,  transparenţă şi cinste. 
 
ORDA are, credeam noi, funcţia de a îndruma şi de a proteja pe aceia a căror Drepturi de 
Autor au fost încălcate sau sunt în pericol de fi încălcate. Legea nr. 8/1996 modificată prin 
Legea nr.285/2004 prevede în art. 10: 
 
"Autorul unei opere are următoarele drepturi morale: 
 
a) dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusă opera la cunoştinţa publică; 
b) dreptul de a pretinde recunoaşterea calităţii de autor al operei; 
c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoştinţa publică; 
d) dreptul de a pretinde respectarea integrităţii operei şi de a se opune oricărei modificări, 
precum şi oricărei atingeri aduse operei, daca prejudiciază onoarea sau reputaţia sa;..." 
 
“Chiar şi o minima eficienţă a controlului nostru” - cam asta este tot ce îşi propune ORDA. 
Noi speram într-o abordare pe măsura cazului reclamat. 
 
Stimată Doamnă Director General al ORDA Rodica Pârvu, în cursul întâlnirii din data de 
08.12.2004 aţi afirmat că acesta este un caz pe măsura competenţelor şi a ambiţiilor 



 15

profesionale pe care le aveţi, şi că înţelegeţi să reţineţi anchetatori de la a pleca în concediu 
pentru a lucra la această investigaţie. De ce afirmaţi, de faţă cu martori, pe data de 
15.12.2004, că nu aţi citit plângerea depusă de OMNIS GROUP? De ce retractaţi afirmaţia că 
Dl. Adrian Păunescu doreşte, în măsura posibilului, să evite colaborarea cu Poliţia Capitalei, 
datorită faptului că nu se înţelege cu anchetatorii de la capitală ?  
 
Stimate Domnule Director General Adjunct Eugen Vasiliu, aţi afirmat în data de 08.12.2004 
că orice cerere, la Parchet, la Poliţia Sectorului 5, etc., va fi emisă cu maximă promptitudine, 
în vederea percheziţiei pentru constatarea flagrantului şi prelevarea de probe. De ce afirmaţi 
în data de 15.12.2004 că nu aţi înţeles ce trebuia făcut şi că de fapt nici nu a fost vorba de a 
cere mandat din partea Parchetului ? De ce retractaţi afirmaţia, făcută şi de Dumneavoastră, 
că ORDA nu colaborează bine cu Poliţia Capitalei ? De ce, după ce aţi afirmat că 
Dumneavoastră coordonaţi acest caz şi doriţi să colaborăm deschis, refuzaţi cu abilitate să ne 
daţi orice fel de informaţie?    
 
Stimate Domnule Adrian Paunescu, aţi afirmat în data de 08.12.2004 că este un caz clar de 
fraudă, că ştiţi ce aveţi de făcut şi că odată primite autorizaţiile de la Parchet şi de la Poliţia 
Sectorului 5 urmează să vă faceţi meseria de inspector. În lumea EU şi NATO în care dorim 
să traim, ce aţi făcut Dumneavoastră nu atrage protecţia şi stima superiorilor.     
 
Dl. Eugen Vasiliu ne propune ca în loc să apelăm la instituţiile statului de drept (vezi ORDA, 
unde avem toate sistemele înregistrate încă de la înfiinţarea instituţiei) să comitem o 
ilegalitate, şi anume “achiziţionarea (indirectă) a unuia din programele pentru calculator 
incriminate, pe baza lui urmând sa iniţiaţi procedura civilă …” este uimitor şi şocant acest 
mesaj, venit în scris din partea Directorului General Adjunct al ORDA şi semnat de Doamna 
Director General al ORDA. 
 
În contextul respectiv am încercat să vă lămurim în ce măsură, în urma unei descinderi 
menite să protejeze infractorul şi unde probele au dispărut, este important să încercaţi să 
identificaţi care sunt clienţii acestor infractori. Datorită notificărilor “zgomotoase” de care ne 
acuzaţi, am aflat de cele doua companii : MEDIST SA şi MEDIST SRL. 
 
Informaţiile nu au fost furnizate “la cererea noastră” (a ORDA - Dl. Eugen Vasiliu ne-a 
cerut doar să punem în scris o informaţie primită telefonic), ci au fost livrate, la fel ca şi 
celelalte informaţii, din proprie iniţiativă de către noi către ORDA, în speranţa că mai 
devreme sau mai târziu veţi considera că există o limită în ceea ce poate fi manipulat, distrus 
şi falsificat. 
  
Am cerut să participăm la identificarea sistemelor noastre care, aşa cum v-am dovedit, sunt 
implementate în cadrul unei baze de clienţi afişată pe situl RSC şi care se extind acum şi la 
clienţi ai MEDIST. 
 
Nu v-am cerut şi nu suntem interesaţi în nici un fel de informaţii provenite de la organizaţii 
criminale (numim RSC, MEDIST). Nu am făcut, nu facem şi nu vom face spionaj economic, 
suntem doar victima binevoitoare a acestui exerciţiu practicat de profesionişti. 
 
“Codul de conduită al organelor de control interzice furnizarea de informaţii sau crearea de 
situaţii prin care o firmă să ia contact cu secretele firmei concurente”. Suntem concurenţi cu 
hoţii sistemelor noastre înregistrate la ORDA şi, conform “codului de conduită”, nu îi putem 
deranja (îi putem doar preveni cu trei zile înainte). 
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“Într-o altă fază a cercetărilor, când vom avea programele incriminate...”. Faza trebuia să fie 
pe data de 11.12.2004, cu ocazia vizitei la RSC. Orice va mai fi prelevat de la RSC, dacă va 
mai fi, nu va mai exista niciodată în forma şi completitudinea din momentul vizitei ORDA – 
11.12.2004. Probabil că vom avea un set de probe contrafăcute pentru a-i proteja şi mai bine 
pe infractori. 
 
“Buna noastra cooperare in continuare pentru aflarea adevarului...”. Buna noastră cooperare 
a luat sfârşit în momentul în care, la nivel instituţional, aţi hotărât, în cel mai fericit caz prin 
exersarea selectivă a unei forme de incompetenţă, să îi protejaţi pe infractori.  
 
Puteam accepta că unul sau altul dintre angajaţii ORDA pot face un lucru reprobabil, dar nu 
ne-am putut imagina că ne confruntăm cu o atitudine instituţionalizată. 
 
Am luat la cunoştinţă adevărul văzut de Dumneavoastră în data de 23.12.2004.  
 
Adevărul aşa cum îl bănuim noi este următorul : 
 
În urma vizitei făcute de noi în data de 17.11,2004 la sediul ORDA şi a discuţiilor avute cu 
Dl. Eugen Vasiliu şi Dl.Adrian Ghimpu, am prezentat cea mai mare parte a dovezilor şi a 
profilului infracţiunii în cauză. 
 
Acesta este, folosind orice baza de referinţă, un caz cu implicaţii importante, implicaţii care 
suntem convinşi că vor fi dezvăluite pe măsură ce ancheta va continua şi se va extinde.  
 
S-au scurs 19 zile până când am depus plângerea la ORDA, pe 07.12.2004.  
 
Am cerut la ora 10.00 o audienţă în data de 08.12.2004, această audienţă ne-a fost acordată 
pentru ora 12.00. 
 
Deşi exista un caz expus pe data de 17.11.2004 şi o plângere depusă în data de 07.12.2004 
am aflat că, dacă nu ceream audienţa a doua zi după depunerea plângerii, toţi inspectorii 
urmau să fie plecaţi în concediu începând din ziua următoare.  
 
Am fost pozitiv surprinşi de bunăvoinţa şi spiritul de cooperare afirmat în cadrul vizitei din 
data de 08.12.2004, neînţelegând că de fapt eram “lucraţi”. 
 
Obiectivul ORDA era acela de a identifica unde am mai depus plângeri în vederea planificării 
paşilor pentru protejarea infractorilor, în funcţie de cât timp era disponibil până la demararea 
unei anchete corecte de către Poliţia Capitalei. Grija cea mai mare a ORDA a fost 
identificarea destinaţiei precise (Inspectoratul General sau Capitala) unde depusesem 
plângere la poliţie. 
 
Plângerea depusă la IGP ajunge la anchetatorii de la capitală în două zile. Plângerea depusă la 
capitală în atenţia Serviciului Fraude poate ajunge la anchetatori în câteva ore. Obţinerea unei 
autorizări din partea Parchetului poate dura o zi, deci mai erau o zi sau maximum două până 
când Poliţia Capitalei Secţia Fraude începea ancheta.   
 
Rezultatul a fost o vizită, fără mandat eliberat de Parchet, în vederea punerii infractorilor în 
situaţia de a distruge probele incriminatorii în timp util, făcută de ORDA la sediul RSC la trei 
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zile de la depunerea plângerii, a doua zi dupa ştergerea convenabilă a site-ului RSC, cu o zi 
mai devreme decât începerea anchetei Poliţiei Capitalei. ORDA s-a dus în vizită la RSC 
Vineri 10.12.2004, iar Luni 13.12.2004 a început ancheta Poliţiei Capitalei. 
 
Este suspectă lipsa din cadrul anchetei a D-lui Adrian Ghimpu. Un astfel de caz ar trebui să 
se bucure de atenţia şefului inspectorilor. În data de 17.11.2004 am prezentat cazul domniei 
sale, pe data de 08.12.2004 ne-a fost prezentat Dl. Adrian Păunescu. În cursul vizitei din data 
de 15.12.2004 l-am văzut din nou pe Dl. Ghimpu. A fost în concediu chiar când se ancheta ? 
Ce părere are dânsul despre această anchetă ? 
 
Este suspectă lipsa totală de transparenţă şi opacitatea pe care o manifestaţi. 
Avem senzaţia că suntem victimele unui exerciţiu în absurditate sau, de fapt, se anchetează 
doar "la comandă" ? 
 
Dl. Eugen Vasiliu a trecut de la dezinformare la denigrare. Începem să credem că de fapt noi 
suntem infractorii - suntem învinuiţi de faptul că minţim referitor la afirmaţii făcute de 
conducerea ORDA în ceea ce priveşte colaborarea cu Poliţia Capitalei, că am cerut 
urgentarea anchetei, acesta fiind motivul vizitei fără mandat la RSC, că am sabotat prin 
inabilitatea noastră ancheta, că ar fi trebuit să ştim lucruri care nu sunt de competenţa noastră 
şi care ne-au fost ascunse de ORDA, etc. 
 
"Cu riscul de a manifesta un optimism exagerat". În urma modului în care aţi înţeles să 
instrumentaţi cazul şi să vă comportaţi cu o companie care se află într-o astfel de situaţie, 
orice fel de optimism nu poate fi decât indecent. 
 
"Asigurându-vă de toată mobilizarea noastră". Nu avem nici un fel de încredere în modul şi 
în obiectivele pentru care vă mobilizaţi. 
 
Am făcut primul demers către ORDA în acest caz pe 17.11.2004. Astăzi - 30.12.2004 - din ce 
informaţii am primit de la ORDA, nu înţelegem dacă mai avem un caz, dacă mai există probe 
sau interes pentru anchetă, dacă mai e ceva de făcut.  
 
Puteţi avea convingerea că respectăm instituţiile statului şi vom continua să le sprijinim, 
comportându-ne ca şi până acum, cu demnitate, cu cinste, cu transparenţă, chiar dacă ne va 
costa pierderea acestei cauze. 
 
Sperăm, aşa cum şi Dumneavoastră vă doreaţi, să stabilim un precedent, în aşa fel încât alte 
companii, în viitor, să nu mai fie nevoite să se confrunte cu ceea ce ne confruntăm noi şi 
clienţii “competiţiei” noastre. 
 
 
 
 
 
 
S.C. OMNIS GROUP S.R.L., 
reprezentată de administrator 
Ghenea Şerban 
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Annex 7 

Ziarul Financiar – March 22nd, 2005 

 

The Supervisory Board of Banca Comerciala Romana (BCR) is to receive a new chairman: 
the Liberal party member Sebastian Vladescu, a former state secretary at the Ministry of 
Finance during the Mugur Isarescu cabinet. He will replace the PSD (Social Democrat Party) 
representative Horia Neamtu, whose interim commission expires next month. 
 
According to government sources, the State Asset Resolution Authority (AVAS), which 
represents the state as the main shareholder in BCR with 36.88%, intends to put Vladescu's 
candidacy to the general meeting of shareholders for approval. The AVAS chairman, Gabriel 
Zbarcea, could not be contacted for official confirmation.  
The Supervisory Board was established about a year ago after EBRD and IFC bought into the 
bank and when the BCR management was reorganised to separate administrative and 
executive duties.  
 
At the end of 2004, Horia Neamtu, a former PSD Deputy, was appointed chairman of the 
Supervisory Board after his predecessor, Florin Georgescu, moved to become first vice-
governor of the National Bank. Georgescu ran the BCR Supervisory Board from late April to 
September 2004. Meanwhile, Nicolae Danila continued to function as the bank's executive 
chairman, together with a Board of Directors that comprises five vice-presidents.  
 
Known to be someone close to Calin Popescu Tariceanu, the Prime Minister, Vladescu was 
appointed early this January to a seat on Petrom's Board of Directors. Vladescu was 
previously a state secretary under the Ciorbea government in the former Ministry of Trade 
and Industry. He was removed from this position in August 1997 due to the unjustified 
inclusion of the Romvag Caracal company on the list of 17 companies slated for liquidation. 

Mr. Sebastian Vladescu has a strong economic background and, starting with 1990, became a 
successful businessman. He was also Secretary of State in the Ministry of Finance in 2000. 

Since 1998, Sebastian Vladescu is a member of the Board of the Romanian Center for 
Economic Policies. 
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Annex 8 
 

 
 
În Atenţia Primului Ministru al României, Domnul Călin Popescu-Tăriceanu  
 

 
Nr. 371 / 20 Iulie 2005 

 
Stimate Domnule Prim Ministru, 
 
 
Societatea OMNIS GROUP S.R.L. a fost victima unui caz de fraudă a drepturilor sale 
intelectuale în domeniul programelor pentru calculator, fraudă posibilă ca urmare a 
excepţiilor introduse în normele metodologice privind organizarea şi funcţionarea  
registrului programelor pentru calculator administrat de ORDA şi susţinută prin atribuţiile 
care revin ORDA pe baza Legii nr. 8/1996, actualizată prin Legea nr. 285/2004. Cazul 
respectiv este constituit în prezent ca dosar penal înregistrat la Direcţia Generală de Poliţie a 
Municipiului Bucureşti, Serviciul Cercetări Penale, cu nr. 0352/2005. 
 
In acest sens, am depus în atenţia Dumneavoastră un memoriu pe data de 30 Decembrie 
2004, memoriu înregistrat la Secretariatul General al Guvernului României cu nr. 17/16195. 
Conform răspunsului primit din partea Cancelariei Primului Ministru prin scrisoarea cu nr. 
5574/AF/11.01.2005, vă rugăm să ne informaţi asupra stadiului demersurilor de modificare a 
legislaţiei curente în domeniul drepturilor de autor. 
 
Aşa cum am fost informaţi prin scrisoarea sus-menţionată, semnată de Dl. Dragoş Condrea, 
Director General al Cancelariei Primului Ministru, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor  
a fost solicitat să analizeze dispoziţiile legale în cauză, "în vederea eliminării consecinţelor 
negative apărute". 
 
Atribuţiile ORDA prevăd, la art. 138^2 alin. 1 din respectiva lege, posibilitatea desfăşurării 
de catre ORDA a unei operaţiuni de control punctual, ca urmare a primirii unei reclamaţii, 
doar pe baza unei notificări făcute organismului controlat cu 3 zile înainte. În cazul cu care ne 
confruntăm, notificarea prealabilă a permis făptuitorilor să acţioneze în sensul ascunderii 
dovezilor ce ar fi putut fi prelevate la un control inopinat. 
 
Având în vedere cele relatate, cât şi faptul că la 7 (şapte) luni de la aducerea la cunoştinţa 
Dumneavoastră a unui caz flagrant de furt din proprietatea intelectuală este în vigoare aceeaşi 
legislaţie deficitară, solicităm sa fim informaţi de urgenţă asupra conţinutului şi calendarului 
de aplicare a noilor prevederi în legislaţia drepturilor de autor. 
 
 
Vă mulţumim, 
 
Şerban Ghenea 
Director General OMNIS GROUP 
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Annex 9 
Gardianul, 2 august 2005 

Doi stabi de la ORDA au fost dati pe mana Parchetului pentru 
grave încalcari ale legii 
In urma unor semnale repetate primite de conducerea Ministerului Culturii si Cultelor (MCC) 
si de conducerea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), cu privire la grave 
incalcari ale legii, comise in activitatea a doi functionari publici angajati ai ORDA, 
conducerea MCC a dispus conducerii ORDA monitorizarea activitatii consilierului juridic 
superior Robert Bucur si a inspectorului superior Doru Adrian Paunescu in vederea demararii 
unei anchete. Informatiile, cumulate cu prinderea in flagrant a celor doi, au dus la sesizarea 
procurorului general al Romaniei, Ilie Botos, si a ministrului administratiei si internelor, 
Vasile Blaga.  

"Ministerul Culturii si Cultelor a inaintat recent o plangere penala la Parchetul General si la 
Ministerul Administratiei si Internelor cu privire la infractiunile comise de doi angajati ai 
Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor", a declarat Mona Musca, ministrul culturii si 
cultelor. Potrivit Monei Musca, consilierul juridic superior Robert Bucur si inspectorul 
superior Doru Adrian Paunescu au realizat "mai multe ilegalitati fata de obligatiile pe care le 
au, mana in mana cu persoane de la Ministerul Administratiei si Internelor". 

Ilegalitati... la greu 

In urma semnalelor primite, activitatea celor doi a fost monitorizata, descoperindu-se ca 
acestia facusera "o mica cooperativa", firma Davideo Cris. Aceasta era o firma audio-video, 
prin care "Bucur inspecta si piata si era si proprietarul firmei", a declarat Eugen Vasiliu, 
directorul adjunct al ORDA, citat de Mediafax. Vasiliu a precizat ca, desfasurand o astfel de 
activitate, Robert Bucur intra in conflict de interese cu functia pe care o detinea in cadrul 
ORDA.  

Potrivit directorului adjunct al ORDA, aceasta activitate era desfasurata de Bucur inca inainte 
de anul 2000, sugerandu-i-se la acel moment "sa lase firma si sa nu mai faca controale nici la 
firmele partenere". Cu toate acestea, Robert Bucur nu a iesit din afacere si, cu sprijinul lui 
Doru Adrian Paunescu, inspector superior in cadrul ORDA, a continuat ilegalitatile. "Nu a 
iesit din afacere, mai mult, cumpara marfa de la alte firme si nu o platea. Iar cine isi cerea 
banii era amenintat cu ORDA", a adaugat Eugen Vasiliu. Acesta a precizat ca una dintre 
firmele cu care Bucur a intrat in conflict este si Zone Records, "aceasta furnizand candva 
produse firmei functionarului ORDA".  

Hotii de la ORDA se tineau de amenintari 

"Domnul consilier Bucur s-a prezentat personal la administratorul firmei Zone Records si l-a 
amenintat cu o reclamatie la ORDA, respectiv la domnul Paunescu, cu care era mana in 
mana", spune Vasiliu.  

El a mai mentionat ca cei doi au fost prinsi in momentul in care Doru Adrian Paunescu a 
incheiat trei procese-verbale pe numele firmei Zone Records, in valoare de 500 milioane de 
lei, pentru fapte "absolut aberante". In acest moment, cei doi functionari ai ORDA nu au fost 
inca eliberati din functie, asteptandu-se verdictul instantelor sesizate.    

Ramona Draghici 
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Anexa 10 
Academia Catavencu, 17-23 August 2005 
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ANEXA 1 
 

Decembrie 1994 
 
Pe 21 Decembrie 1994 este înregistrată la Registrul Comerţului societatea MEDIST S.A., cu 
sediul în Str. Caraiman nr. 65. Conform înregistrării din 25 Februarie 2005, obiectul principal 
de activitate este Comerţul cu ridicata iar acţionarii societăţii sunt Carmen Vlădescu 
(55,5%), Mihaela Manole (1,7%), Gheorghe Coica (3,5%), Ionel Manole (38,2%), Cristina 
Crăciun (1%). Administratorii declaraţi la 25 Februarie 2005 sunt Gheorghe Coica şi 
Sebastian Vlădescu. 
 

Iulie 1997 
 
Pe 28 Iulie 1997 este înregistrată la Registrul Comerţului societatea CENTRUL MEDICAL 
POLIMED SRL, cu sediul în Str. Caraiman nr. 65. Acţionarii specificaţi în înregistrarea de 
la Registrul Comerţului din 13 Decembrie 2004 sunt Sebastian Vlădescu (40%), Ionel 
Manole (40%), Dan Simulescu (15%), Dorel Iordănescu (5%), iar administratori sunt Dorel 
Iordănescu şi Dan Simulescu. Sebastian Vlădescu era, la momentul înregistrării societăţii, 
Secretar de Stat în Ministerul Industriei şi Comertului (între Ianuarie şi August 1997). 
 

