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COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest  
preventiv, a inculpaţilor: 

CHELU CĂTĂLIN CONSTANTIN, asociat şi administrator al mai multor societăţi comerciale, în 
sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de dare de mită şi cumpărare a influenţei,

BADEA ŞTEFAN NIŢACHE, BUNU ANTONEL CRISTI şi CONSTANTINESCU GABRIEL, 
oameni de afaceri apropiaţi ai lui Chelu Cătălin Constantin, în sarcina cărora s-a reţinut complicitate la 
infracţiunea de dare de mită. 

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: 
În perioada august – 12 noiembrie 2010, inculpatul Chelu Cătălin Constantin a promis chestorului şef 
de poliţie Fătuloiu Dan Valentin (denunţător în cauză) suma de un milion de euro pentru ca acesta, în 
calitatea sa de secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor, să îndeplinească acte contrare 
îndatoririlor de serviciu, respectiv, să stopeze prelucrarea în sistem integrat a informaţiilor din dosarele 
penale, având ca obiect infracţiuni comise de către Chelu Cătălin Constantin şi persoanele apropiate 
acestuia. Prelucrarea datelor respective se efectua în cadrul cooperării interinstituţionale cu Ministerul 
Public, în legătură directă cu punerea în aplicare a Planului Naţional Comun de Acţiune, în domeniul 
prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale. 
Inculpatul Chelu Cătălin Constantin a făcut promisiunea menţionată atât personal, cât şi prin 
intermediul inculpaţilor Badea Ştefan Niţache, Bunu Antonel Cristi şi Constantinescu Gabriel şi a unei 
alte persoane (denunţător în cauză). 
De asemenea, inculpatul Chelu Cătălin Constantin i-a transmis denunţătorului Fătuloiu Dan Valentin 
că, în situaţia în care nu este de acord să accepte oferirea sumei de bani anterior menţionată, va porni 
împotriva sa o amplă campanie de denigrare prin intermediul mass-media, împrejurare care îl va obliga 
să-şi dea demisia din funcţia de secretar de stat.
La data de 12 noiembrie 2010, Chelu Cătălin Constantin a modificat promisiunea iniţială, avansată prin 
intermediul complicilor săi şi a oferit personal aceluiaşi denunţător, în scopul mai sus arătat, suma de 
50.000 euro şi foloase materiale în sumă de aproximativ 270.000 euro, constând într-un teren pe care 
Chelu Cătălin Constantin urma să construiască o casă, în valoare de circa 120.000 euro.
Cu ocazia aceleiaşi întâlniri din data de 12 noiembrie 2010, Chelu Constantin Cătălin a oferit suma de 
300.000 euro, în numerar, denunţătorului Fătuloiu Dan Valentin, pentru ca acesta, folosindu-se de 
influenţa care derivă din funcţia de secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor, să 
intervină pe lângă directorii din conducerea S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A., în sensul de a-i 
determina să facă demersurile necesare pentru înregistrarea oficială a inculpatului în evidenţele 
Registrului Comerţului, în calitate de acţionar al respectivei societăţi comerciale. 
De asemenea, la data de 19 noiembrie 2010, în considerarea acestor promisiuni, Chelu Cătălin 
Constantin i-a remis secretarului de stat Fătuloiu Dan Valentin, cu titlu de mită, suma de 212.850 lei 
(echivalentul a aproximativ 50.000 euro) pentru soluţionarea favorabilă a dosarelor penale în care cel 
dintâi şi complicii săi sunt cercetaţi, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante. 
Pentru remiterea acestei sume de bani, Chelu Cătălin Constantin a fost ajutat de inculpaţii Badea Ştefan 
Niţache şi Constantinescu Gabriel. 
În vederea confiscării speciale a sumei de 212.850 lei, dată cu titlul de mită, precum şi a sumei de 
300.000 euro, promisă, pentru cumpărare a influenţei, procurorii au dispus instituirea sechestrului 



asigurator asupra unor bunuri imobile şi sume de bani identificate în conturi, aparţinând inculpatului 
Chelu Cătălin Constantin.
La data de 20 noiembrie 2010, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea celor patru inculpaţi pe o 
perioadă de 24 de ore, iar la data de 21 noiembrie 2010, Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea 
preventivă a inculpaţilor Chelu Cătălin Constantin, Constantinescu Gabriel, Bunu Antonel Cristi şi 
Badea Ştefan Niţache pe termen de 29 de zile.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucureşti.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, 
finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate 
în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
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