Septembrie 1998 
 
Pe 14 Septembrie 1998 este înregistrată la Registrul Comerţului compania LEADER HIGH-
TECH, cu obiect principal de activitate Fabricarea calculatoarelor şi a altor echipamente 
electronice şi cu sediul în Str. Caraiman nr. 65. Conform înregistrării din Registrul 
Comerţului din 27 Iunie 2004, acţionarii erau Nicolae Rotileanu (49%), Sebastian Vlădescu 
(18.5%), Ionel Manole (12,5%), Călin Popescu-Tăriceanu (10%), SC MEDIST SRL (10%). 
La data respectivă, ca şi administratori figurau Ionel Manole, Sebastian Vlădescu, Carmen 
Vlădescu şi Elena Turcu. 
 
La data înregistrării companiei LEADER HIGH-TECH (14 Septembrie 1998), Călin 
Popescu-Tăriceanu era membru al Parlamentului României, membru al Comisiei pentru 
Politică Economică, Reformă şi Privatizare. Între 1996 şi 1997 îndeplinise funcţia de 
Ministru de Stat, Ministru al Industriei şi Comerţului, minister la care a funcţionat ca Secretar 
de Stat, în perioada Ianuarie – August 1997, Sebastian Vlădescu. 
 

Decembrie 2000 
 
Sebastian Vlădescu a fost Secretar de Stat în Ministerul Finanţelor Publice în perioada 
Ianuarie – Decembrie 2000, responsabil cu bugetul de stat, datoria publică şi negocierile cu 
instituţiile financiare internaţionale. 
 
Dupa eliberarea lui Sebastian Vlădescu din funcţia de Secretar de Stat, pe 13 Decembrie 2000 
este înregistrată la Registrul Comerţului compania ROMANIAN SOFT COMPANY, în 
care, conform înregistrării la Registrul Comerţului din 31 Ianuarie 2005, Sebastian Vlădescu 
deţine 26%. Obiectul principal de activitate era Realizarea şi furnizarea de programe 
software. Alti acţionari (la 31 Ianuarie 2005) erau Ionel Manole (26%), Elisei Craciun 
(24%), Gabriel Oprea (24%), administrator fiind Ionel Manole. 
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Printre clienţii grupului de companii astfel constituit se remarcă instituţii de stat cu regim 
special, active în domeniul siguranţei şi securităţii naţionale, al căror profil de activitate se 
caracterizează printr-un nivel de secretizare care justifică public achiziţiile prin negocieri 
directe cu furnizori agreaţi şi nu licitaţiile deschise (e.g. Spitalul de Urgenţă al M.A.I. “Prof. 
Dr. Dimitrie Gerotă”, Spitalului Militar de Urgenţă “Prof. Dr. Agrippa Ionescu”). 
 

2001 – 2002 
 
ROMANIAN SOFT COMPANY a funcţionat cu 1 angajat în 2001 şi cu 2 angajaţi în 2002. 
În această perioadă compania solicită fonduri PHARE pentru proiectul: Dezvoltarea şi 
comercializarea de software HIS (Hospital Information System) – Sistem Informaţional 
pentru managementul medical al spitalelor - Crearea şi comercializarea a trei noi 
produse software. Fondurile, în valoare de 50.000 EUR ajutor nerambursabil, sunt acordate 
către ROMANIAN SOFT COMPANY în Octombrie – Noiembrie 2002, după ce compania 
şi-a mărit personalul de la 1 la 2 angajaţi. 
 

Februarie – Aprilie 2003 
 
In Martie 2003, OMNIS GROUP finalizează dezvoltarea versiunii web-based, bazate pe 
tehnologii informatice Internet de ultima oră, a sistemului informatic ISIS .NET. Menţionăm 
că soluţia ISIS .NET a fost premiată cu Premiul Special al Juriului pentru cea mai bună 
folosire a tehnologiilor Internet la cea mai prestigioasă competiţie internaţională EMEA 
(Europe – Middle East – Africa) RAD (Retail Application Developer) Awards de la Paris, din 
anul 2002.  
 
ROMANIAN SOFT COMPANY angajează, în perioada Februarie – Aprilie 2003, 2 
specialişti ai OMNIS GROUP. Cei 2 specialişti – Dragoş Săracu (fiul lui Constantin Saracu, 
judecator-inspector la Curtea de Apel Ploiesti) şi Irinel Lupei – fură codul sursă al sistemului 
ISIS .NET abia finalizat, la a cărui dezvoltare luaseră parte ca angajaţi ai OMNIS GROUP şi 
îl folosesc în cadrul companiei RSC pentru a îl prezenta drept 3 noi produse software, aşa 
cum cerea proiectul PHARE. 
 

Toamna 2004 
 
Seful Delegatiei Comisiei Europene in Romania, dl. Jonathan Scheele, face o vizita la sediul 
ROMANIAN SOFT COMPANY, asa-zis caz de succes in derularea unui proiect finantat din 
fonduri europene. In realitate, sunt prezentate catre inaltul oficial european aplicatiile 
constituite pe baza codului furat de la OMNIS GROUP. 
 

Noiembrie 2004 
 
Fapte 
 
Pe 09.11.2004, compania OMNIS GROUP a identificat furtul de proprietate intelectuală, în 
contextul în care societatea ROMANIAN SOFT COMPANY, prin Săracu Dragoş, a încercat, 
in luna Noiembrie 2004, să-l racoleze pe dl. Dan Şorănescu, angajat al companiei OMNIS 
GROUP, care a participat la dezvoltarea unei aplicaţii software deosebit de importante pentru 
companie. 
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Având în vedere importanţa şi caracterul secret al aplicaţiei la a cărei realizare a participat dl. 
Dan Şorănescu, precum şi faptul că ROMANIAN SOFT COMPANY avea o poziţie extrem 
de discretă pe piaţa IT din România, angajatii OMNIS GROUP au avut curiozitatea de a 
vizita site-ul ROMANIAN SOFT COMPANY (www.rsc.ro), prilej cu care au constatat 
existenţa unor aplicaţii identice cu cele realizate de către OMNIS GROUP. De pe site au 
colectat codul sursă al secţiunii CLIENT al aplicaţiilor respective, precum şi o lungă listă de 
clienţi, în majoritatea lor instituţii bugetare.  
 
Astfel, s-a constatat că aplicaţiile ROMANIAN SOFT COMPANY - ARES .NET, CARE. 
NET, AMBULANTA şi HIPOCRATE erau constituite, în secţiunea CLIENT disponibilă pe 
site-ul www.rsc.ro, din mai multe mii de linii sursă cod copiate din sistemul ISIS .NET. Sursa 
cod a sistemului ISIS .NET este protejată sub drepturi de autor de către compania OMNIS 
GROUP, posesoare a Certificatului de înregistrare în Registrul Programelor pentru Calculator 
nr. 0424/14.11.2001. Totodată, sistemul ISIS.NET este înregistrat cu codul 022000005 în 
Actualizarile 4 şi 5 ale Anexei 1 a Certificatului (actualizări datate 20 Martie 2003, respectiv 
01 Aprilie 2004 ). 
 
În ziua de 17 Noiembrie 2004 am solicitat o întrevedere la ORDA unde am avut o discuţie cu 
dl. Eugen Vasiliu – director general adjunct şi cu dl. Adrian Ghimpu – director DCAL, din 
partea OMNIS GROUP fiind prezenţi dl. Dragoş Rişcanu, Preşedinte OMNIS GROUP şi dl. 
Şerban Ghenea – director general. Obiectul discuţiei a fost constituit de expunerea pe larg a 
cazului, context în care am făcut referiri la dl. Sebastian Vlădescu în tripla sa calitate de 
acţionar la ROMANIAN SOFT COMPANY, de administrator şi, respectiv, director financiar 
la MEDIST SA. De asemenea, a fost prezentat codul sursa prelevat de compania OMNIS 
GROUP de pe site-ul www.rsc.ro, precum si codul sursă original înregistrat de OMNIS 
GROUP în Registrul Programelor pentru Calculator administrat de ORDA. Oficialii ORDA 
au refuzat preluarea acestor dovezi, Dl. Eugen Vasiliu, director general adjunct ORDA, 
sugerând că ar trebui să cumpărăm indirect unul sau mai multe din aplicaţiile ROMANIAN 
SOFT COMPANY, spre a le compara ulterior, astfel intrate în posesia noastră, cu sistemul 
ISIS .NET. 
 
Se subliniază faptul că produsele software ale ROMANIAN SOFT COMPANY nu sunt 
înregistrate în Registrul Programelor de Calculator. Înregistrarea ar fi permis o comparaţie 
rapidă a surselor cod ale programelor. 
 
Oficialii ORDA au menţionat că înregistrarea nu este obligatorie şi că recunosc limitările 
legislaţiei şi reglementărilor în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 124/2000, adoptată de 
către Senat la data de 26.06.2001, cu modificările transmise în 12.06.2001 de către Comisia 
pentru cultură, culte, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului), precum şi faptul că 
probele prezentate nu susţin un caz real de furt de proprietate intelectuală. 
 
În finalul expunerii noastre, domnii Eugen Vasiliu şi Adrian Ghimpu au afirmat că legislaţia 
în vigoare la nivelul lunii Noiembrie 2004 nu ne permitea să acţionăm în sensul logic al 
faptelor şi, cu alte cuvinte, „nu prea avem ce face”. 
 
Pe 26 Noiembrie 2004, OMNIS GROUP trimite o scrisoare Ministrului Administraţiei şi 
Internelor, Marian Săniuţă, cu prezentarea cazului şi cu menţionarea faptului că produsele 
software furate au fost vândute către unităţi MAI: Primăria Sectorului 3 Bucureşti, Spitalul de 
Urgenţă “Prof. Dr. Dimitrie Gerotă” Bucureşti, conform informaţiilor prezentate pe site-ul 
web al RSC. 
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Documente 
 
� Ordonanta Guvernului nr. 124/2000; 
� Normele metodologice privind organizarea si functionarea Registrului Programelor de 

Calculator administrat de ORDA; 
� Scrisoarea OMNIS GROUP din 26.11.2004 către Ministrul Administraţiei şi Internelor. 
 
Interpretare 
 
In calitatea sa de autoritate unică pe teritoriul României în ceea ce priveşte evidenţa, 
observarea şi controlul aplicării legislaţiei în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor 
conexe, ORDA ar fi putut cu usurinta sa dispuna imediat (pe 17.11.2004) prelevarea de pe 
site-ul www.rsc.ro a sursei cod reclamate. Aceasta ar fi putut fi comparata in momentul 
urmator, de specialistii ORDA, cu sursa cod a sistemului ISIS .NET, depusa la ORDA in 
Martie 2003, cu ocazia inregistrarii acestui sistem in Registrul Programelor pentru Calculator. 
Identitatea ar fi devenit imediat evidenta si conducerii ORDA, care ar fi putut sa actioneze, cu 
rezultate precise, din prima zi a semnalarii furtului. 
 

Decembrie 2004 
 
Fapte 
 
Pe 3 Decembrie 2004, OMNIS GROUP trimite o scrisoare Ministrului Apărării Naţionale, 
Ioan Mircea Paşcu, cu prezentarea cazului şi cu menţionarea faptului că produsele software 
furate au fost vândute Spitalului Militar de Urgenţă “Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din 
Bucureşti, conform informaţiilor prezentate pe site-ul web al RSC. 
 
In data de 7 Decembrie 2004 OMNIS GROUP depune o plângere către următoarele instituţii: 
 
- Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA); 
- Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a 

Fraudelor; 
- Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. 

 
În conţinutul plângerii s-a menţionat faptul că proba incriminatorie ce trebuie conservată este 
codul expus pe site-ul www.rsc.ro, acesta reprezentând un caz evident de furt de proprietate 
intelectuală. 
 
Pe 7 si 8 Decembrie, OMNIS GROUP notifică, prin executor judecătoresc, toate companiile 
afişate în calitate de clienţi pe site-ul web al ROMANIAN SOFT COMPANY, cu privire la 
faptul că produsele software pe care le-au cumpărat sunt realizate pe baza sursei cod furate. 
Este solicitata catre aceste institutii sistarea operarii aplicatiilor furnizate de ROMANIAN 
SOFT COMPANY si constituite prin furt de proprietate intelectuala. 
 
În data de 8 Decembrie 2004 am solicitat o nouă întrevedere la ORDA, la discuţii 
participând: doamna Rodica Pârvu – director general, dl. Eugen Vasiliu – director general 
adjunct şi dl. Adrian Păunescu – inspector, toţi din cadrul ORDA, precum şi doamna Cristina 
Belba şi dl. Dragoş Rişcanu, ambii reprezentanţi ai OMNIS GROUP. Această întâlnire a avut 
ca scop urgentarea anchetei pentru conservarea probelor materiale ce puteau fi identificate. 
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În timpul discuţiilor, doamna Rodica Pârvu, director general ORDA, a afirmat că ne 
confruntăm cu un caz foarte interesant şi ca doreşte o anchetare judicioasă care să constituie 
un studiu de caz în materia acestei categorii de infracţiuni. In legatura cu exceptia introdusa 
in legislatie referitor la inregistrarea obligatorie a produselor software in Registrul 
Programelor pentru Calculator, Directorul General ORDA Rodica Pârvu aminteşte faptul că 
excepţia introdusă în Ordonanţa Guvernului nr. 124/2000 a fost cerută cu insistenţă de către 
Ministrul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei – Dan Nica, în numele “întregii 
comunităţi a companiilor de software”. 
 
Tot în contextul acestor discuţii, dl. Adrian Păunescu – inspector ORDA a afirmat că, în urma 
plângerii depuse de către compania noastră cu doar o zi înainte, vizitase site-ul indicat în 
plângere (www.rsc.ro) si prelevase toate probele care se puteau găsi pe acest site. Dl. 
Păunescu a afirmat, de asemenea, că va întreprinde o descindere inopinată la sediul 
ROMANIAN SOFT COMPANY pentru a constitui un flagrant în vederea prelevării probelor 
ce puteau constitui fundament al plângerii penale. În acest sens, dl. Adrian Păunescu – 
inspector ORDA s-a consultat şi cu dl. Eugen Vasiliu – director general adjunct ORDA, care 
s-a angajat să solicite Parchetului, în aceaşi zi, în regim de urgenţă, mandatul de percheziţie la 
sediul ROMANIAN SOFT COMPANY, percheziţie ce urma, după spusele sale, să aibă loc a 
doua zi (09.12.2004) şi să fie întreprinsă de inspectorul Adrian Păunescu împreună cu un 
inspector din cadrul Poliţiei. 
 
Subliniem faptul ca prelevarea codului sursa de pe site-ul www.rsc.ro se putea face cu mare 
usurinta, in doar cateva minute, lucru care ar fi permis asigurarea de catre ORDA – inca din 
07.12.2004, de la depunerea plangerii noastre – a probelor necesare dovedirii fara dubiu a 
furtului comis de angajatii ROMANIAN SOFT COMPANY. 
 
Pe 09.12.2004 ROMANIAN SOFT COMPANY suspenda accesul pe site-ul www.rsc.ro. 
 
Pe 10 Decembrie 2004, la două zile după întâlnirea de la sediul ORDA şi la o zi după 
verificarea ce ar fi trebuit să aibă loc la sediul ROMANIAN SOFT COMPANY, am încercat 
să-l contactăm telefonic pe dl. Adrian Păunescu – inspector ORDA pentru a ne interesa 
asupra rezultatelor verificarilor. Toate încercările noastre au fost în zadar, motiv pentru care 
am solicitat o nouă întrevedere cu doamna Rodica Pârvu – director general ORDA, dl. Eugen 
Vasiliu – director general adjunct ORDA şi dl. Adrian Păunescu – inspector ORDA, pentru a 
fi informaţi asupra respectivelor rezultate. 
 
Dupa cum urma sa aflam ulterior, inspectorul ORDA Adrian Paunescu, impreuna cu un 
specialist de la Politia sector 5, au facut o vizita la sediul ROMANIAN SOFT COMPANY pe 
10.12.2004.  Discutiile autoritatilor cu reprezentantii acestei companii au vizat continuarea 
distrugerii probelor (distrugere initiata pe 17.11.2004 odata cu aducerea la cunostinta ORDA 
a furtului) si fabricarea unor noi probe care sa disculpe pe infractori si sa stabileasca baza 
acuzarii ulterioare a companiei OMNIS GROUP pentru prejudicii de imagine si denunt 
calomnios. 
 
Pe 14 Decembrie 2004, OMNIS GROUP trimite plângeri la DGPMB, ORDA şi IGCTI 
privind actuala legislaţie a drepturilor de autor. Este solicitata identificarea intregii liste de 
clienti a ROMANIAN SOFT COMPANY si analiza sursei cod a programelor exploatate de 
acestia, prin comparare cu sursa cod a sistemului ISIS .NET, depusa la ORDA de OMNIS 
GROUP in Martie 2003. 
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Pe 14.12.2004, Spitalul General CF nr. 2 Bucuresti trimite catre OMNIS GROUP scrisoarea 
nr 1723 prin care afirma ca nu a avut relatii comerciale cu ROMANIAN SOFT COMPANY 
si ca nu a platit facturi catre aceasta firma. De asemenea, in scrisoare se confirma (!!) 
prezenta pe lista de clienti afisata pe site-ul www.rsc.ro, alaturi de alte 2 unitati din reteaua 
CF: Spitalul CF Craiova si Spitalul CF Galati. 

Pe 14 Decembrie 2004, specialistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul DGPMB, 
cms. Luigi Sima si insp. Marian Ionita, s-au prezentat la sediul societatii OMNIS GROUP 
pentru investigatii. Au fost prelevate probe reprezentand codul sursa al sistemului ISIS .NET 
depus la ORDA in Martie 2003 si codul sursa preluat de OMNIS GROUP de pe site-ul 
Internet www.rsc.ro, inclus in aplicatiile comercializate de RSC. 

In cadrul discutiilor, specialistii DGPMB au fost informati de faptul ca reprezentantii ORDA 
au facut o vizita la sediul ROMANIAN SOFT COMPANY pe 10.12.2004. Cms. Luigi Sima 
a apreciat ca, in acest caz, o noua vizita pentru prelevare de probe nu mai poate avea 
rezultatul dorit, avand in vedere ca infractorii au fost deja notificati si ca au avut posibilitatea 
sa distruga probele. Reprezentantii OMNIS GROUP au solicitat cms. Luigi Sima sa efectueze 
descinderi la clientii ROMANIAN SOFT COMPANY pentru a preleva probe inca neviciate. 
A fost subliniat in discutii faptul ca printre clientii la care ar fi putut fi asigurate probele cu 
maxima operativitate se afla Spitalul de Urgenta al M.A.I. "Prof. Dr. D. Gerota".  

Specialistii Serviciului de Investigare a Fraudelor, angajati ai Ministerului Administratiei si 
Internelor, se aflau astfel in ziua de 14.12.2004 in situatia clara de a solicita Spitalului Dr. D. 
Gerota, unitate a aceluiasi Minister al Administratiei si Internelor, asigurarea de probe 
referitoare la programele achizitionate de la ROMANIAN SOFT COMPANY (sau 
MEDIST). O actiune decisa si rapida ar fi oferit investigatorilor, in acel moment, posibilitatea 
de a stabili exact gradul de similaritate intre programele achzitionate si operate de Spitalul de 
Urgenta al M.A.I. si sistemul ISIS .NET realizat de OMNIS GROUP. 

Serviciul de Investigare a Fraudelor nu a actionat insa in acest fel. Mai mult, desi majoritatea 
clientilor prezentati de RSC pe site-ul Internet erau unitati medicale de stat – ca si spitalul 
mentionat – cms. Luigi Sima decide ulterior sa viziteze doar pe clientii Porsche Romania si 
TOI TOI & DIXI, unde nu identifica nici-o proba.  

Pe 15 Decembrie 2004 a avut loc o noua intrevedere la sediul ORDA, context în care doamna 
Rodica Pârvu – director general ORDA a afirmat că nu a citit plângerea depusă de OMNIS 
GROUP încă din data de 07.12.2004 (?!) şi nici nu-şi aminteşte conţinutul discuţiei avute cu 
o săptămână mai devreme, respectiv în data de 08.12.2004. Tot cu acest prilej, dl. Eugen 
Vasiliu – director general adjunct ORDA a afirmat că inspectorul ORDA Adrian Păunescu s-
a dus la sediul ROMANIAN SOFT COMPANY fără mandat de percheziţie, doar pentru a 
solicita conducerii acestei societăţi să pună la dispoziţia ORDA probele necesare soluţionării 
plângerii depuse de către OMNIS GROUP (?!). Tot domnia sa a ţinut să precizeze că ORDA, 
conform legislaţiei în vigoare, nu are atribuţii de investigare, acesta fiind un atribut al poliţiei, 
iar din punctul de vedere al instituţiei pe care o reprezintă s-a făcut tot ceea ce se putea face, 
în limita atribuţiilor ce reveneau ORDA.  
 
Dl. Adrian Paunescu a afirmat că, în cadrul vizitei respective la sediul ROMANIAN SOFT 
COMPANY, a fost însoţit de un reprezentant al Poliţiei şi a băut o cafea, cerând ca probele 
solicitate să fie prezentate în termen de trei zile.  
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Dl. Eugen Vasiliu a prezentat afirmaţia făcută de specialiştii ROMANIAN SOFT 
COMPANY, şi anume că programele AMBULANTA.NET, ARES.NET, CARE.NET – 
neînregistrate în Registrul Programelor pentru Calculator – nu sunt decât nişte programe 
aflate în proces de dezvoltare, nefinalizate şi necomercializate. Dl. Eugen Vasilia a susţinut 
că nu era posibilă sigilarea sistemelor de calcul în vederea evitării distrugerii probelor, 
deoarece acţiunea respectivă ar fi fost similară cu oprirea activităţii ROMANIAN SOFT 
COMPANY, care ar fi fost astfel îndreptăţita să solicite, ulterior, despăgubiri pentru daunele 
provocate prin aceasta acţiune. 
 
Menţionăm că preluarea probelor relevante se putea face extrem de simplu, PRIN 
COPIEREA PE SUPORT OPTIC ( CD ) ATÂT A VERSIUNILOR PROGRAMELOR 
AMBULANTA, ARES.NET, CARE.NET ŞI HIPOCRATE, AFIŞATE PE SITE-UL 
WWW.RSC.RO CA VERSIUNI DE DEMONSTRAŢIE, CÂT ŞI A PROGRAMELOR 
RESPECTIVE, ÎN STRUCTURA ŞI STADIUL DESCOPERIT (în faza de dezvoltare, ca 
versiuni nefinalizate, etc.). 
 
Urmare a primirii notificării transmise prin executor judecătoresc, Dna. Silvia Ticu, consilier 
juridic la Spitalul Universitar CF Craiova, afirmă într-o convorbire telefonică avuta cu dl. 
Dragos Riscanu in ziua de 16 Decembrie 2004 că programele software oferite de către RSC 
sunt utilizate în spital, nefiind însă cumpărate direct de la RSC, ci de la firma MEDIST, 
împreună cu echipament medical. 
 
Pe 17.12.2004, Spitalul Universitar CF Craiova trimite catre OMNIS GROUP o scrisoare 
prin care informeaza ca "aplicatia instalata de ROMANIAN SOFT COMPANY" nu a fost si 
nu va fi folosita. 
 
Pe 21.12.2004 OMNIS GROUP trimite o plângere la DGPMB, ORDA şi IGCTI cerând o 
investigaţie asupra tranzacţiilor comerciale efectuate de către ROMANIAN SOFT 
COMPANY şi MEDIST, precum şi asupra tranzacţiilor comerciale efectuate de către aceste 
companii cu terţe părti. În plângere este menţionat Sebastian Vlădescu în calitate de acţionar 
principal la ambele companii – MEDIST şi ROMANIAN SOFT COMPANY. Sebastian 
Vlădescu a fost Secretar de Stat la Ministerul Finanţelor Publice în anul 2000 şi Secretar de 
Stat la Ministerul Industriilor în 1997 (poziţie din care a demisionat în luna August 1997 în 
urma includerii nejustificate a societăţii ROMVAG Caracal pe lista celor 17 companii listate 
pentru lichidare, cu toate că presa a comentat că responsabilitatea acestei greşeli ar fi trebuit 
să-i aparţină lui Călin Popescu-Tăriceanu, Ministrul Industriilor la vremea respectivă). 
 
Pe 21.12.2004, OMNIS GROUP trimite catre ORDA cererea inregistrata cu nr. 
8182/21.12.2004, prin care solicită ca ORDA să prezinte probele pe care le-a preluat din site-
ul www.rsc.ro în perioada 7 Decembrie (depunerea plângerii) – 9 Decembrie (suspendarea 
aplicaţiilor din site) şi să documenteze în ce anume constau datele şi probele semnificative pe 
care Dl. Adrian Păunescu a afirmat, în discuţiile din 8 Decembrie 2004, că le-a prelevat şi 
conservat în cercetarea preliminară pe care a desfăşurat-o în 7-8 Decembrie 2004. 
 
Pe 22.12.2004, ORDA trimita catre OMNIS GROUP o scrisoare sub semnatura directorului 
general Rodica Parvu, prin care se afirma ca "cercetarea de catre organele ORDA si Politie 
a relatiei RSC – MEDIST si apoi a beneficiarilor firmei MEDIST ar putea oferi solutia 
problemei". 
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OMNIS GROUP trimite, pe 22 Decembrie 2004, o plângere la DGPMB, ORDA şi IGCTI cu 
privire la utilizarea incorectă a finanţării PHARE nerambursabile obţinute de ROMANIAN 
SOFT COMPANY pentru “crearea şi comercializarea a trei noi produse software” – 
ARES.NET, CARE.NET şi AMBULANTA, produse realizate pe baza sursei cod copiate din 
soluţia ISIS.NET. 
 
Pe 22 Decembrie 2004, Specialiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor – Direcţia 
Generală de Poliţie Bucureşti – inspectează sediul RSC şi ridică CD-uri cu programele 
software ARES.NET, CARE.NET şi AMBULANTA şi cu site-ul web al RSC, suspendat 
anterior. Acelaşi inspector ORDA – dl. Adrian Păunescu a participat împreună cu 
reprezentanţi ai Poliţiei, la a doua vizita facuta la sediul ROMANIAN SOFT COMPANY 
pentru a preleva probe (a doua oară, după 12 zile de la prima vizita!!). Aceste probe fusesera 
viciate ulterior notificarii ORDA pe 17.11.2004 asupra furtului savarsit! Aceasta se va 
dovedi cu ocazia definitivarii constatării tehnico-ştiinţifice desfăşurate la sediul ORDA în 
ziua de 17 Ianuarie 2005.  

Pe 21.11.2005, in urma studiului documentelor incluse in dosarul penal nr. 0352/2005 aflat 
pe rolul DGPMB – Serv. Cercetari Penale, am constatat faptul ca asa-zisa descindere 
inopinata efectuata de cms. Luigi Sima, insp. Marian Ionita si reprezentantul ORDA la 
sediul RSC pe 22.12.2004 fusese anuntata catre ROMANIAN SOFT COMPANY in 
prealabil, organele de ancheta primind permisiunea efectuarii unei verificari de la 
administratorul ROMANIAN SOFT COMPANY, dl. Manole Ionel. La vizita a participat, in 
calitate de martor, d-na Craciun Cristina, director economic la societatea MEDIST, subiect al 
notificarilor transmise de catre OMNIS GROUP autoritatilor in cauza. 

Luigi Sima şi Marian Ioniţă au sustinut ca aceasta vizita a fost inopinata, ca angajatii 
ROMANIAN SOFT COMPANY au fost luati prin surprindere, acestia solicitand prezenta 
unui avocat. Doar la afirmatia facuta de cms. Sima, potrivit careia poate sigila calculatoarele 
societatii, reprezentantii ROMANIAN SOFT COMPANY ar fi permis prelevarea probelor 
respective, probe care fusesera modificate ulterior notificării facute, notificare ce a condus şi 
la suspendarea site-ului www.rsc.ro pe 09.12.2004. 

Modificarea sursei cod in vederea distrugerii probelor a fost identificată cu ocazia 
definitivării constatării tehnico-ştiinţifice desfăşurate la sediul ORDA în ziua de 17.01.2005. 
Astfel s-a constatat ca din sursa cod prelevată din aplicaţiile ARES.NET şi AMBULANTA, 
aşa cum acestea fuseseră puse la dispoziţie de către ROMANIAN SOFT COMPANY pe data 
de 06.01.2005, lipseau toate liniile de comentarii, linii care se regăsesc însă în codul 
prelevat in 09.11.2004 de OMNIS GROUP direct de pe site-ul www.rsc.ro, identice cu cele 
existente în versiunea ISIS .NET înregistrată de OMNIS GROUP la ORDA. De asemenea, cu 
aceeasi ocazie, s-a constatat ca fusese schimbata ordinea in care anumite functii (secvente de 
instructiuni care asigura o functionalitate a programului) apareau in fisierele cu cod sursa. 
 
Pe 23.12.2004, OMNIS GROUP trimite cereri catre ORDA, DGPMB – Serviciul de 
Investigare a Fraudelor si IGCTI, aratand ca a considerat ca a facut toate demersurile posibile 
pentru a-si apara drepturile legale si solicitand informatii asupra procedurii care trebuie 
urmate pentru a beneficia de drepturile legale. 
 
Spitalul Universitar CF Galati raspunde prin scrisoarea nr. 8896/24.12.2005 ca "nu a 
cumparat si nu a utilizat niciodata vreun program de la ROMANIAN SOFT COMPANY" 
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Pe 28-29.12.2004, OMNIS GROUP trimite notificari catre Spitalul de Urgenta "Prof. Dr. D. 
Gerota", Spitalul Militar de Urgenta "Prof. Dr. Agrippa Ionescu", Spitalul Judetean 
Alexandria, Spitalul General CF Galati, aratand ca situatia reclamata are in vedere nu doar 
programele achizitionate direct de la ROMANIAN SOFT COMPANY, ci si cele obtinute 
prin distribuitorul MEDIST. 
 
Pe 30 Decembrie, OMNIS GROUP notifică pe Primul Ministru al Romaniei cu privire la 
cazul de furt de proprietate intelectuală, solicitând: 
 
• Eliminarea din legislaţia privind drepturile de autor a acelor reglementări care favorizează 

şi încurajează furtul de proprietate intelectuală, şi 
• Definirea unui cadru normativ şi legislativ pentru activitatea ORDA în vederea garantării 

corectitudinii şi eficienţei acţiunilor de control operativ. 
 
Documente 
 
� Scrisoarea OMNIS GROUP din 03.12.2004 către Ministrul Apararii Nationale; 
� Plangerea prealabila transmisa de OMNIS GROUP catre ORDA, IGP si IGCTI pe 

07.12.2004; 
� Notificarile transmise de OMNIS GROUP, prin Biroul Executorului Judecatoresc 

Popescu Sofica, catre clientii ROMANIAN SOFT COMPANY, afisati pe site-ul 
www.rsc.ro, pe 07.12.2004, respectiv 08.12.2004; 

� Cererile transmise de OMNIS GROUP catre ORDA, IGP si IGCTI pe 14.12.2004; 
� Scrisoarea nr. 1723/14.12.2004 primita de la Spitalul General CF 2 Bucuresti; 
� Scrisoarea nr. 3530/17.12.2004 primita de la Spitalul Universitar CF Craiova; 
� Cerere transmisa de OMNIS GROUP catre ORDA, IGCTI si DGPMB – Serviciul de 

Investigare a Fraudelor, pe 21.12.2004; 
� Scrisoarea nr. 8182/21/12/2004 trimisa de OMNIS GROUP catre ORDA; 
� Scrisoarea nr. 526/20.12.2004 trimisa de OMNIS GROUP catre Spitalul General CF nr. 2 

Bucuresti; 
� Scrisoarea IGCTI nr. 30332/22.12.2004 catre OMNIS GROUP; 
� Scrisoarea ORDA nr. 8182/22.12.2004 catre OMNIS GROUP; 
� Scrisoarea OMNIS GROUP din 22.12.2004 catre ORDA, DGPMB si IGCTI; 
� Cererea OMNIS GROUP catre ORDA, IGCTI si DGPMB din 23.12.2004; 
� Scrisoarea nr. 8896/24.12.2004 a Spitalului CF Galati catre OMNIS GROUP; 
� Scrisoarea OMNIS GROUP nr. 530/24.12.2004 catre ORDA; 
� Scrisoarea nr. 546/28.12.2004 a OMNIS GROUP catre Spitalul de Urgenta "Prof. Dr. D. 

Gerota"; 
� Scrisoarea nr. 547/28.12.2004 a OMNIS GROUP catre Spitalul Militar de Urgenta "Prof. 

Dr. Agrippa Ionescu"; 
� Scrisoarea nr. 548/28.12.2004 a OMNIS GROUP catre Spitalul Judetean Alexandria; 
� Scrisoarea nr. 555/29.12.2004 a OMNIS GROUP catre Spitalul General CF Galati; 
� Scrisoarea trimisa de OMNIS GROUP Primului Ministru al Romaniei, pe 30.12.2004; 
� Scrisoarea nr. 556/30.12.2004 trimisa de OMNIS GROUP catre ORDA. 
 
Interpretare 
 
Pe 07.12.2004, odata cu depunerea plangerii OMNIS GROUP, ORDA putea actiona cu 
maxima operativitate, intr-o baza documentata, spre a preleva probe de pe site-ul www.rsc.ro. 
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Inspectorul ORDA Adrian Paunescu afirma chiar, pe 08.12.2004, ca a preluat toate probele 
necesare. Organele de ancheta nu mai fac insa nici-un fel de referire la aceste probe, ele 
dispar cu desavarsire. 
 
Pe 09.12.2004, ROMANIAN SOFT COMPANY suspenda accesul la site-ul www.rsc.ro. In 
cazul in care pe site nu se aflau decat programe proprii sau provenite din surse publice, nu 
exista nici-un motiv pentru care sa fie oprit acest acces. 
 
Nici vizita inspectorului Adrian Paunescu si a Politiei pe 10.12.2004 la sediul ROMANIAN 
SOFT COMPANY nu a oferit nici-o proba pentru ancheta. Probele solicitate nu au fost 
prezentate de ROMANIAN SOFT COMPANY in 3 zile, asa cum Adrian Paunescu a afirmat 
ca a cerut. 
 
Specialistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul DGPMB sustin, pe 14.12.2004, 
ca vizita ORDA din 10.12.2004 a compromis orice posibilitate de a mai obtine probe 
relevante. OMNIS GROUP insista ca Spitalul de Urgenta al M.A.I. "Prof. Dr. D. Gerota" este 
un client reprezentativ, care desfasura in acel moment un proiect de implementare a unei 
solutii informatice complexe si de la care pot fi asigurate probe relevante. Specialistii Politiei 
se feresc sa mearga la Spitalul M.A.I., dar viziteaza Porsche Romania. La solicitarile OMNIS 
GROUP de a insista cu Spitalul M.A.I., pentru a ne convinge de profesionalismul lor, se 
hotarasc sa viziteze din nou ROMANIAN SOFT COMPANY, desi sustinusera ca probele 
fusesera cu siguranta compromise. 
 
Pe 22.12.2004, sub supravegherea Cristinei Craciun, director economic la MEDIST, este 
"ridicat" de la ROMANIAN SOFT COMPANY un disc optic continand programele 
modificate si probele fabricate ulterior depunerii plangerii OMNIS GROUP, pe 07.12.2004. 
Datele fisierelor de pe disc se incadreaza in general intre 8 si 17 Decembrie 2004, strategia de 
modificare si fabricare de probe fusese stabilita si implementata pe baza informatiilor primite 
de la specialistii ORDA si a sprijinului acordat de politistii Serviciului de Investigare a 
Fraudelor. 
 
Increderea cu care comisarul Luigi Sima a prezentat rezultatele vizitei din 22.12.2004 – 
descindere inopinata, luare prin surprindere, prelevare completa de probe – a reprezentat un 
prim indiciu ca avem de-a face cu o inscenare menita sa ne convinga ca organele de ancheta 
isi fac pe deplin datoria, in conditiile in care acestea, de fapt, erau angrenate intr-un efort 
concertat, de a distruge si falsifica probe, in scopul favorizarii infractorilor. 
 
Dragos Saracu si Irinel Lupei au furat mult mai mult decat ceea ce am putut identifica pe site-
ul www.rsc.ro. Scopul furtului era de a aduce rapid o companie (cu 2 angajati in 2002) in 
pozitia de a ocupa un rol de lider pe piata solutiilor informatice de gestiune economica in 
domeniul medical. Programe consistente trebuiau repede introduse la clienti reprezentativi, 
unitati bugetare, care puteau dispune sume consistente, "convinse" de anumiti factori de 
influenta. Pentru a elimina eventuale probleme pe care le putea ridica alegerea unui furnizor 
necunoscut, a aparut partenerul MEDIST, care a vandut beneficiarilor programele la pachet 
cu aparatura si instalatii medicale. Atragerea de fonduri PHARE pentru un proiect de 
dezvoltare de sisteme informatice era de asemenea de natura sa creasca in piata prestigiul 
ROMANIAN SOFT COMPANY. Aceste obiective justificau pe deplin furtul consistent al 
unui sistem cu a carui sursa cod cei doi fosti angajati ai OMNIS GROUP erau foarte 
familiari.  
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Eforturile organelor de ancheta s-au indreptat de la inceput in directia ascunderii probelor ce 
nu fusesera identificate. Codul descoperit pe site era un rau minor in comparatie cu codul 
inclus in sectiunea server a programelor constituite prin frauda. Toate fortele au fost 
mobilizate pentru a asigura neidentificarea de probe suplimentare. ROMANIAN SOFT 
COMPANY a fost anuntata pentru a initia modificarea si fabricarea de probe. Nu s-au facut 
prelevari de probe de la clienti – nici macar de la unitatea M.A.I. – pentru a le da infractorilor 
timpul sa modifice programele instalate. Alte spitale s-au facut ca nu inteleg solicitarile 
OMNIS GROUP, ascunzandu-se in spatele identitatii furnizorului reclamat – "nu am 
cumparat nimic de la ROMANIAN SOFT COMPANY !!". 
 
Toate solicitarile OMNIS GROUP de a fi cercetata relatia ROMANIAN SOFT COMPANY – 
MEDIST si contractele de furnizare de soft ale acesteia din urma – pista confirmata si de 
ORDA in scrisoarea din 22.12.2004 - nu au primit nici-un raspuns din partea anchetatorilor. 
 
Evenimentele ulterioare aveau sa confirme in totalitate faptul ca fusese stabilita in detaliu  
strategia unei inscenari juridice. 
 

Ianuarie 2005 
 
Fapte 
 
Pe 6 Ianuarie 2005 este iniţiat un studiu tehnico-ştiinţific de către specialiştii ORDA, la 
cererea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul DGPMB, bazat pe compararea 
sursei cod a produselor ARES.NET, CARE.NET şi AMBULANTA, aşa cum au fost 
prelevate de către Poliţie, de la sediul ROMANIAN SOFT COMPANY, în 22 Decembrie 
2004.  
 
Subliniem faptul ca nu a fost posibila si dezarhivarea arhivei continand programul 
HIPOCRATE!! Dezarhivarea respectiva a fost efectuata ulterior, asa cum este inregistrat in 
documentele ORDA, pe 07.01.2005, in prezenta reprezentantilor ROMANIAN SOFT 
COMPANY si ORDA, fara respectarea procedurilor regulamentare. Programul HIPOCRATE 
nu a fost inclus in constatarea tehnico-stiintifica ce urma sa fie efectuata de ORDA, pentru a 
da posibilitatea ROMANIAN SOFT COMPANY sa adune ulterior programele incriminate 
sub numele generic de HIPOCRATE, sa inregistreze din nou acest program in Septembrie 
2005 si sa-l redistribuie catre clientii mentionati, astfel incat acestia sa poata sustine faptul ca 
nu beneficiaza de utlizarea programelor incriminate in plangerea penala. 
 
Este de menţionat faptul că atat specialistii ORDA, cat si cei ai Serviciului de Investigare a 
Fraudelor din cadrul DGPMB, au respectat cu strictete procedurile legale de initiere a 
constatarii tehnico-ştiinţifice din 06.01.2005, in ceea ce priveste provenienta probelor ce 
urmau sa faca subiectul analizei. Astfel, a fost extras din arhiva ORDA CD-ul continand 
sistemul ISIS .NET depus de OMNIS GROUP in luna Martie 2003 si a fost dezarhivata 
arhiva inregistrata pe acest CD. 
 
Avand in vedere faptul ca organele de ancheta – ORDA si Politie – nu asigurasera pana la 
acea data prelevarea operativa a probelor de la sediul ROMANIAN SOFT COMPANY sau 
/si de la clientii acesteia, existand premize clare ca probele fusesera distruse si modificate in 
perioada 17.11.2004 – 22.12.2004, OMNIS GROUP a insistat ca această constatare tehnico-
ştiinţifică să se efectueze strict asupra probelor prelevate de pe site, respectiv asupra 
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elementelor de interfaţa şi asupra instrumentelor de navigare incluse în sectiunea CLIENT a 
aplicaţiilor. 
 
Subliniem faptul ca, in procesul de distrugere si modificare a probelor referitoare la 
instrumentele de navigare si control al interfetei, identificate pe site-ul www.rsc.ro, 
ROMANIAN SOFT COMPANY s-a limitat la a elimina comentariile si a schimba ordinea 
unor blocuri de instructiuni, cu scopul de a obtine un raport de neidentitate a codului prin 
rularea unui utilitar automat de comparare.  
 
Pe 11 Ianuarie 2005, OMNIS GROUP primeste o scrisoare expediata de Cancelaria Primului 
Ministru ca raspuns la scrisoarea OMNIS GROUP trimisa Primului Ministru pe 30.12.2004. 
Se afirma ca "cele continute in memoriu sunt justificate" si se sustine ca s-a solicitat catre 
ORDA reanalizarea dispozitiilor legale frauduloase. In ceea ce priveste a doua solicitare 
inaintata de OMNIS GROUP in scrisoarea din 30.12.2004 – definirea unui cadru normativ si 
legislativ pentru garantarea corectitudinii si eficientei actiunilor de control operativ ale 
ORDA – Cancelaria Primului Ministru nu adreseaza subiectul respectiv.  
 
In scrisoarea nr. 22/17.01.2005, Autoritatea Nationala de Control a Guvernului Romaniei 
sustine ca "specialistii ORDA vor finaliza expertizarea tehnico-stiintifica a probelor 
prelevate". De asemenea, in scrisoare se afirma ca ORDA "nu a comis abuzuri" pe parcursul 
efectuarii controalelor. 
 
Pe 25.01.2005, ROMANIAN SOFT COMPANY depune la ORDA o cerere de inregistrare a 
programelor ARES.NET, CARE.NET, HIPOCRATE FINANCIAR, HIPOCRATE 
LABORATOR, HIPOCRATE SPITAL, HIPOCRATE AMBULANTA in Registrul 
Programelor pentru Calculator. Cererea este respinsa de conducerea ORDA, pe motiv ca "o 
parte din programele pentru care se solicita inscrierea fac obiectul unei cercetari penale". 
 
Sebastian Vlădescu, prieten apropiat al Primului Ministru, este numit membru în Consiliul de 
Administraţie al PETROM SA, ca reprezentant al Guvernului Romaniei. 
 
Documente 
 
� Scrisoarea nr. 20/04.01.2005 trimisa de ORDA catre OMNIS GROUP; 
� Procesul verbal incheiat pe 06.01.2005 la sediul ORDA la initierea constatarii tehnico-

stiintifice;  
� Scrisoarea nr. 5574/AF/11.01.2005 primita de OMNIS GROUP de la Cancelaria Primului 

Ministru; 
� Scrisoarea nr. 20/13.01.2005 trimisa de ORDA catre OMNIS GROUP; 
� Scrisoarea nr. 22/17.01.2005 primita din partea Autoritatii Nationale de Control a 

Guvernului Romaniei; 
� Procesul verbal incheiat pe 17.01.2005 la sediul ORDA la definitivarea constatarii 

tehnico-stiintifice;  
� Scrisoarea nr. 20/24.01.2005 primita de OMNIS GROUP de la ORDA; 
� Scrisoarea nr. 8276/22.11.2005 trimisa de ORDA catre OMNIS GROUP. 
 
Interpretare 
 
Autoritatea Nationala de Control a Guvernului mentioneaza, in scrisoarea nr. 22/17.01.2005, 
semnata de Directorul General Monica Constanceanu, expertizarea tehnico-stiintifica pe 
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care o desfasoara ORDA. Subliniem termenul respectiv, avand in vedere faptul ca ulterior, 
organele de ancheta au ordonat o alta expertiza tehnica in cadrul anchetei, inutila in 
contextul legislatiei si probelor legal constituite si depuse la dosar. Motivul real al initierii 
unei noi expertize a fost acela ca, concluziile stabilite de ORDA prin expertizarea la care 
face referire Autoritatea Nationala de Control nu puteau disculpa imediat pe infractori. 
 
Daca sursa cod descoperita pe site-ul www.rsc.ro a fost doar "usor" modificata de catre 
ROMANIAN SOFT COMPANY in procesul distrugerii probelor, sursa cod furata care nu 
putea fi inspectata direct din site-ul www.rsc.ro (codul situat in sectiunea SERVER a 
aplicatiilor) a fost inlocuita, ulterior, complet. ROMANIAN SOFT COMPANY a putut 
fabrica probe care sa-i permita ulterior, prin vocea organelor de ancheta, sa solicite cu 
insistenta compararea intregului sistem ISIS .NET cu intregile programe ARES.NET, 
CARE.NET, AMBULANTA si HIPOCRATE. O astfel de comparare ar fi evidentiat ca nu 
exista similaritati, avand in vedere modificarile masive de cod operate de angajatii 
ROMANIAN SOFT COMPANY in scopul distrugerii probelor in perioada 17.11.2004 – 
22.12.2004. Rezultatul scontat ar fi fost acuzarea OMNIS GROUP de prejudicii de imagine si 
denunturi calomnioase. 
 

Februarie 2005 
 
Fapte 
 
Specialiştii ORDA finalizează constatarea tehnico-ştiinţifica, ajungând la concluzia că 
programele software ARES.NET, CARE.NET şi AMBULANCE, realizate de către 
ROMANIAN SOFT COMPANY, conţin părţi semnificative copiate din programul 
ISIS.NET, realizat de către OMNIS GROUP, asa cum se mentioneaza in adresa trimisa de 
ORDA catre Serviciul de Investigare al Fraudelor din DGPMB in ziua de 4 Februarie 2005. 
 
In raportul nr. 20/04.02.2005 trimis de ORDA catre Serviciul de Investigare a Fraudelor din 
DGPMB, sub semnatura directorului general ORDA Rodica Parvu, pe langa afirmarea 
identificarii codului sursa copiat, sunt constatate si posibilele infractiuni savarsite de 
ROMANIAN SOFT COMPANY, asa cum acestea sunt prevazute prin Legea Drepturilor de 
Autor. Printre infractiunile semnalate de ORDA nu se regaseste cea de furt. 
 
OMNIS GROUP este înştiinţat asupra concluziei studiului prin notificarea nr. 
875/08.02.2005. 
 
Pe 10.02.2005 DGPMB - Serviciul de Investigare a Fraudelor solicita prin scrisoarea nr. 
258.162 ca OMNIS GROUP sa comunice "valoarea prejudiciului cauzat ca urmare a 
reproducerii si comercializarii neautorizate de programe software" ce ii apartin. 
 
Prin scrisoarea nr. 72/10.02.2005, OMNIS GROUP face o evaluare prealabila a prejudiciului 
la 7.200.000 EUR, aratand ca la acesta se adauga prejudiciile cauzate prin comercializare, 
estimate la totalitatea sumelor incasate de ROMANIAN SOFT COMPANY de la clienti. 
 
Pe 15 Februarie 2005, pe baza rezultatelor studiului tehnico-ştiinţific realizat de către ORDA, 
OMNIS GROUP solicită catre DGPMB – Serviciul de Investigare a Fraudelor să fie 
informată asupra listei societăţilor ce au achiziţionat programele respective de la 
ROMANIAN SOFT COMPANY.  
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De asemenea, OMNIS GROUP notifică societăţile listate pe site-ul web www.rsc.ro (anterior 
suspendat) ca şi clienţi ai ROMANIAN SOFT COMPANY să nu mai utilizeze programele 
ARES.NET, CARE.NET si AMBULANTA şi să le dezinstaleze. 
 
Pe 23.02.2005, ROMANIAN SOFT COMPANY contesta la ORDA modul de realizare si 
rezultatele constatarii tehnico-stiintifice efectuate. 
 
Documente 
 
� Scrisoarea nr. 20/04.02.2005 trimisa de ORDA catre DGPMB – Serviciul de Investigare a 

Fraudelor; 
� Notificarea nr. 875/08.02.2005 trimisa de ORDA catre OMNIS GROUP; 
� Scrisoarea nr. 258.162/10.02.2005 trimisa de DGPMB – Serviciul de Investigare a 

Fraudelor catre OMNIS GROUP; 
� Scrisoarea nr. 72/10.02.2005 trimisa catre DGPMB – Serviciul de investigare a fraudelor; 
� Scrisoarea din 15.02.2005 transmisa de OMNIS GROUP catre ORDA si DGPMB; 
� Scrisoarea din 15.02.2005 trimise de OMNIS GROUP catre Spitalul Militar de Urgenta 

"Prof. Dr. Agrippa Ionescu", Spitalul de Urgenta "Prof. Dr. D. Gerota", Spitalul de 
Urgenta "Sf. Ioan", CASAOPSNAJ, Primaria Sectorului 3; 

� Scrisoarea ORDA nr. 8593/07.12.2005 catre OMNIS GROUP. 
 
Interpretare 
 
Constatarea tehnico-stiintifica a ORDA concluzioneaza fara dubiu, pe baza probelor si a 
legislatiei in vigoare, furtul sursei cod a programelor ARES.NET, CARE.NET si 
AMBULANTA.  
 
Cu toate acestea, conducerea ORDA constata in raportul nr. 20/04.02.2005 trimis catre 
DGPMB doar posibilitatea savarsirii unor infractiuni referitoare la distribuirea si 
comercializarea produselor purtatoare de drepturi de autor fara consimtamantul titularului 
de drepturi. 
 
Legea nr. 8/1996 modificata prin legea nr. 285/2004 este legea fundamentala de functionare a 
ORDA si a fost scrisa in mare parte de dl. Eugen Vasiliu. 
 
Conducerea ORDA emite insa un raport care nu mentioneaza faptul ca s-a furat. Au fost doar 
desfasurate niste activitati fara consimtamantul proprietarului – titular de drepturi, in termenii 
legii. 
 
Daca cei care au desfasurat activitatile respective – infractorii - nu aveau acceptul titularului 
de drepturi, insemna evident ca aceste drepturi apartineau altcuiva. 
 
Conform prevederilor legislatiei drepturilor de autor, aceste drepturi de autor apartineau, fara 
nici-un dubiu, OMNIS GROUP – a se vedea si scrisoarea ORDA nr. 8593/07.12.2005. 
 
Cum au ajuns infractorii in posesia produselor purtatoare de drepturi de autor? Prin furt, 
evident. 
 
ORDA si organele de ancheta aveau astfel la dispozitie toate probele si analizele necesare 
pentru stabilirea unei incadrari juridice corecte si pentru trimiterea in judecata a infractorilor. 
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Cu toate acestea, inscenarea avea sa continue pe cursul dinainte stabilit. Pe baza incadrarilor 
juridice indicate in referatul ORDA urma sa se desfasoare intreaga ancheta – in fapt, 
inscenare judiciara. 
 
Faptul ca programul HIPOCRATE a fost lasat in afara constatarii tehnico-stiintifice a facut 
parte din strategia inscenarii judiciare. Mai intai, arhiva programului HIPOCRATE – 
nepreluata de Politie la vizita din 22.12.2004 de la sediul ROMANIAN SOFT COMPANY si 
aflata pe un alt disc optic, adus la ORDA ulterior datei de 22.12.2004 dar inainte de 
06.01.2005!! – nu poate fi dezarhivata pe 06.01.2005, in prezenta reprezentantilor OMNIS 
GROUP si a Politiei. Desi din dosarul ORDA rezulta ca dezarhivarea s-a facut totusi pe 
07.01.2005, HIPOCRATE nu este inclus in constatarea tehnico-stiintifica! 
 
ROMANIAN SOFT COMPANY insista sa inregistreze la ORDA programele ARES.NET, 
CARE.NET si "setul" HIPOCRATE – FINANCIAR, LABORATOR, SPITAL, 
AMBULANTA. Este de subliniat faptul ca HIPOCRATE dobandeste o consistenta aparte, 
include si AMBULANTA si se constituie ca familie de programe distincte. 
 
Asa cum avea sa fie relevat ulterior, tocmai programul HIPOCRATE era cel care fusese 
comercializat catre mai multe institutii medicale bugetare. 
 
OMNIS GROUP face referire la informatii importante aflate in dosarul penal (106.636/2004), 
si anume solicita lista clientilor care au achizitionat programele ARES.NET, CARE.NET, 
AMBULANTA. Informatiile din dosarul penal sunt insa mentinute secrete de organele de 
ancheta, nu este dezvaluit nimic catre OMNIS GROUP. Aceasta "discretie" in legatura cu 
continutul dosarului penal va fi strict mentinuta – in raportul cu OMNIS GROUP - pe toata 
durata anchetei. 

Martie 2005 
 
Fapte 
 
Revista Market Watch publică un interviu cu Elisei Crăciun, Director General RSC, care 
afirmă că “ROMANIAN SOFT COMPANY este acum unul dintre cei mai importanţi 
furnizori de software medical din România, produsele sale raspunzând cerinţelor de 
management pentru toate activităţile ce se desfăşoară în spitale, clinici şi laboratoare…oferă 
sisteme informatice pentru Dispeceratul Unic pentru Servicii de Urgenţă şi pentru Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate, fiind singurul producător român de software ce poate 
deservi orice instituţie medicală, indiferent de tipul sau dimensiunea acesteia.” Interviul 
mentioneaza, de asemenea, vizita la sediul ROMANIAN SOFT COMPANY a sefului 
Delegatiei Comisiei Europene in Romania, dl. Jonathan Scheele, in urma careia au fost 
apreciate rezultatele proiectului derulat din fonduri PHARE. 
 
Pe 07.03.2005, ziarul “Ziua” publică un articol în care denunţă cazul de piraterie software. 
 
Pe 08.03.2005 OMNIS GROUP trimite noi notificari catre clientii ROMANIAN SOFT 
COMPANY (preluati de pe site-ul www.rsc.ro), solicitand sistarea operarii aplicatiilor 
ARES.NET, CARE.NET si AMBULANTA furnizate de ROMANIAN SOFT COMPANY. 
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In scrisoarea nr. 115/08.03.2005 trimisa catre DGPMB – Serviciul de Investigare a Fraudelor, 
OMNIS GROUP apreciaza interventia profesionala si prompta a cms. Luigi Sima si Insp. 
Marian Ionita in cadrul investigatiei. 
 
Prin scrisoarea nr. 2467999/14.03.2005, Spitalul Militar de Urgenta "Prof. Dr. Agrippa 
Ionescu" informeaza OMNIS GROUP ca "nu are relatii contractuale directe cu ROMANIAN 
SOFT COMPANY si ca nu are in exploatare nici unul dintre programele" referite in 
notificarea trimisa de OMNIS GROUP. 
 
Prin scrisoarea nr. CR22608/14.03.2005, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii 
Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti (CASAOPSNAJ) informeaza 
OMNIS GROUP ca "nu a primit nici-un produs informatic si nu a semnat nici-un contract" cu 
ROMANIAN SOFT COMPANY. 
 
In scrisoarea nr. 136/15.03.2005, OMNIS GROUP solicita catre Spitalul Militar de Urgenta 
"Prof. Dr. Agrippa Ionescu" sa aiba in vedere si eventuale programe furnizate de MEDIST. 
 
Pe 15.03.2005, ROMANIAN SOFT COMPANY depune la ORDA o noua contestatie in 
legatura cu modul de desfasurare si cu concluziile constatarii tehnico-stiintifice desfasurate. 
 
Prin scrisoarea nr. 1446/16.03.2005 trimisa catre RSC, ORDA raspunde contestatiilor 
acesteia, respingandu-le si sustinand in continuare concluziile stabilite. 
 
Prin scrisoarea nr. 606/16.03.2005, Serviciul de Ambulanta Judetean Teleorman informeaza 
OMNIS GROUP ca a achizitionat de la ROMANIAN SOFT COMPANY, in anul 2003, 
programul HIPOCRATE AMBULANTA. 
 
Prin scrisoarea nr. 1274251/18.03.2005, Spitalul de Urgenta "Prof. Dr. Dimitrie Gerota" 
informeaza OMNIS GROUP ca in institutia respectiva "nu se exploateaza nici-un program 
din cele reclamate". 
 
Pe 22 Martie 2005, presa anunţă propunerea AVAS (Autoritatea de Valorificare a Activelor 
Statului) de numire a lui Sebastian Vlădescu în funcţia de preşedinte al Consiliului de 
Supraveghere al Băncii Comerciale Române. 
 
Pe 31 Martie 2005, OMNIS GROUP depune o plangere in atentia Serviciului de Investigare a 
Fraudelor din DGPMB, semnaland faptul ca societatea MEDIST a preluat de la ROMANIAN 
SOFT COMPANY programele ARES .NET, CARE.NET, AMBULANTA constituite pe 
baza furtului de proprietate intelectuala care apartine OMNIS GROUP si le-a vandut 
impreuna cu aparatura si echipamente medicale catre institutii bugetare de importanta 
nationala. In plangere se mentioneaza faptul ca societatile ROMANIAN SOFT COMPANY 
si MEDIST au aceeasi adresa si afiseaza pe site-urile web aceeasi lista de clienti. 
 
Documente 
 
� Articol "Cum se construieste succesul pe piata solutiilor medicale" din revista Market 

Watch, Martie 2005; 
� Articol "Piraterie software" – ziarul Ziua, 07.03.2005; 
� Notificari trimise de OMNIS GROUP catre clientii ROMANIAN SOFT COMPANY pe 

08.03.2005; 
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� Scrisoarea nr. 115/08.03.2005 trimisa de OMNIS GROUP catre DGPMB – Serviciul de 
Investigare a Fraudelor; 

� Scrisoarea nr. 2467999/14.03.2005 primita de la Spitalul Militar de Urgenta "Prof. Dr. 
Agrippa Ionescu"; 

� Scrisoarea nr. CR22608/14.03.2005 primita de la CASAOPSNAJ; 
� Scrisoarea nr. 136/15.03.2005 transmisa catre Spitalul Militar de Urgenta "Prof. Dr. 

Agrippa Ionescu"; 
� Scrisoarea nr. 1446/16.03.2005 trimisa de ORDA catre ROMANIAN SOFT COMPANY; 
� Scrisoarea nr. 606/16.03.2005 primita din partea Serviciului de Ambulanta Judetean 

Teleorman; 
� Scrisoarea nr. 1274251/18.03.2005 primita de la Spitalul de Urgenta "Prof. Dr. Dimitrie 

Gerota"; 
� Scrisoarea nr. 160/31.03.2005 trimisa de OMNIS GROUP catre DGPMB – Serviciul de 

Investigare a Fraudelor. 
 
Interpretare 
 
Clientii grupului MEDIST - ROMANIAN SOFT COMPANY s-au folosit de faptul ca 
OMNIS GROUP, in notificarile trimise, a mentionat initial doar programele ARES.NET, 
CARE.NET si AMBULANTA, si s-a referit la contractele incheiate cu ROMANIAN SOFT 
COMPANY. Clientii au raspuns, in general, ca nu au relatii contractuale directe cu RSC si ca 
nu exploateaza programele indicate. Raspunsurile s-au bazat pe faptul ca programele au fost  
in general furnizate de MEDIST si ca principalul program comercializat a fost HIPOCRATE, 
cu grija ocolit in cadrul anchetei de specialistii ORDA si de cei ai Serviciului de Investigare a 
Fraudelor. 
 
De subliniat faptul ca ROMANIAN SOFT COMPANY a exploatat exceptia introdusa in 
legislatia dreptului de autor, referitoare la posibilitatea neinregistrarii la ORDA a programelor 
produse si comercializate de aceeasi firma, in cazurile in care insasi RSC a vandut 
programele in cauza. In cazurile in care aceste programe, asa-zis "produse" de ROMANIAN 
SOFT COMPANY, au fost distribuite de MEDIST, exceptia isi pierde validitatea, legislatia 
impunand inregistrarea acestora in Registrul Programelor pentru Calculator. 
 
 

Aprilie 2005 
 
Fapte 
 
Pe 4 Aprilie 2005, DGPMB – Serviciul de Investigare a Fraudelor informează OMNIS 
GROUP că a început acţiunea de urmărire penală împotriva lui Săracu Dragoş Ştefan, 
analist – programator si sef de proiect la ROMANIAN SOFT COMPANY, pentru acţiunile 
prevăzute şi sancţionate de Legea nr. 8/1996, modificată şi completată cu Legea nr. 
285/2004, la art. 139 ind. 6 alin. 1, art. 139 ind. 8 si art. 140 alin. 1 lit. A. Dosarul penal nu 
mentioneaza nimic despre infractiunea de furt savarsita de Saracu Dragos si Lupei Irinel. 
 
Cms. Luigi Sima informeaza OMNIS GROUP ca cercetarile vor fi in continuare conduse de 
scms. Florin Minca din cadrul Serviciului de Cercetari Penale, care va instrumenta mai 
departe dosarul penal. 
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Pe 5 Aprilie 2005, OMNIS GROUP a depus plangerea nr. 163/05.04.2005 la DGPMB – 
Serviciul de Investigare a Fraudelor, impotriva companiei E-TOFAN, in legatura cu furtul 
identificat de proprietate intelectuala constand in sistemul informatic ISIS, realizat de 
OMNIS GROUP.  
 
Pe 13 Aprilie 2005, OMNIS GROUP trimite scrisori către AVAS, Banca Naţională a 
României, BERD, IFC, BCR solicitând acestor instituţii să reconsidere numirea lui Sebastian 
Vlădescu în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Supraveghere al BCR. Pe 22 Aprilie 2005, 
Sebastian Vlădescu este numit Preşedintele Consiliului de Supraveghere al BCR. 
 
Pe 18.04.2005, OMNIS GROUP solicita Serviciului de Cercetari Penale din cadrul DGPMB 
sa identifice clientii care beneficiaza de programele comercializate de MEDIST si 
ROMANIAN SOFT COMPANY si sa suspende folosirea programelor care contin parti 
copiate din sistemul ISIS .NET. 
 
Pe 27.04.2005, DGPMB – Serviciul de Cercetari Penale informeaza OMNIS GROUP ca 
problemele semnalate in scrisoarea nr. 198/18.04.2005 sunt investigate in dosarul penal nr. 
0352/2005. 
 
Documente 
 
� Scrisoarea nr. 258.452/04.04.2005 primita de la DGPMB – Serviciul de Investigare a 

Fraudelor; 
� Scrisoarea nr. 256.120/06.04.2005 primita de la DGPMB – Serviciul de Investigare a 

Fraudelor; 
� Scrisoarea OMNIS GROUP din 13.04.2005 adresata BNR, IFC, BERD, AVAS, BCR, 

SIF Muntenia; 
� Cererea nr. 198/18.04.2005 trimisa catre DGPMB – Serviciul de Cercetari Penale; 
� Scrisoarea nr. 241.083/27.04.2005 primita de la DGPMB – Serviciul de Cercetari Penale. 
 
Interpretare 
 
DGPMB deschide o urmarire penala impotriva invinuitului Dragos Saracu, pe baza incadrarii 
juridice stabilite prin raportul constatarii tehnico-stiintifice efectuate de ORDA. Desi OMNIS 
GROUP indicase in mod clar pe cei doi fosti angajati (Dragos Saracu si Irinel Lupei), 
organele de ancheta decid doar invinuirea primului. Daca incadrarea juridica s-a bazat pe 
raportul ORDA, selectia invinuitului este posibil sa fie bazata pe faptul ca Irinel Lupei 
semnase, cu ocazia angajarii la OMNIS GROUP, un contract de munca ce impunea pastrarea 
secretului de serviciu, clauza inexistenta in contractul de munca semnat de Dragos Saracu. O 
posibila inculpare a lui Irinel Lupei ar fi avut deci consecinte mult mai grave decat cea a lui 
Dragos Saracu. 
 
Desi este declansata o urmarire penala ca urmare a evidentei probelor ce atesta furtul de 
software in vederea constituirii unor programe, comercializate in schimbul unor fonduri 
bugetare semnificative prin companiile la care Sebastian Vladescu era actionar, administrator 
si director financiar, desi semnalasem faptul ca una din aceste companii beneficiase de 
fonduri PHARE pentru realizarea unui proiect informatic finalizat chiar pe baza software-ului 
furat, desi informasem BCR si actionarii semnificativi (BNR, AVAS, SIF Muntenia, BERD, 
IFC) asupra ilegalitatilor comise de Sebastian Vladescu, acesta continua sa fie promovat in 
functii tot mai importante din stat.  
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Mai 2005 
 
Fapte 
 
Pe 4 Mai 2005, ziarul “Atac”prezintă întregul caz de piraterie software şi scrie despre Primul 
Ministru Călin Popescu-Tăriceanu şi Sebastian Vlădescu ca fiind co-acţionari la societăţile 
LEADER HIGH TECH (avand ca acţionar şi firma MEDIST) şi ALPI (având sediul declarat 
la domiciliul d-lui Tariceanu). 
 
Pe 5 Mai 2005, OMNIS GROUP trimite o scrisoare catre Jonathan Scheele, seful Delegatiei 
Comisiei Europene in Romania, solicitand sprijinul Uniunii Europene in rezolvarea unui caz 
flagrant de frauda din proprietatea intelectuala. Scrisoarea prezinta relatiile dintre companiile 
MEDIST si ROMANIAN SOFT COMPANY si parcursul ascendent al lui Sebastian 
Vladescu: reprezentant al statului Roman in Consiliul de Administratie al PETROM, 
Presedintele Comisiei de Supraveghere a BCR. De asemenea, in scrisoare se arata faptul ca 
fondurile PHARE acordate in 2002 catre ROMANIAN SOFT COMPANY au fost folosite ca 
suport al fraudei drepturilor intelectuale. 
 
Pe 12 Mai 2005, ziarul “Gardianul” scrie despre LEADER HIGH TECH că nu este 
menţionată în declaraţia de avere a Primului Ministru. Dl. Tăriceanu invocă numărul redus de 
acţiuni detinut la aceasta societate şi faptul că societatea este inactivă încă din anul 2000, 
afirmatie falsa, avand in vedere ca la Registrul Comertului exista o inregistrare din 
27.01.2004 referitoare la societatea respectiva. Primul Ministru Tăriceanu îşi actualizează a 
doua zi declaraţia de avere, incluzând acţiunile deţinute la societăţile ALPI şi LEADER 
HIGH TECH. 
 
In scrisoarea nr. 269/30.05.2005 adresata Serviciului de Cercetari Penale, OMNIS GROUP 
solicita identificarea tuturor clientilor companiilor ROMANIAN SOFT COMPANY si 
MEDIST, care au achizitionat de la acestia programe pentru calculator, separat sau impreuna 
cu echipamente si aparatura medicala. 
 
Documente 
 
� Scrisoarea nr. 242/05.05.2005 trimisa de OMNIS GROUP catre Jonathan Scheele; 
� Articolele din ziarul Atac, 04.05.2005 si 07.05.2005; 
� Articolul "Amnezia Premierului la Declaratia de Interese" din ziarul Gardianul, 

12.05.2005; 
� Scrisoarea nr. 269/30.05.2005 trimisa catre DGPMB – Serviciul de Cercetari Penale. 
 
Interpretare 
 
Registrul Comertului consemneaza parteneriatul de afaceri intre Calin Popescu Tariceanu, 
Sebastian Vladescu si MEDIST. Omisiunea in declaratia de avere a Premierului a vizat sa 
evite afirmarea unei astfel de legaturi directe. 
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Iunie 2005 
 
Fapte 
 
Silviu Hotăran, Director General Microsoft pentru Europa de Sud-Est, afirmă într-o discuţie 
cu Dragoş Rişcanu, preşedintele OMNIS GROUP, că Microsoft România a susţinut în mod 
activ modificarea Ordonanţei de Guvern nr. 124/2000, solicitând introducerea excepţiei 
referitoare la înregistrarea companiilor producătoare de programe software în Registrul 
Programelor pentru Calculator. 
 
Pe 23 Iunie 2005, seful Delegatiei Comisiei Europene in Romania, Jonathan Scheele, 
raspunde la scrisoarea OMNIS GROUP, aratand ca Delegatia Comisiei Europene urmareste 
cu atentie problemele de proprietate intelectuala si solicitand sa fie informat asupra evolutiei 
cazului. 
 
Pe 27 Iunie 2005, OMNIS GROUP este chemată în instanţă pe data de 1 Septembrie la 
Tribunalul Sectorului 4 Bucureşti, în cauză civilă, de către ROMANIAN SOFT COMPANY 
care solicită despăgubiri materiale pentru daunele provocate în afaceri, în urma acţiunilor 
legale întreprinse de OMNIS GROUP.  
 
Pe 28.06.2005 OMNIS GROUP şi ROMANIAN SOFT COMPANY se prezinta la DGPMB – 
Serviciul de Cercetări Penale pentru a li se aduce la cunoştinţă obiectivele expertizei 
solicitate în cazul penal, precum şi pentru prezentarea expertului desemnat de organele de 
cercetare penala, in persoana conf. dr. ing. Stefan Stancescu de la catedra de calculatoare a 
Facultatii de Electronica din UPB.  
 
OMNIS GROUP a primit prin posta comunicarea referitoare la convocarea in scopul 
anuntarii expertizei si a obiectivelor acesteia chiar in dimineata zilei de 28.06.2005. De 
cealalata parte, ROMANIAN SOFT COMPANY s-a prezentat in ziua respectiva cu un expert 
parte – Ionut Lopatan - care era deja familiar cu cazul reclamat si care isi stabilise deja 
punctele de vedere in legatura cu desfasurarea expertizei, asa cum a rezultat din discutiile 
purtate pe 28.06.2005 in biroul scms. Minca Florin.  
 
Trebuie mentionat faptul ca, la acea data, apararea infractorului Săracu Dragoş – asa cum 
acesta specifica in declaratia sa olografa aflata in dosar - se baza pe sustinerea faptului ca 
sursele cod incriminate au fost unele preluate din domeniul public, altele fiind generate 
automat. Expertul Lopatan Ionut a sustinut aceste afirmatii ale infractorului, din pozitia de 
specialist in tehnologiile Microsoft pe care o detine. Ulterior notificarii facute de OMNIS 
GROUP catre conducerea Microsoft Romania, acceptand faptul ca mandatul asumat 
constituia un conflict de interese, expertul Lopatan Ionut s-a retras din calitatea de expert din 
partea ROMANIAN SOFT COMPANY, lasand loc d-lui prof. ing. Mihai Caramihai de la 
Facultatea de Automatica si Calculatoare a UPB. 
 
Documente 
 
� Scrisoarea nr. 242.863/13.06.2005 trimisa de DGPMB – Serviciul de Cercetari penale; 
� Scrisoarea Delegatiei Comisiei Europene nr. 25090/23.06.2005; 
� Ordonanta DGPMB – Serviciul de cerectari Penale nr. 245.154/27.06.2005 de efectuare a 

unei expertize in calzulatoare; 
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� Scrisoarea nr. 2270/22.09.2005 trimisa de ORDA catre DGPMB – Serviciul de Cercetari 
Penale. 

 
Interpretare 
 
Este de remarcat faptul ca scms. Florin Minca a afirmat mai intai ca expertul Stefan 
Stancescu a fost desemnat la indicatia ORDA. Ulterior, scms. Minca sustine ca alegerea i-a 
apartinut, el "preferand" un cadru didactic universitar, singurul cu aceasta calitate pe lista 
furnizata de Biroul Central de Expertize Juridice, Tehnice si Contabile fiind Stefan 
Stancescu. 
 
Scms. Florin Minca a afirmat ca a stabilit singur obiectivele expertizei ordonate pe 
27.06.2005. In realitate, acesta nu detine experienta sau cunoasterea necesara formularii 
respectivelor obiective.  
 
In fapt, expertiza a fost parte a inscenarii juridice, dupa cum urmeaza: 
 
� Incadrarea juridica stabilita pe baza raportului ORDA din 04.02.2005 nu face referire la 

furt, ci la activitati desfasurate fara consimtamantul titularului de drepturi de autor; 
� ORDA nu numeste titularul drepturilor de autor, doar constata cine este titularul 

"prezumat" in conditiile legii; 
� In scopul anularii valorii constatarii tehnico-stiintifice, ROMANIAN SOFT COMPANY 

a contestat concluziile acesteia. Contestatia este transmisa de RSC atat catre ORDA, cat si 
catre DGPMB – Serviciul de Cercetari Penale, in luna Martie 2005; 

� DGPMB – Serviciul de Cercetari Penale trimite la randul ei contestatia firmei 
ROMANIAN SOFT COMPANY catre ORDA, pe 22.03.2005; 

� ORDA raspunde catre RSC ca respinge contestatia si isi mentine concluziile constatarii 
tehnico-stiintifice, prin scrisoarea nr. 1446/16.03.2005; 

� ORDA nu trimite raspunsul si Serviciului de Cerecetari Penale. In absenta acestui 
raspuns, Elisei Craciun – director general RSC - afirma in ziarul cotidianul din 
02.09.2005 ca nu a primit raspuns la contestatia inaintata la ORDA (desi semnase de 
primire pe scrisoarea ORDA nr. 1446/16.03.2005). Tot in absenta acestui raspuns, 
Serviciul de Cerecetari Penale considera ca ORDA nu sustine concluziile constatarii 
tehnico-stiintifice (numite de Autoritatea Nationala de Control expertizare tehnico-
stiintifica) si poate justifica ordonarea unei alte expertize tehnice juridice. 

� Obiectivele stabilite (de scms. Florin Minca!!!) pentru noua expertiza tehnica juridica nu 
tin cont de concluziile constatarii tehnico-stiintifice efectuate de ORDA, in baza absentei 
raspunsului ORDA la solicitarea transmisa de Serviciul de Cercetari Penale; 

� Obiectivele stabilite pentru expertiza urmareau investigarea (si infirmarea!!!) calitatii de 
autor a OMNIS GROUP asupra software-ului furat, in ciuda faptului ca aceasta calitate de 
autor era stabilita fara dubiu prin prevederile legislative si pe baza probelor legal 
constituite; 

� Obiectivele au fost stabilite de fapt de ROMANIAN SOFT COMPANY impreuna cu 
expertii Stefan Stancescu si Ionut Lopatan, care s-au dovedit extrem de familiari cu 
detaliile cazului la discutiile purtate pe 28.06.2005 in biroul scms. Florin Minca; 

� De cealalta parte, OMNIS GROUP fusese notificata prin posta asupra expertizei abia in 
dimineata respectiva. 
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Iulie 2005 
 
Fapte 
 
Pe 04.07.2005, ORDA trimite o scrisoare catre DGPMB – Serviciul de Investigare a 
Fraudelor, solicitand informatii asupra situatiei programelor solicitate de ROMANIAN SOFT 
COMPANY a fi inscrise in Registrul Programelor pentru calculator inca din 25.01.2005. 
 
La inceputul lunii Iulie, OMNIS GROUP a angajat serviciile expertului Dumitru Galani, 
Director IT la CNVM, pentru a participa la expertiza stabilita, in calitate de expert  parte 
recomandat de OMNIS GROUP. Pe 5 Iulie 2005, OMNIS GROUP depune la DGPMB – 
Serviciul de Cercetari Penale obiectivele propuse pentru expertiza, solicitand modificarea 
obiectivelor stabilite initial de scms. Florin Minca.  
 
Pe 15 Iulie 2005 reprezentantii OMNIS GROUP sunt convocati la ORDA de cms. Luigi Sima 
de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din DGPMB, in vederea initierii unei constatari 
tehnico-stiintifice referitoare la cazul de frauda semnalat de OMNIS GROUP pe 5 Aprilie 
2005, frauda savarsita de compania E-TOFAN. Cms. Luigi Sima a solicitat in acest scop ca 
sistemele ISIS si ISIS .NET sa fie aduse de OMNIS GROUP de la sediul acesteia (si nu 
preluate din inregistrarile facute la ORDA), motivand faptul ca oricum "va fi adus acelasi 
lucru cu ceea ce este inregistrat".  
 
Cu aceasta ocazie, la intalnirea de la sediul ORDA a participat si scms. Florin Minca de la 
Serviciul de Cercetari Penale din DGPMB, pe langa specialistii ORDA si reprezentanti ai E-
TOFAN. 
 
Pe 19 si 20 Iulie, OMNIS GROUP trimite scrisori catre ORDA, respectiv catre Primul 
Ministru al Romaniei, solicitand informatii asupra calendarului de modificare a legislatiei 
drepturilor de autor. 
 
Documente 
 
� scrisoarea nr. 3076/04.07.2005 trimisa de ORDA catre Serviciul de Cercetari Penale; 
� scrisoarea nr. 337/06.07.2005 trimisa Serviciului de Cercetari Penale, in care se indica 

numele expertului parte desemnat de OMNIS GROUP pentru expertiza; 
� scrisoarea nr. 338/06.07.2005 trimisa Serviciului de Cercetari Penale, cuprinzand 

obiectivele propuse de OMNIS GROUP pentru expertiza; 
� scrisoarea nr. 367/19.07.2005 trimisa de OMNIS GROUP catre ORDA; 
� scrisoarea nr. 370/20.07.2005 trimisa de OMNIS GROUP catre ORDA; 
� scrisoarea nr. 371/20.07.2005 trimisa Primului Ministru. 
 
Interpretare 
 
Este de subliniat faptul ca participarea scms. Florin Minca la intalnirea care a avut loc la 
sediul ORDA cu reprezentantii E-TOFAN, in 15.07.2005, nu era justificata, avand in vedere 
faptul ca respectivul caz nu se afla in stadiul de cercetare penala, ci doar in stadiul de 
investigare a fraudei. 
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Solicitarea cms. Luigi Sima referitoare la aducerea unei copii a sistemului ISIS de la sediul 
OMNIS GROUP (si neutilizarea copiei depuse la ORDA in Noiembrie 2001) urmareau doua 
aspecte, asa cum aveam sa intelegem ulterior: 
 
1. constituirea ca neprocedurala a constatarii tehnico-stiintifice care urma sa se desfasoare, 

dat fiind faptul ca aceasta nu urma sa compare cu probele prelevate de Politie de la sediul 
E-TOFAN codul sistemului ISIS inregistrat de OMNIS GROUP la ORDA in anul 2001, 
ci un sistem "adus de la sediu" de OMNIS GROUP, care nu putea constitui, din punct de 
vedere juridic, o proba valabila. In prezenta acestui viciu de procedura, constatarea 
tehnico-stiintifica ar fi devenit total irelevanta. 

2. dezarhivarea si preluarea codului sursa al intregului sistem ISIS .NET de catre scms. 
Florin Minca, care ar fi avut astfel posibilitatea sa predea expertului Stefan Stancescu, 
desemnat pentru expertiza, toata aceasta sursa cod. In baza obiectivelor fraudulos stabilite 
de catre scms. Florin Minca pentru expertiza, obiective care au avut in vedere analiza 
intregului sistem ISIS .NET, expertul Stefan Stancescu urma sa concluzioneze ca sutele 
de mii de linii de sursa cod a sistemelor ISIS .NET, respectiv a programelor ARES .NET, 
CARE.NET, AMBULANTA SI HIPOCRATE, sunt total diferite. Concluzia era evidenta, 
avand in vedere operatiunile de distrugere si modificare a probelor desfasurate de 
angajatii ROMANIAN SOFT COMPANY cu complicitatea organelor de ancheta in 
perioada 17.11.2004 – 22.12.2004.  

 
August 2005 

 
Fapte 
 
Pe 3 August 2005, OMNIS GROUP trimite o scrisoare la DGPMB – Serviciul de Investigare 
a Fraudelor, solicitând extinderea cercetării penale şi asupra lui Elisei Crăciun, în calitatea sa 
de director general al unei firme constituite şi conduse pe baze infracţionale.  
 
Pe 7 August 2005, OMNIS GROUP solicită DGPMB – Serviciul de Cercetări Penale 
introducerea în cauză ca parte responsabilă civilmente a ROMANIAN SOFT COMPANY, 
pentru a fi ţinuta să raspundă solidar cu inculpatul, ca angajator, în vederea acoperirii 
prejudiciului cauzat societăţii OMNIS GROUP. 
 
Pe 22 August 2005, Biroul Naţional Permanent al Partidului Naţional Liberal decide 
înlocuirea lui Ionuţ Popescu cu Sebastian Vlădescu ca Ministru al Finanţelor Publice. 
Sebastian Vlădescu devine noul Ministru al Finanţelor Publice. 
 
Pe 25.08.2005 OMNIS GROUP trimite o scrisoare Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei 
Informatiilor, solicitand acestuia sprijin pentru corectarea prevederilor legislative care 
incurajeaza frauda si pentru solutionarea cazului expus pe baza aplicarii legii. 
 
Pe 29 August 2005, OMNIS GROUP trimite o scrisoare catre Jonathan Scheele, seful 
Delegatiei Comisiei Europene in Romania, aratand ca, la 9 luni de la identificarea si 
reclamarea cazului de furt: 
 
� Clientii ROMANIANJ SOFT COMPANY continua sa exploateze programele constituite 

prin furt si sa plateasca sume de la buget pentru achitarea costurilor de intretinere si 
suport tehnic; 

� Aceeasi legislatie defectuoasa guverneaza protectia drepturilor intelectuale; 
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� ORDA, organizatie care functioneaza in subordinea Guvernului Romaniei, este chemata 
sa ancheteze companii in care detine interese majore Ministrul Finantelor Publice, care 
este bun prieten si partener de afaceri cu Primului Ministru; 

� Politia trebuie sa investigheze cheltuirea fondurilor publice in unitati ale Ministerului 
Administratiei si Internelor; 

� Justitia Romana trebuie sa ancheteze pe fiul unui judecator-inspector. 
 
OMNIS GROUP trimite catre presa o scrisoare deschisa adresata Primului Ministru al 
Romaniei. 
 
Documente 
 
� Cererea de extindere a cercetarii penale nr. 407/03.08.2005 inaintata catre Serviciul de 

Cercetari Penale; 
� Cererea OMNIS GROUP nr. 415/05.08.2005 de introducere in cauza, ca parte 

responsabila civilmente, a ROMANIAN SOFT COMPANY; 
� Scrisoarea nr. 447/25.08.2005 catre Ministrul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei; 
� Scrisoarea nr. 467/29.08.2005 catre Jonathan Scheele. 
 

 
Septembrie 2005 

 
Pe 01.09.2005 este adoptata OUG nr. 123/2005 prin care sunt revizuite prevederile legislatiei 
drepturilor de autor, eliminandu-se din lege exceptia care permitea societatilor care distribuie 
propriile programe pentru calculator sa nu fie inregistrate la ORDA. 
 
Pe 1 Septembrie 2005, OMNIS GROUP trimite o scrisoare deschisa catre Primul Ministru, 
atentionand asupra activitatilor desfasurate de Sebastian Vladescu, actualul Ministru al 
Finantelor Publice, care a coordonat in perioada 2001 – 2005, in calitate de Director 
Financiar al companiei MEDIST, comercializarea pachetelor echipamente medicale – 
programe software piratate catre institutii bugetare ale statului. 
 
Pe 5 Septembrie 2005, Sebastian Vladescu, Ministrul Finantelor Publice, trimite o scrisoare 
catre OMNIS GROUP, aratand ca nu se considera vinovat de nici una dintre faptele 
prezentate si atasand o cerere adresata Procurorului General al Romaniei, Ilie Botos, prin care 
se solicita demararea unei anchete asupra cazului. 
 
În ziua de 2 Septembrie 2005, într-o declaraţie publică apărută în ziarul Cotidianul, Elisei 
Craciun – director general al ROMANIAN SOFT COMPANY a afirmat că societatea pe care 
o reprezintă a contestat în scris la ORDA rezultatele constatării tehnico-ştiinţifice la care au 
ajuns specialiştii acestei instituţii (în luna Ianuarie 2005) şi nu a primit nici un răspuns din 
partea ORDA.      
 
Suprins de această afirmaţie, dl. Dragoş Rişcanu, Presedintele OMNIS GROUP, l-a contactat 
telefonic pe dl. Eugen Vasiliu – director general adjunct ORDA pentru a cere lămuriri atât 
privind contestaţia Romanian Soft Company dar, mai ales, privind lipsa unui răspuns din 
partea ORDA. În contextul acestei convorbiri telefonice, dl. Eugen Vasiliu a făcut afirmaţia 
că într-adevăr ROMANIAN SOFT COMPANY a contestat rezultatele constatării tehnico-
ştiinţifice, dar ORDA a răspuns la vremea respectivă (Martie 2005) că îşi susţine ferm 
rezultatele la care s-a ajuns în urma unei activităţi temeinice de analiză. Cu acelaşi prilej, dl. 
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Eugen Vasiliu mai afirmă că şi Poliţia a solicitat un răspuns privind contestaţia ROMANIAN 
SOFT COMPANY dar că ORDA nu a răspuns nimic catre Poliţie în acest sens (?!). 
 
Pe 07.09.2005, dl. Jonathan Scheele afirma, in legatura cu situatia Romaniei in perspectiva 
integrarii in UE, la o masa rotunda organizata de Fundatia Konrad Adenauer, ca două dintre 
problemele identificate în scrisoarea de avertizare a Comisiei Europene din Iunie 2005 – 
proprietatea intelectuală şi domeniul IT – au fost soluţionate. 
 
În urma insistenţelor repetate din partea OMNIS GROUP, în perioada Februarie – 
Septembrie 2005, de a i se transmite Procesul Verbal al Constatării Tehnico-Ştiinţifice din 
data de 31.01.2005, dl. Eugen Vasiliu – director general adjunct ORDA, binevoieşte să pună 
la dispoziţia reprezentantului OMNIS GROUP, în data de 30.09.2005, o copie a adresei nr. 
20/04.02.2005 trimise de ORDA către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, 
Serviciul de Investigare a Fraudelor, refuzând categoric să ne pună la dispoziţie Procesul 
Verbal al Constatării Tehnico-Ştiinţifice din data de 31.01.2005, plus anexele. 
 
Urmare primirii în data de 30.09.2005 a copiei adresei nr. 20/04.02.2005 trimisă de ORDA 
către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Serviciul de Investigare a 
Fraudelor, am remarcat că respectivul document nu menţionează vizita făcută de inspectorul 
ORDA – dl. Adrian Păunescu în data de 10.12.2004 la sediul ROMANIAN SOFT 
COMPANY, eveniment deosebit de important, în urma căruia companiei ROMANIAN 
SOFT COMPANY i s-au adus la cunoştinţă învinuirile cuprinse în plângerea din 07.12.2004, 
permiţându-i astfel iniţierea unor acţiuni de ascundere şi modificare a probelor materiale ce 
puteau fi prelevate, precum şi suspendarea site-ului www.rsc.ro. 
 
Documente 
 
� OUG nr. 123/2005; 
� Scrisoarea deschisa nr. 472/01.09.2005 adresata de OMNIS GROUP catre Primul 

Ministru; 
� Scrisoarea nr. 61488/05.11.2005 trimisa de Ministrul Finantelor Publice catre Procurorul 

General Ilie Botos si catre OMNIS GROUP; 
� Scrisoarea primita de la Cabinetul Primului Ministru pe 05.09.2005; 
� Scrisoarea nr. 525/08.09.2005 trimisa de OMNIS GROUP catre Procurorul General al 

Romaniei; 
� Scrisoarea nr. 6481/13.09.2005 trimisa de ORDA catre MCTI si OMNIS GROUP; 
� Scrisoarea 26700/13.09.2005 primita din partea Delegatiei Comisiei Europene in 

Romania; 
� Scrisoarea nr. 16/14274/A 27.09.2005 primita de la Directia Relatii cu Publicul a 

Guvernului Romaniei; 
� Scrisoarea nr. 570/27.09.2005 trimisa catre Inspectoratul General al Comunicatiilor si 

Tehnoclogiei Informatiei; 
� Scrisoarea nr. 2270/22.09.2005 trimisa de ORDA catre DGPMB – Serviciul de Cercetari 

Penale. 
 
Interpretare 
 
Ministrul Finantelor Publice Sebastian Vladescu, desi a indeplinit intre 2001 si 2005 functia 
de director financiar la MEDIST, desi este actionar al MEDIST si ROMANIAN SOFT 
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COMPANY, sustine public ca nu are cunostinta de furtul de software administrat de 
ROMANIAN SOFT COMPANY. 
 
Dl. Sebastian Vladescu a beneficiat insa direct de vanzarile de programe constituite in baza 
acestui furt de software - programe platite cu bani din bugetul de stat - si de fondurile 
europene obtinute pentru sustinerea furtului, in calitatea sa de actionar la societatile 
respective. 
 
Numirea d-lui Sebastian Vladescu in functia de Ministru al Finantelor, a doua scrisoare 
trimisa Sefului Delegatiei Comisiei Europene precum si scrisoarea deschisa catre Primul 
Ministru transmisa presei de catre OMNIS GROUP la sfarsitul lunii August 2005, conduc la 
o actiune rapida si hotarata a autoritatilor. Pe 01.09.2005 este adoptata Ordonanta de Urgenta 
a Guvernului nr. 123 prin care este corectata legislatia drepturilor de autor, impunandu-se 
obligativitatea inscrierii tuturor programelor de calculator in Registrul National al 
Programelor administrat de ORDA. 
 
Este de mentionat faptul ca aceasta corectie este adusa dupa 9 luni de la semnalarea 
caracterului fraudulos al prevederii legislative respective, in conditiile in care sunt necesare 
doar cateva zile pentru ca o lege sa fie modificata prin ordonanta de urgenta. 
 
Modificarea atat de operativa a legii ii ingaduie astfel d-lui Jonathan Scheele sa aprecieze, pe 
07.09.2005, solutionarea problemelor proprietatii intelectuale si domeniului IT, semnalate ca 
ramaneri in urma in scrisoarea de avertizare primita de la Comisia Europeana in luna Iunie 
2005. 
 

Octombrie 2005 
 
Fapte 
 
Pe 6 Octombrie 2005 OMNIS GROUP depune plangere penala impotriva directorului general 
ORDA Parvu Rodica, director general adjunct ORDA Vasiliu Eugen si inspector ORDA 
Paunescu Adrian, cu privire la săvârşirea faptelor prevăzute şi pedepsite de art 246 C.pen –“ 
Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor “ coroborat cu art. 248 C.pen –“ Abuzul în 
serviciu în formă calificată “, art. 249 C.pen. – “ Neglijenţa în serviciu “, art. 264 C.pen – “ 
Favorizarea infractorului “, art.  323 C.pen  - “ Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni “, 
art. 217 C.pen – “ Distrugerea “ coroborat cu art. 218 C.pen. – “ Distrugerea calificată“. 
 
Pe 7 Octombrie 2005 OMNIS GROUP a trimis o scrisoare catre Primul Ministru al 
Romaniei, solicitand suspendarea imediata din functii a angajatilor ORDA mentionati, pentru 
oprirea sirului de abuzuri, pana la solutionarea cazului penal in curs de investigare. 
 
Pe 11 Octombrie 2005, OMNIS GROUP depune cereri de extindere a cercetarii penale 
(schimbare a incadrarii juridice) impotriva lui Saracu Dragos si Lupei Irinel, in ceea ce 
priveste savarsirea infractiunii de furt, prevazuta si pedepsita de art. 208-209 din Codul Penal, 
coroborat cu art. 141 din legea 8/1996 modificata si completata prin legea 285/2004 si OUG 
123/2005. Tot pe 11 Octombrie 2005 s-a depus cererea de extindere a cercetarii penale 
(schimbare a incadrarii juridice) impotriva lui Craciun Elisei, in ceea ce priveste savarsirea 
infractiunii de instigare la furt, prevazuta si pedepsita de art. 25 din Codul Penal raportat la 
art. 208-209 Cod Penal coroborat cu art. 141 din legea 8/1996 modificata si completata prin 
legea 285/2004 si OUG 123/2005. 
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In ziua de 14 Octombrie 2005 a avut loc, la sediul ORDA, o intalnire intre reprezentantii 
OMNIS GROUP (Dragos Riscanu – Presedinte OMNIS GROUP, Cristina Belba si Serban 
Ghenea) si conducerea ORDA (director general Rodica Parvu si director general adjunct 
Eugen Vasiliu). OMNIS GROUP a solicitat eliberarea unor copii ale: 
 
• procesului verbal incheiat pe 10 Decembrie 2004, cu ocazia vizitei facute de inspectorul 

ORDA Adrian Paunescu, impreuna cu un reprezentant al Politiei, la sediul ROMANIAN 
SOFT COMPANY, si 

• procesului verbal al constatarii tehnico-stiintifice. 
 
Solicitarea a fost refuzata de catre conducerea ORDA. Cu aceasta ocazie, dir. general adj. 
ORDA Eugen Vasiliu a afirmat ca legea drepturilor de autor a fost schimbata (prin adoptarea 
OUG nr. 123/2005) prin eforturile ORDA si OMNIS GROUP (in cadrul anchetei penale in 
curs) si ca am repurtat astfel un succes comun. 
 
In seara de 17 Octombrie 2005, in jurul orelor 23:00, un individ neidentificat a spart cu o 
piatra din bordura soselei geamul de la intrarea in imobilul la al carui parter functioneaza 
OMNIS GROUP. Mentionam ca a doua zi, pe 18 Octombrie 2005, angajati ai OMNIS 
GROUP urmau sa depuna declaratii in fata anchetatorilor, in calitate de martori in ancheta 
penala in curs, actele de violenta urmarind amenintarea si intimidarea martorilor respectivi. 
 
Pe 21 Octombrie 2005, OMNIS GROUP depune o cerere de recuzare a expertului Stancescu 
Stefan, avand in vedere ca modul in care acesta efectueaza expertiza in calculatoare dispusa 
in dosarul 0352/2005 prejudiciaza grav interesele legitime ale subscrisei. 
 
Tot pe 21 Octombrie 2005, OMNIS GROUP depune la DGPMB – Serviciul de Cercetari 
Penale o cerere de schimbare a incadrarii juridice si de reformulare a obiectivelor expertizei 
tehnice juridice dispuse, avand in vedere faptul ca dosarul penal 0352/2005 nu contine nici-
un document care sa faca referire la vizita de la ROMANIAN SOFT COMPANY a 
anchetatorilor pe 10.12.2004, si ca probele prelevate de Politie pe 22.12.2004 au fost 
fabricate de angajatii ROMANIAN SOFT COMPANY  in perioada 8 – 22 Decembrie 2004. 
 
Pe 24 Octombrie 2005, OMNIS GROUP inainteaza catre Parchetul TMB o cerere de recuzare 
a procurorului Nicoleta Bulgaru, avand in vedere faptul ca ancheta pe care aceasta o conduce 
nu tine seama de concluziile constatarii tehnico-stiintifice efectuate de ORDA si nu se 
bazeaza pe o incadrare juridica legala. 
 
Pe 24 Octombrie 2005, OMNIS GROUP depune la Consiliul Superior al Magistraturii si la 
Parchetul General o plangere penala impotriva procuror Nicoleta Bulgaru, cu privire la 
săvârşirea faptelor prev. şi ped. de art. 246 C.pen - " Abuzul în serviciu contra intereselor 
persoanelor " coroborat cu art. 248 C.pen - " Abuzul în serviciu în formă calificată ", art. 249 
C.pen - " Neglijenţa în serviciu ", art. 264 C.pen - " Favorizarea infractorului ". 
 
Prin ordonanta din 26 Octombrie 2005, procuror Nicoleta Bulgaru respinge cererea OMNIS 
GROUP de recuzare a expertului Stefan Stancescu. 
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Documente 
 
� Plangere penala din 06.10.2005 impotriva dir. general ORDA Rodica Parvu, dir. general 

adj. ORDA Eugen Vasiliu si insp. ORDA Adrian Doru Paunescu; 
� Scrisoarea nr. 596/07.10.2005 adresata Primului Ministru; 
� Cererea nr. 599/11/10.2005 de schimbare a incadrarii juridice a invinuitului Dragos 

Saracu; 
� Cererea nr. 600/11.10.2005 de extindere a cerctarii penale impotriva lui Elisei Craciun; 
� Cererea nr. 601/11.10.2005 de extindere a cerctarii penale impotriva lui Irinel Lupei; 
� Scrisoarea nr. 245.154/18.10.2005 trimisa catre OMNIS GROUP de DGPMB – Serviciul 

de Cercetari Penale; 
� Scrisoarea nr. 629/21.10.2005 trimisa catre Serviciul de Cercetari Penale; 
� Cererea din 21.10.2005 de recuzare a expertului Stefan Stancescu; 
� Cererea nr. 635/24.10.2005 de recuzare a procurorului Nicoleta Bulgaru; 
� Plangerea penala nr. 636/24.10.2005 impotriva procuror Nicoleta Bulgaru; 
� Scrisoarea nr. 5479/27.10.2005 trimisa de DNA catre OMNIS GROUP; 
� Scrisoarea nr. 16602/SR/2005 trimisa de Consiliul Superior al Magistraturii; 
� Scrisoarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti din 31.10.2005. 
 

Noiembrie 2005 
 
OMNIS GROUP solicita din nou catre DGPMB – Serviciul de Cecetari Penale schimbarea 
incadrarii juridice, prin adresa transmisa pe 1 Noiembrie 2005. OMNIS GROUP arata ca 
obiectivele expertizei trebuie sa fie stabilite conform incadrarii juridice corecte. Finalizarea 
expertizei in baza obiectivelor actuale nu are cum sa conduca la concluzii care sa genereze 
ulterior schimbarea incadrarii juridice, pentru ca expertiza urmeaza unei incadrari juridice 
defectuoase, este directionata in sensul analizarii unor obiective care nu sunt bazate pe 
concluziile constatarii tehnico-stiintifice efectuate de ORDA si pe probele legal constituite. 
 
Pe 3 Noiembrie 2005, OMNIS GROUP depune o plangere catre Primul Procuror al 
Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti impotriva ordonantei prin care procuror 
Nicoleta Bulgaru respingea cererea OMNIS GROUP de recuzare a expertului Stefan 
Stancescu. 
 
Pe 7 Noiembrie 2005, OMNIS GROUP depune o plangere catre Parchetul de pe langa 
Tribunalul Bucuresti, in atentia Primului Procuror, impotriva MASURILOR SI ACTELOR 
DE URMARIRE PENALA efectuate in dosarul nr. 0352/2005 de catre scms. Minca Florin. 
 
Pe 7 Noiembrie 2005, OMNIS GROUP depune o cerere de audienta catre Primul Procuror al 
Parchetului TMB, Dragos Nestor. 
 
Pe 7 Noiembrie 2005 OMNIS GROUP depune plangeri penale impotriva cms. Luigi Sima si 
Florin Minca. 
 
Pe 7 Noiembrie 2005 Primul Procuror al Parchetului TMB Dragos Nestor respinge cererea de 
recuzare a procuror Nicoleta Bulgaru inaintata de OMNIS GROUP. 
 
Pe 10 Noiembrie 2005, OMNIS GROUP depune o cerere catre Primul Ministru solicitand 
dispunerea deschiderii si desecretizarii contractelor incheiate de societatile ROMANIAN 
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SOFT COMPANY, MEDIST si LEADER HIGH-TECH cu institutii publice si care au fost 
finantate din fonduri bugetare sau fonduri PHARE. 
 
Pe 10 Noiembrie 2005, OMNIS GROUP solicita o audienta Primului Ministru, in vederea 
identificarii solutiilor de garantare a aplicarii legilor si de eradicare a marii coruptii. 
 
Pe 15.11.2005 Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica OMNIS GROUP asupra 
constituirii dosarului penal nr. 4702/P/2005 privind pe functionarii ORDA Rodica Parvu, 
Eugen Vasiliu si Adrian Paunescu. 
 
Pe 16 Noiembrie 2005 ONIS GROUP solicita ORDA informatii asupra inregistrarii in 
Registrul Programelor pentru Calculator a programelor ROMANIAN SOFT COMPANY. 
 
Pe 16 Noiembrie 2005 OMNIS GROUP trimite o scrisoare catre Departamentul General 
Anticoruptie din MAI semnaland faptul ca autoritatile implicate in ancheta – ORDA, cadrele 
de Politie din DGPMB, procurorii desemnati – conduc cercetarile in sensul favorizarii si 
disculparii infractorilor, pentru documentarea unei concluzii prestabilite. 
 
Pe 17 Noiembrie 2005 procuror Nicoleta Bulgaru acorda OMNIS GROUP permisiunea de a 
studia continutul dosarului penal nr. 0352/2005. 
 
Pe 21 Noiembrie 2005 procuror Nicoleta Bulgaru informeaza OMNIS GROUP in legatura cu 
solicitarile de schimbare a incadrarii juridice si de extindere a cercetarilor privind noi fapte si 
persoane. Procuror Nicoleta Bulgaru arata ca: "in acest sens, urmeaza a se aprecia si dispune 
functie de intreg materialul probator administrat, inclusiv expertiza tehnica judiciara". 
 
Pe 21 Noiembrie 2005 reprezentantilor OMNIS GROUP li se asigura posibilitatea studierii 
dosarului 0352/2005, in biroul scms. Florin Minca de la DGPMB. Scms. Florin Minca nu 
permite insa inspectarea tuturor documentelor din dosar. 
 
Pe 22 Noiembrie 2005 ORDA informeaza OMNIS GROUP asupra stadiului inregistrarilor 
solicitate de ROMANIAN SOFT COMPANY in Registrul Programelor pentru Calculator. In 
legatura cu aceasta, mentionam urmatoarele: 
 
• Pe 6 Ianuarie 2005 conducerea ORDA sustinea ca RSC a inregistrat programele ARES, 

CARE, AMBULANTA si HIPOCRATE in Decembrie 2004 si a prezentat spre 
expertizare un CD care continea sistemul HIPOCRATE aflat la ORDA, in conditiile in 
care ARES, CARE si HIPOCRATE fusesera prelevate de Politie la vizita din 22.12.2004. 

 
• Pe 22 Noiembrie 2005 dl. Eugen Vasiliu, director general adjunct ORDA afirma ca 

cererea de inregistrare a sistemelor ARES, CARE, HIPOCRATE FINANCIAR, 
HIPOCRATE AMBULANTA, HIPOCRATE SPITAL, HIPOCRATE LABORATOR a 
fost depusa de RSC pe 25 Ianuarie 2005 si a fost respinsa pana in Iulie 2005, avand in 
vedere cercetarea penala in curs. 

 
• La data de 2 August 2005 RSC depune o noua cerere de inregistrare pentru programele 

HIPOCRATE, DEEP EYE si HLAB, cerere acceptata de ORDA, inregistrarile fiind 
operate pe 14 Septembrie 2005. 
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Trebuie evidentiat faptul ca ROMANIAN SOFT COMPANY a imprimat o dinamica 
deosebita versiunilor programelor pe care le-a comercializat ulterior constatarii furtului de 
programe, in scopul fabricarii unui context probatoriu care sa sustina nevinovatia 
infractorilor. Astfel, ROMANIAN SOFT COMPANY depune un set de programe la ORDA 
in Decembrie 2004, in vederea inregistrarii, asa cum sustine conducerea ORDA pe 
06.01.2005. Dintre programele astfel depuse, doar HIPOCRATE este prezentat de ORDA in 
vederea expertizarii, dar reprezentantii ROMANIAN SOFT COMPANY nu reusesc 
dezarhivarea acestuia, pe 06.01.2005. ROMANIAN SOFT COMPANY solicita insa catre 
ORDA pe 25.01.2005 inregistrarea programelor HIPOCRATE AMBULANTA, 
HIPOCRATE SPITAL, HIPOCRATE FINANCIAR, HIPOCRATE LABORATOR – in mod 
evident, alte versiuni decat programul HIPOCRATE inregistrat pe 18.09.2002. ORDA nu 
aproba inregistrarea acestora. ROMANIAN SOFT COMPANY revine cu o noua cerere pe 
02.08.2005, de asta data solicitand inregistrarea programului HIPOCRATE (acelasi nume cu 
cel al programului inregistrat in 18.09.2002, program asupra caruia se desfasura o ancheta 
penala). 
 
Pe 23.11.2005, Dragos Riscanu si Serban Ghenea primesc la ORDA permisiunea de a citi 
dosarul alcatuit de ORDA in cazul de frauda savarsit de ROMANIAN SOFT COMPANY. 
Cu aceasta ocazie, directorul general adjunct ORDA Eugen Vasiliu afirma ca a inaintat o 
plangere penala impotriva insp. ORDA Adrian Paunescu, in legatura cu cazul de frauda 
mentionat si in presa. 
 
Pe 28 Noiembrie 2005, OMNIS GROPUP revine cu o scrisoare in atentia Primului Procuror 
Dragos Nestor, solicitand schimbarea incadrarii juridice si reformularea obiectivelor 
expertizei tehnice judiciare. 
 
Pe 28 Noiembrie 2005, OMNIS GROUP depune in atentia scms. Minca o adresa referitoare 
la: 
 
• cum poate fi dovedita proprietatea OMNIS GROUP asupra programelor furate; 
• de ce nu este necesara extinderea expertizei la intreg sistemul ISIS.NET si in ce masura 

probele aflate la dosar pot dovedi cazul de furt. 
 
Pe 30 Noiembrie 2005 OMNIS GROUP adreseaza o cerere catre Primul Procuror Dragos 
Nestor si procuror Nicoleta Bulgaru solicitand din nou schimbarea incadrarii juridice si 
schimbarea obiectivelor expertizei tehnice judiciare. 
 
Pe 30 Noiembrie 2005 OMNIS GROUP adreseaza o scrisoare catre Serviciul de Cercetari 
Penale din DGPMB si Parchetul TMB, aratand ca obiectivele expertizei au fost stabilite in 
mod defectuos, ignorandu-se concluziile constatarii tehnico-stiintifice efectuate de ORDA si 
prevederile legii drepturilor de autor. 
 
Documente 
 
� Scrisoarea nr. 664/03.11.2005 catre Primul Procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul 

Bucuresti; 
� Plangerea OMNIS GROUP adresata Primului Procuror al Parchetului de pe langa 

Tribunalul Bucuresti, inregistrata cu nr. 3496/07.11.2005; 
� Cererea de audienta la Primul Procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, 

inregistrata cu nr. 3499/07.11.2005; 
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� Plangerea penala nr. 668/07.11.2005 impotriva cms. Luigi Sima; 
� Plangerea penala nr. 669/07.11.2005 impotriva scms. Florin Minca; 
� Scrisoarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti nr. 4075/VIII-1/05 din 

08.11.2005; 
� Scrisoarea OMNIS GROUP nr. 679/10.11.2005 catre Primul Ministru al Romaniei; 
� Scrisoarea deschisa a OMNIS GROUP nr. 680/10.11.2005 catre Primul Ministru al 

Romaniei; 
� Scrisoarea nr. 4148/C/6427/2005 din 11.11.2005 primita de la Parchetul de pe langa 

Inalta Curte de Casatie si Justitie; 
� Scrisoarea nr. 741/15.11.2005 trimisa catre ORDA; 
� Scrisoarea primita de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti pe 15.11.2005; 
� Scrisoarea nr. 744/16.11.2005 trimisa catre Directia Generala Anticoruptie; 
� Scrisoarea nr. 243.422/21.11.2005 primita de la DGPMB – Serviciul de Cercetari Penale; 
� Scrisoarea nr. 1906014/21.11.2005 primita de la DGA; 
� Scrisoarea ORDA nr. 8176/22.11.2005 catre OMNIS GROUP; 
� Scrisoarea nr. 776/28.11.2005 trimisa catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti; 
� Scrisoarea nr. 107872/28.11.2005 primita de la Ministerul Justitiei – Directia pentru 

Relatia cu Ministerul Public si de Prevenire a Criminalitatii si Coruptiei; 
� Scrisoarea nr. 781/30.11.2005 catre Procuror Nicoleta Bulgaru; 
� Scrisoarea nr. 782/30.11.2005 catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si 

DGPMB – Serviciul de Cercetari Penale; 
� Scrisoarea nr. 5/6311/30.11.2005 primita de la cabinetul Primului Ministru. 
 

Decembrie 2005 
 
Pe 02.12.2005 OMNIS GROUP depune o cerere de extindere a cercetarii penale in ceea ce 
priveste savarsirea, de catre Saracu Dragos si Lupei Irinel, a infractiunii de distrugere. 
 
Pe 02.12.2005 OMNIS GROUP solicita ORDA sa exprime punctul de vedere in legatura cu 
drepturile de autor asupra programelor cercetate, avand in vedere concluziile constatarii 
tehnico-stiintifice si prevederile legii drepturilor de autor. 
 
Pe 05.12.2005 OMNIS GROUP trimite o scrisoare catre DGPMB – Serviciul de Cercetari 
Penale si catre Parchetul TMB, aratand ca detine, conform legii, drepturile patrimoniale de 
autor asupra programelor in cauza si solicitand schimbarea incadrarii juridice si extinderea 
anchetei penale. 
 
Pe 07.12.2005 ORDA raspunde OMNIS GROUP, sustinand rezultatele constatarii tehnico-
stiintifice si aratand ca inregistrarea in RPC constituie proba de anterioritate in raport cu 
dreptul de autor care ia nastere conform legii 8/1996 modificata si completata prin legea 
285/2004 si OUG 123/2005. 
 
Pe 07.12.2005 OMNIS GROUP depune o plangere penala impotriva expertului Stefan 
Stancescu, cu privire la savarsirea faptei prev. si ped. de art. 264 C.pen. “ Favorizarea 
infractorului “. 
 
Pe 07.12.2005 OMNIS GROUP depune o cerere de extindere a cercetarii penale impotriva lui 
Craciun Elisei, pentru infractiunea de instigare la distrugere, prev. si ped. de art 143 al. 2 lit. a 
din Legea 8/1996 coroborat cu art. 217 al. 1 si al. 2, raportat la art. 25 C.pen. 
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Pe 07.12.2005 OMNIS GROUP depune o plangere penala impotriva cms. Luigi Sima si insp. 
Marian Ionita cu privire la săvârşirea faptelor prev. şi ped. de art. 246 C.pen. “Abuzul în 
serviciu contra intereselor persoanelor”; art. 248 ind. 1 C.pen. “Abuzul în serviciu în formă 
calificată”; art. 264 C.pen. “Favorizarea infractorului”; art. 272 C.pen. “Reţinerea sau 
distrugerea de înscrisuri”. 
 
Pe 08.12.2005, directorul general adjunct ORDA Eugen Vasiliu afirma, in legatura cu 
respingerea inregistrarii in Registrul Programelor pentru Calculator a programelor prezentate 
de ROMANIAN SOFT COMPANY, urmatoarele: 
 
• in Iunie 2005, cms. Luigi Sima a discutat telefonic cu dir. ORDA Adrian Ghimpu, 

informandu-l ca se desfasoara o ancheta penala in legatura cu programele de calculator 
solicitate de ROMANIAN SOFT COMPANY a fi inregistrate in Registrul Programelor 
pentru Calculator; 

• ROMANIAN SOFT COMPANY a insistat continuu asupra acceptarii inregistrarilor 
respective in perioada Ianuarie – Iunie 2005; 

• In urma informarii facute de cms. Luigi Sima, conducerea ORDA decide sa respinga 
cererea de inregistrare; 

• In schimb, conducerea ORDA decide pe 14.09.2005 sa accepte urmatoarea cerere de 
inregistrare, depusa pe 02.08.2005, prin care se solicita inregistrarea programului 
HIPOCRATE, subiect al plangerii penale depuse de OMNIS GROUP pe 07.12.2004! 
Motivul afirmat de dir. general adj. ORDA este ca "de data asta s-a cerut inregistrarea 
altor programe"!!!! si ca, de fapt, aceasta inregistrare in Registrul Programelor pentru 
Calculator este benefica in context si nu poate decat sa sustina cercetarile in curs, in 
sensul constituirii de noi dovezi. 

 
Pe 12.12.2005 expertul Stefan Stancescu depune la Serviciul de Cercetari Penale raportul sau 
de expertiza, inregistrat cu nr. 7526/12.12.2005 la Biroul Local de Expertize Judiciare, 
Tehnice si Contabile. Punctele de vedere ale expertului Dumitru Galani (expert parte al 
OMNIS GROUP) au fost atasate in Anexa 8 a raportului, anexa care a fost insa inregistrata 
cu nr. 7527/12.12.2005. 
 
Mentionam faptul ca, pe 29.11.2005, expertul Stefan Stancescu avea in lucru o versiune 
diferita a raportului, in care tendintele de favorizare a infractorilor se manifestau mult mai 
consistent. De asemenea, in discutiile cu expertul Dumitru Galani, Stefan Stancescu a 
sustinut faptul ca vor fi depuse rapoarte separate, cunoscand faptul ca expertul Dumitru 
Galani urma sa prezinte un raport obiectiv, bazat pe probele legal constituite, ale carui 
concluzii sunt total contradictorii cu concluziile sale frauduloase. Luand la cunostinta faptul 
ca, conform art. 122 din codul de procedura penala, raportul de expertiza trebuie sa contina 
punctele de vedere ale tuturor expertilor, expertul Stefan Stancescu a redactat ulterior o 
versiune actualizată. 
 
Copii ale raportului de expertiza au fost predate de scms. Florin Minca catre OMNIS GROUP 
si ROMANIAN SOFT COMPANY, pe 13.12.2005. Subliniem faptul ca la raport este 
atasata Anexa 8 continand punctele de vedere ale expertului Dumitru Galani, expert parte 
desemnat de OMNIS GROUP, dar nu este atasata Anexa 9 care ar contine, conform celor 
specificate la pagina 2 a raportului expertului Stefan Stancescu, punctele de vedere ale lui 
Mihai Caramihai, expert parte din partea ROMANIAN SOFT COMPANY.   
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In raport, expertul Ştefan Stăncescu – desemnat de organele de ancheta si platit din banii 
statului – concluzioneaza ca Săracu Dragoş putea sa reproduca, pe 8.12.2004 (data fisierelor 
ROMANIAN SOFT COMPANY prelevate ca probe la “descinderea" din 22.12.2004), 4119 
linii de cod identice cu cele dezvoltate de catre OMNIS GROUP, chiar daca nu mai 
programase din Februarie 2003 (cand se angajase la ROMANIAN SOFT COMPANY). 
Codul sursa astfel reprodus identic contine insa si linii de cod scrise de Lupei Irinel si de alti 
angajati ai companiei OMNIS GROUP. O posibilitate ar fi fost ca Săracu Dragoş sa-i dicteze 
codul memorat chiar lui Lupei Irinel, care le-a scris dupa aceasta dictare, fara sa isi aduca el 
insusi aminte nici-una dintre linii, si nici contractul de angajare care il obliga la pastrarea 
secretului de stat si de serviciu. Raportul sustine deci, indirect, existenta a doua cazuri 
extreme, in acelasi timp: un programator care a programat doar cat timp a lucrat la OMNIS 
GROUP si care isi aduce aminte, dupa 22 de luni, 4119 linii de cod pe dinafara, pe care le 
dicteaza din memorie unui alt programator care le scrie, uitand complet ca o parte a codului 
respectiv a fost scrisa chiar de el. 
 
Pe 19.12.2005, OMNIS GROUP a depus la DGPMB obiectiunile la raportul de expertiza, 
acestea fiind inregistrate cu nr. 3538/19.12.2005. 
 
Pe 22.12.2005, la insistentele OMNIS GROUP, scms. Florin Minca a eliberat catre 
administratorul OMNIS GROUP un document continand "comentariile si obiectiunile" 
expertului Mihai Caramihai la raportul de expertiza redactat de expertul Stefan Stancescu. 
Acest document ar fi fost depus la Serviciul de Cercetari Penale din DGPMB, conform celor 
afirmate de scms. Florin Minca, in ziua de 15.12.2005 de catre Dragos Saracu. Documentul 
nu este marcat ca reprezentand Anexa 9 a raportului de expertiza sus-mentionat, nu este 
inregistrat la Biroul Local de Expertize Judiciare, Tehnice si Contabile, are o semnatura 
indescifrabila, nu poarta alaturi de semnatura numele expertului Mihai Caramihai si nici 
stampila expertului. 
 
Pe 21.12.2005 a fost adoptat in Senat proiectul de lege privind modificarea Codului 
Penal. O noua prevedere ce va fi inclusa in acest act normativ se referă la articolul 
privind raspunderea penala a persoanelor juridice. 
 
Documente 
 
� Cererea nr. 785/02.12.2005 de extindere a cercetarii penale impotriva lui Dragos Saracu; 
� Cererea nr. 786/02.12.2005 de extindere a cercetarii penale impotriva lui Irinel Lupei; 
� Scrisoarea nr. 791/05.12.2005 trimisa catre DGPMB - Serviciul de Cercetari Penale; 
� Scrisoarea nr. 793/05.12.2005 trimisa de OMNIS GROUP catre Parchetul de pe langa 

Tribunalul Bucuresti; 
� Scrisoarea nr. 8593/07.12.2005 trimisa de ORDA catre OMNIS GROUP; 
� Plangerea penala nr. 799/07.12.2005 impotriva expertului tehnic juridic Stefan Stancescu; 
� Cererea nr. 800/07.12.2005 de extindere a cercetarii penale impotriva lui Elisei Craciun; 
� Plangerea penala nr. 801/07.12.2005 impotriva cms. Luigi Sima si insp. Marian Ionita; 
� Raportul de expertiza depus de expertul tehnic juridic Stefan Stancescu pe 12.12.2005; 
� Raportul de expertiza depus de expertul tehnic juridic Dumitru Galani pe 12.12.2005; 
� Scrisoarea nr. 467/13.12.2005 trimisa de autoritatea de Control a Guvernului; 
� Document din 15.12.2005 continand comentariile si obiectiunile expertului Mihai 

Caramihai la raportul de expertiza al expertului Stefan Stancescu; 
� Obiectiunile formulate de OMNIS GROUP in scrisoarea nr. 824/19.12.2005 la raportul de 

expertiza depus de expertul tehnic juridic Stefan Stancescu; 
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� Scrisoarea transmisa de Primul Procuror al parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti 
pe 22.12.2005. 

 
Interpretare 
 
Faptul că, la aproape 2 ani după furt, OMNIS GROUP a identificat în aplicaţiile 
comercializate de ROMANIAN SOFT COMPANY cod identic cu cel furat, dovedeşte 
obiectivele frauduloase de activitate pe care şi le-a propus aceasta din urmă! 
 
O companie care dezvoltă software pune un accent important pe creaţie, pe evoluţie, pe 
eficientizare şi inovare, singura cale de a asimila tehnologiile noi şi de a realiza, pe baza lor, 
produse mai performante, care trebuie ulterior îmbunătăţite şi actualizate continuu! 
 
ROMANIAN SOFT COMPANY s-a limitat însă la a folosi codul sursă furat de către Săracu 
Dragoş şi Lupei Irinel cu obiectivul de a fura bani proveniţi din fonduri europene, precum şi 
bani publici, în urma vânzării către instituţii de stat a aplicaţiilor bazate pe codul sursă furat! 
 
In legatura cu raportul de expertiză redactat de expertul Stefan Stancescu, acesta îşi propune 
să inducă în eroare organele de anchetă penală, bazându-se pe experienţa redusă a acestora în 
domeniul fraudei intelectuale, al drepturilor de autor asupra programelor de calculator şi al 
tehnologiilor informatice. 
 
Expertul Ştefan Stăncescu însuşi are cunoştinţe vagi în legătura cu subiectul asupra căruia 
dezvoltă ideile susţinute, idei focalizate în sensul dovedirii nevinovăţiei infractorilor şi 
susţinerii faptului că OMNIS GROUP a inventat o fraudă inexistentă, idei pe care le 
argumentează cu fapte şi informaţii prezentate în mod confuz şi ambiguu, abordând 
explicaţiile în mod fragmentat, punctual, pentru a evita identificarea contextului general de 
furt. 
 
Din dorinţa de a concluziona raportul în favoarea infractorilor, expertul Ştefan Stăncescu 
introduce în text, cât poate de des, argumente forţate în sprijinul concluziei frauduloase pe 
care o pronunţă în final, şi anume că nu sunt îndeplinite condiţiile legii 8 pentru acordarea 
OMNIS GROUP a  titlului de autor asupra sistemului ISIS .NET. 
 
Expertul Ştefan Stăncescu înşiruie astfel afirmaţii ambigue şi ades frauduloase numite, cu 
impostură, expertiză tehnică judiciară, în care nu numai cunoştinţele de tehnologie 
informatică şi expresiile tehnice sunt deficitare, dar însăşi limba română suferă ca urmare a 
formulărilor, a topicii frazei şi a dezacordurilor gramaticale. 
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Ianuarie 2006 
 
Pe 3 Ianuarie 2006, OMNIS GROUP a depus la DGPMB – Serviciul de Cercetari Penale si la 
Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti obiectiuni la rapoartele de expertiza redactate de 
expertul tehnic Mihai Caramihai si de expertul tehnic juridic Dumitru Galani. 
 
Pe 16 Ianuarie 2006, expertul Stefan Stancescu a depus la DGPMB - Serviciul de Cercetari 
Penale raspunsurile la obiectiunile formulate de OMNIS GROUP, respectiv de Dragos 
Saracu, la raportul de expertiza. Expertul Stefan Stancescu mentine concluzia frauduloasa ca 
OMNIS GROUP "nu poate proba ca este autorul fisierelor analizate", adaugand ca "OMNIS 
GROUP acuza fara probe ca a fost fraudata de SARACU DRAGOS". Cate o copie a acestor 
raspunsuri este inmanata de catre scms. Florin Minca si reprezentantului OMNIS GROUP, 
Dragos Riscanu. 
 
Pe 24 Ianuarie 2005, OMNIS GROUP a depus la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti 
solicitarea de a fi dispusa o contraexpertiza in dosarul 6949/P/2004, având în vedere că 
raportul de expertiză efectuat în cauza de expertul tehnic judiciar Ştefan Stăncescu încalcă 
flagrant legislaţia în vigoare.  
 
Prin scrisoarea nr. 61/31.01.2006, OMNIS GROUP solicita catre DGPMB – Serviciul de 
Cercetari Penale sa i se permita acesul in vederea studierii tuturor documentelor din dosarul 
penal nr. 0352/2005, avand in vedere ca, pe 21.11.2005, i s-a permis de catre scms. Florin 
Minca doar inspectarea partiala a dosarului. 
 
In aceasta scrisoare OMNIS GROUP afirma ca, in cazul in care nu ii vor fi garantate 
drepturile constitutionale de acces liber la justitie si de libera exprimare, isi rezerva dreptul de 
a se adresa Curtii Europene pentru Drepturile Omului de la Strasbourg. 
 
Documente 
 
� Obiectiunile formulate de OMNIS GROUP in scrisoarea nr. 5/03.01.2006 la raportul de 

expertiza redactat de expertul tehnic juridic Dumitru Galani; 
� Obiectiunile formulate de OMNIS GROUP in scrisoarea nr. 6/03.01.2006 la raportul de 

expertiza redactat de expertul tehnic Mihai Caramihai; 
� Raspunsurile expertului Stefan Stancescu din 16.01.2006 la obiectiunile formulate de 

OMNIS GROUP fata de raportul de expertiza; 
� Scrisoarea nr. 7/711/2005/16.01.2006 trimisa catre OMNIS GROUP de catre 

Departamentul de Lupta Antifrauda; 
� Scrisoarea nr. 25/16.01.2006 trimisa de OMNIS GROUP catre Parchetul de pe langa 

Tribunalul Bucuresti; 
� Scrisoarea nr. 418.722/20.01.2006 trimisa de Serviciul de Investigare a Fraudelor catre 

OMNIS GROUP; 
� Cererile OMNIS GROUP nr. 34 si 36/24.01.2006 adresate Sericiului de Cercetari Penale 

si Parchetului de pe langa Trubunalul Bucuresti, pentru efectuarea unei contraexpertize. 
� Scrisoare nr. 61/31.01.2006 catre Serviciul de Cercetari Penale. 
 
Interpretare 
 
In raspunsurile sale la obiectiunile formulate de OMNIS GROUP la raportul de expertiza, 
expertul Stefan Stancescu a incalcat in mod flagrant legislatia in vigoare, in conditiile in care: 
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� isi depaseste atributiile, incercand sa comenteze concluziile constatarii tehnico-

stiintifice efectuate de ORDA si sa le rastalmaceasca, in conditiile in care a luat la 
cunostinta cele stabilite de ORDA prin adresa nr. 8593/07.12.2005. 

 
� nu are capabilitatea legala de a concluziona daca invinuitul Dragos Saracu se face sau 

nu vinovat de savarsirea infractiunii de furt. In concluziile raportului de expertiza si in 
concluziile raspunsului la obiectiunile depuse de OMNIS GROUP, expertul afirma ca 
“OMNIS GROUP acuza fara probe ca a fost fraudata de Saracu Dragos”. Reamintim 
faptul ca plangerea penala depusa de OMNIS GROUP pe 07.12.2004 a fost indreptata 
impotriva lui Dragos Saracu si Irinel Lupei. Proba in baza caruia a inceput urmarirea 
penala este raportul constatarii tehnico-stiintifice efectuate de ORDA. 

 
� interpreteaza in mod gresit prevederile legii 8/1996 modificata prin legea nr. 285/2004 

si OUG nr. 123/2005 referitoare la “aducerea la cunostinta publica”. Astfel, conform 
celor stabilite de ORDA - autoritate unică pe teritoriul României în ceea ce priveşte 
evidenţa, observarea şi controlul aplicării legislaţiei în domeniul dreptului de autor şi al 
drepturilor conexe – inregistrarea in Registrul Programelor pentru Calculator constituie 
proba de anterioritate in raport cu dreptul de autor care ia nastere conform art. 1 si 4 
din legea sus-mentionata.  

 
Afirmatiile conform carora "OMNIS GROUP nu poate beneficia de calitatea de 
autor" pe calea inregistrarii in Registrul Programelor pentru Calculator (RPC) 
administrat de ORDA este frauduloasa. Subliniem faptul ca inregistrarea in RPC s-a facut 
conform procedurilor si regulamentului de functionare al ORDA, in forma encriptata, 
decriptarea facandu-se pe baza de proces verbal, in fata reprezentantilor autoritatilor. 
Aceasta decriptare a avut ca rezultat forma lizibila a sursei cod, forma asupra careia s-a 
efectuat constatarea tehnico-stiintifica. Decriptarea sursei cod inregistrate la ORDA nu 
poate avea ca rezultat modificarea formei de prezentare a programelor inregistrate, astfel 
aduse la cunostinta publica in momentul inregistrarii. Decriptarea nu are cum sa modifice 
structura si continutul programelor, asa cum au fost ele inregistrate in RPC. 

 
Evidentiem faptul ca aducerea programelor la cunostinta publica a fost realizata atat pe 
plan intern cat si international prin: 
 

• prezentarea sistemului ISIS .NET la competitia internationala RAD Awards a 
carui finala s-a desfasurat la Paris, in luna Aprilie 2002, cand sistemul ISIS .NET 
a fost premiat pentru “Cea mai eficienta utilizare a tehnologiilor Internet”; 

• comercializarea sistemului ISIS .NET, inainte de momentul Martie 2003. 
 
� isi bazeaza concluziile pe afirmatia ca “OG nu aduce probe concludente ca este 

autorul celor pretinse”. Art. 4 din legea drepturilor de autor prevede insa cu claritate 
faptul ca “se prezuma a fi autor, pana la proba contrara, persoana sub numele careia 
opera a fost adusa la cunostinta publica”. Pe baza acestor prevederi, legea stabileste 
calitatea de autor a OMNIS GROUP asupra programelor fraudate. Asa-zisa proba 
contrara, care ar infirma calitatea de autor stabilita conform legii, nu a fost evidentiata 
prin expertiza tehnica judiciara desfasurata.  
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OMNIS GROUP a depus la dosar probele care atesta faptul ca Dragos Saracu si Irinel 
Lupei au lucrat ca programatori, alaturi de alti angajati OMNIS GROUP, sub coordonarea 
unor sefi de proiect, pentru a produce sursa cod a sistemului ISIS .NET. In declaratia sa 
olografa, invinuitul Dragos Saracu recunoaste faptul ca a fost angajat al OMNIS GROUP, 
avand ca si obiectiv de activitate programarea in cadrul unei echipe si sustine ca a preluat 
sursa cod in cauza din surse publice. In baza acestei declaratii, expertul afirma ca 
“nefiind probe suficiente care sa stabileasca indubitabil o calitate de autor, nu avem 
ce transmite spre angajator”. In cele 12 luni care au trecut de la aceasta declaratie, 
invinuitul si expertul nu au reusit insa sa identifice si sa prezinte sursa publica din care a 
fost preluat codul in cauza. Conform art. 74 din legea 8/1996 , “In lipsa unei clauze 
contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, 
create de unul sau mai multi angajati in exercitarea atributiilor de serviciu ori dupa 
instructiunile celui care angajeaza, apartin acestuia din urma”. OMNIS GROUP nu a  
avut si nu are astfel de clauze cu nici unul dintre angajatii sai. Angajatorului – OMNIS 
GROUP – ii apartin drepturile de autor asupra sursei cod la a carei realizare au participat 
toti angajatii OMNIS GROUP,  sursa cod care nu a fost preluata din surse publice. 

 
� Incadrarea juridica in baza careia s-a desfasurat expertiza contravine flagrant 

legilor in vigoare. Obiectivele expertizei astfel comandate incalca legile in vigoare. 
Expertiza reprezinta un cumul de incalcari ale legii. Incadrarea juridica nu prevede 
savarsirea infractiunii de furt, nu include pe Irinel Lupei, nu face referire la programul 
HIPOCRATE. In afara acestei incadrari juridice, obiectivele expertizei, asa cum au fost 
definite de organele de ancheta, si-au propus investigarea unei situatii care era deja clar 
stabilita prin legea nr 8/1996 modificata si completata prin legea nr. 285/2004 si prin 
OUG nr. 123/2005, si anume calitatea de autor a OMNIS GROUP asupra programelor 
furate. Aceasta situatie a fost concluzionata si prin constatarea tehnico-stiintifica efectuata 
de specialistii ORDA.  

 
Expertiza nu aduce nici-o proba care sa infirme calitatea de autor a OMNIS 
GROUP asupra programelor in cauza, asa cum aceasta calitate este constituita prin cadrul 
legal. Amintim faptul ca ROMANIAN SOFT COMPANY a contestat rezultatele 
constatarii tehnico-stiintifice efectuate de specialistii ORDA, dar ORDA a respins aceasta 
contestatie si a sustinut rezultatele constatarii tehnico-stiintifice, asa cum arata adresa 
ORDA nr. 1446 / 16.03.2005. 

 
� Aceleasi probe legal constituite si depuse in dosarul nr. 6949/P/2004 au fost analizate in 

cadrul expertizei de expertul tehnic judiciar Dumitru Galani, care a ajuns la o concluzie 
opusa celei a expertului Stefan Stancescu: “fisierele au fost copiate de la OG si 
introduse in aplicatia RSC de una sau mai multe persoane care au facut parte din 
colectivul de dezvoltare”. 
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CONCLUZII 
 
 
Cei doi fosti angajati ai OMNIS GROUP – Dragos Saracu si Irinel Lupei - au furat sursa cod 
a sistemului ISIS .NET in scopul constituirii rapide a unor programe care sa poata fi folosite 
pentru atingerea urmatoarelor obiective: 
 
• Fraudarea fondurilor PHARE, prin prezentarea programelor furate ca si rezultate ale unor 

proiecte derulate cu suportul acestor fonduri; 
• Comercializarea catre unitati medicale bugetare, in scopul acapararii pietii aplicatiilor 

informatice de gestiune economica in domeniul medical, pentru fraudarea bugetului de 
stat. 

 
Aceste scopuri urmau sa fie atinse in baza: 
 
• Legislatiei frauduloase in domeniul drepturilor de autor, prin prevederile impuse de fostul 

Ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Dan Nica; 
• Relatiilor politice si de afaceri sustinute de Sebastian Vladescu, actualul Ministru al 

Finantelor Publice, beneficiar direct al functionarii mecanismului de fraudare identificat, 
in calitatea sa de actionar si/sau administrator al companiilor MEDIST si ROMANIAN 
SOFT COMPANY. 

 
Inscenarea judiciara inceputa pe 17 Noiembrie 2004 in vederea falimentarii companiei 
OMNIS GROUP si transformarii acestuia din acuzator in acuzat si din victima in vinovat s-a 
bazat pe capabilitatea lui Sebastian Vladescu si a asociatilor sai de a comanda organelor de 
ancheta si de a influenta procesul de justitie. 
 
Sub protectia acestui inalt personaj, Dragos Saracu si Irinel Lupei nu au "preluat" de la 
OMNIS GROUP doar instrumentele de navigare si control al interfetei, identificate din 
intamplare pe site-ul www.rsc.ro. Cei doi au furat cod sursa din ISIS .NET intr-o masura mult 
mai consistenta, pentru a finaliza cat mai operativ obiectivele stabilite de Ministrul Finantelor 
Publice Sebastian Vladescu.  
 
Functionarii ORDA (Rodica Parvu, Eugen Vasiliu, Adrian Doru Paunescu) si specialistii 
DGPMB (cms. Luigi Sima, scms. Florin Minca, insp. Marian Ionita) le-au acordat angajatilor 
ROMANIAN SOFT COMPANY timpul necesar pentru distrugerea probelor si fabricarea 
dovezilor de nevinovatie, desfasurand activitatile in cadrul anchetei in modul fraudulos care a 
fost descris. Procurorul Nicoleta Bulgaru a administrat ancheta in spiritul inscenarii judiciare 
prestabilite. Expertii tehnici (atat Stefan Stancescu si Ionut Lopatan, experti juridici - atestati 
de Biroul Central de Expertize Juridice, Tehnice si Contabile –– cat si Mihai Caramihai) au 
constituit si asigurat derularea unei expertize bazate pe obiective frauduloase, concluzionand 
contrar prevederilor legale in vigoare si probelor legal constituite si depuse la dosar. 
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ANEXA 2 
 
 
DOSARE ÎN JUSTIŢIE 
 
ROMANIAN SOFT COMPANY 

� dosar nr. 46996/3/2005, Tribunalul Bucuresti, Sector 5, Sectia VI comerciala 
� dosar nr. 2226/2005, Tribunalul Bucuresti, Sector 4, Sectia III civila 

CENTRUL MEDICAL POLIMED 
� dosar nr. 24472/2005, Judecatoria Sector 1 
� dosar nr. 5449/2005, Tribunalul Bucuresti, Sector 4, Sectia III civila 

PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI 
� dosar nr. 13537, 13538/2005 

SPITALUL SF. IOAN 
� dosar nr. 39438/3/2005, Tribunalul Bucuresti, Sector 4, Sectia IV civila 
� dosar nr. 10562/2005, Judecatoria Sector 4 

SPITALUL MILITAR DE URGENTA 'PROF. DR. AGRIPPA IONESCU' 
� dosar nr. 402/3/2006, Tribunalul Bucuresti, Sector 4, Sectia III civila 
� dosar nr. 24471/2005, Judecatoria Sector 1 

SPITALUL UNIV. CF2 BUCURESTI 
� dosar nr. 24470/2005, Judecatoria Sector 1 

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA 
� dosar nr. 4164 si 4165/2005, Judecatoria Alexandria 

SERVICIUL DE AMBULANTA ALEXANDRIA 
� dosar nr. 5014 si 5015/2005, Tribunalul Teleorman 

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI 
� dosar nr. 39062/3/2005, Tribunalul Bucuresti, Sector 4, Sectia III civila 
� dosar nr. 13945/2005, Judecatoria Sector 5 

MEDIST 
� dosar nr. 25357/2005, Judecatoria Sector 1 

SPITALUL DE URGENTA AL M.A.I. "PROF. DR. D. GEROTA" 
� dosar nr. 14294/2005, Judecatoria Sector 2 

 
 
DOSARE PENALE 
 
0352/2005 – DGPMB, Serviciul de Cercetari Penale 
6949/P/2004 – Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti 
 
 
ALTE DOSARE 
 
1014/P/2005 – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie 
2354/P/2005 – Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti 
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PLÂNGERI PENALE 
 
07.12.2004 – Dragos Saracu si Irinel Lupei, privind săv. faptelor prev. şi ped. de art. 139 şi  
  art. 141 din Legea 8/1996 modificată prin Legea 285/2004 
03.08.2005 – Elisei Craciun, privind sav. faptelor prevăzute şi pedepsite de art. 139 indice 6,  

alin 1, art.139 indice 8  şi art 140 alin 1 lit a din Legea nr. 8/1996 modificată şi 
completată prin Legea nr. 285/2004 

06.10.2005 – Rodica Parvu, Eugen Vasiliu si Doru Adrian Paunescu, privind săv. faptelor  
prev. şi ped. de art 246 C.pen –“ Abuzul în serviciu contra intereselor 
persoanelor “ coroborat cu art. 248 C.pen –“ Abuzul în serviciu în formă 
calificată “, art. 249 C.pen. – “ Neglijenţa în serviciu “, art. 264 C.pen – “ 
Favorizarea infractorului “, art.  323 C.pen  - “ Asocierea pentru săvârşirea de 
infracţiuni “, art. 217 C.pen – “ Distrugerea “ coroborat cu art. 218 C.pen. – “ 
Distrugerea calificată“ 

24.10.2005 – Nicoleta Bulgaru, privind săv. faptelor prev. şi ped. de art. 246 C.pen - "  
Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor " coroborat cu art. 248 C.pen 
- " Abuzul în serviciu în formă calificată ", art. 249 C.pen - " Neglijenţa în 
serviciu ", art. 264 C.pen - " Favorizarea infractorului " 

07.11.2005 – Luigi Sima, privind săv. faptelor prev. şi ped. de art. 246 C.pen. “Abuzul în  
serviciu contra intereselor persoanelor”; art. 248 ind. 1 C.pen. “Abuzul în 
serviciu în formă calificată”; art. 264 C.pen. “Favorizarea infractorului”; art. 
272 C.pen. “Reţinerea sau distrugerea de înscrisuri” 

07.11.2005 – Florin Minca, privind săv. faptelor prev. şi ped. de art. 246 C.pen. “Abuzul în  
serviciu contra intereselor persoanelor”; art. 248 ind. 1 C.pen. “Abuzul în 
serviciu în formă calificată”; art. 264 C.pen. “Favorizarea infractorului”; art. 
272 C.pen. “Reţinerea sau distrugerea de înscrisuri” 

02.12.2005 – Dragos Saracu si Irinel Lupei, privind sav. infractiunii de distrugere, prev. si  
ped. de art 143 al. 2 lit. a din Legea 8/1996 coroborat cu art. 217 al. 1 si al. 2  
C.pen. 

07.12.2005 – Luigi Sima si Marian Ionita, privind săv. faptelor prev. şi ped. de art. 246  
C.pen. “Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor”; art. 248 ind. 1 
C.pen. “Abuzul în serviciu în formă calificată”; art. 264 C.pen. “Favorizarea 
infractorului”; art. 272 C.pen. “Reţinerea sau distrugerea de înscrisuri” 

07.12.2005 – Stefan Stancescu, privind sav. faptei prev. si ped. de art. 264 C.pen. “  
Favorizarea infractorului “ 

07.12.2005 – Elisei Craciun, privind sav. infractiunii de instigare la distrugere, prev. si ped.  
de art 143 al. 2 lit. a Legea 8/1996 coroborat cu art. 217 al. 1 si al.2, raportat la 
art. 25 C.pen. 

 
 
 



 44 

ANEXA 3 
 
 

Procuror Nicoleta Bulgaru 
 
 

Crima organizată din Poliţie – ziarul Jurnalul Naţional, 15.11.2000 
 
"...a stat arestat, in baza unui mandat atacabil procedural, eliberat de procuroarea Nicoleta 
Bulgaru..." 
 
"...Acestuia, capitanul Peşterău, cu sprijinul procuroarei Nicoleta Bulgaru si a unor 
subordonati i-a inscenat un dosar de abuz in serviciu, in anul 1999." 
 
 
Un vameş a fost condamnat pentru o neglijenţă în serviciu comisă în timp ce era în 
concediu – ziarul Adevarul, 23.01.2002 
 
"... a fost condamnat pe nedrept in baza unui rechizitoriu partinitor si aberant. Elementele 
esentiale si imprejurarile concrete care puteau conduce la retinerea infractiunii de neglijenta 
in serviciu au fost omise de politistul si procurorul care au condus ancheta. De altfel, ambii au 
fost cercetati de superiorii lor ierarhici pentru aceasta afacere si au fost schimbati din functii. 
Capitanul Grigore Pesterau a fost mutat de la Serviciul pentru combaterea criminalitatii 
economico-financiare la Serviciul de Paza si Ordine Publica, iar Nicoleta Bulgaru a ajuns 
simplu procuror de sedinta." 
 
 
Peşterău se întoarce – ziarul Ziua, 08.04.2002 
 
"Pe parcursul cercetarilor efectuate la Parchet, n-a fost efectuata nici o expertiza 
criminalistica pentru stabilirea falsului. Mai mult, in procesul-verbal de prezentare a 
rechizitoriului, procurorul Nicoleta Bulgaru stipuleaza ca materialul probator a fost restituit 
unui coinculpat!!!" 
 
"Acestea sunt primele trei exemple de persoane care au avut de suferit in urma 
pseudoanchetelor politistului Grigore Peşterău, care au fost trimise in judecata de procurorul 
Nicoleta Bulgaru". 
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Inspector Superior ORDA Doru Adrian Paunescu 
 
 
Doi ştabi de la ORDA au fost daţi pe mâna Parchetului pentru grave încălcări ale legii – 
ziarul Gardianul, 02.08.2005 

"In urma unor semnale repetate primite de conducerea Ministerului Culturii si Cultelor 
(MCC) si de conducerea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), cu privire la 
grave incalcari ale legii, comise in activitatea a doi functionari publici angajati ai ORDA, 
conducerea MCC a dispus conducerii ORDA monitorizarea activitatii consilierului juridic 
superior Robert Bucur si a inspectorului superior Doru Adrian Păunescu in vederea 
demararii unei anchete. Informatiile, cumulate cu prinderea in flagrant a celor doi, au dus la 
sesizarea procurorului general al Romaniei, Ilie Botos, si a ministrului administratiei si 
internelor, Vasile Blaga...cei doi au fost prinsi in momentul in care Doru Adrian Păunescu a 
incheiat trei procese-verbale pe numele firmei Zone Records, in valoare de 500 milioane de 
lei, pentru fapte "absolut aberante". In acest moment, cei doi functionari ai ORDA nu au fost 
inca eliberati din functie, asteptandu-se verdictul instantelor sesizate." 

 

 

ORDA - Director Gen. Rodica Pârvu, Director Gen. Adjunct Eugen Vasiliu 
 

Academia Caţavencu – nr. 32, August 2005 

Functia de director general ORDA este ocupata din 2001 de... Rodica Pârvu conform unui 
ordin de numire dat de Ministrul Culturii Razvan Teodorescu...La acea data, ORDA era 
arondata ministerului in cauza...Ulterior acestei numiri, la scurt timp, ORDA a trecut in 
subordinea Guvernului si ar fi trebuit ca prim-ministrul in persoana sa numeasca directorul 
general, fapt care nu s-a petrecut din 2001 incoace....In 2000, la terminarea mandatului de 
parlamentar, Eugen Vasiliu a avut din nou norocul sa fie pus din nou director la 
ORDA...Problema este ca aceste merite nu si le-a etalat intr-un concurs, asa cum cere legea la 
ocuparea unei astfel de functii. Ci a preluat direct conducerea...Vasiliu a beneficiat de relatia 
sa trecuta si discreta cu securitatea...toate deciziile semnate de cei doi directori timp de 4 ani 
pot fi considerate un zero barat." 
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