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COMUNICAT 
 
În completarea comunicatelor din 28 octombrie 2013, privind cercetările efectuate în cauza complexă 
ce vizează activitatea infracțională a peste 100 societăți comerciale românești și străine, Biroul de 
Informare şi Relaţii Publice este abilitat să comunice următoarele: 
 
Procurorii au dispus începerea urmării penale faţă de BĂDĂLĂU NICOLAE, în sarcina căruia s-a 
reţinut infracţiunea de trafic de influenţă, raportat la faptul că ar fi apărat interesele unei societăţi 
comerciale implicate în circuitul financiar fraudulos prin demersuri făcute atât la nivelul conducerii 
Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală (ANAF), cât şi pe lângă persoane cu funcții în instituțiile 
de stat din județul Giurgiu (prefectură, conducerea Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură (APIA). 
Din rezoluția de începere a urmăririi penale a rezultat faptul că există date şi indicii temeinice potrivit 
cărora societatea comercială prezentă în circuitul evazionist, în favoarea căreia a intervenit învinuitul 
Bădălău Nicolae, a primit de la APIA suma de 2.778.000 lei care a fost folosită de societatea implicată 
în circuitul evazionist şi nu în scopul pentru care banii fuseseră alocaţi. 
De asemenea, în cursul acestui an, la solicitarea învinuitului Bădălău Niculae, societatea comercială 
implicată în circuitul evazionist i-a pus la dispoziţie, cu titlu gratuit, produse alimentare pentru un 
eveniment organizat la restaurantul său. 
În aceeaşi perioadă, învinuitul Bădălău Niculae a făcut demersuri pentru angajarea fictivă a unei 
angajate de la cabinetul său senatorial la una din societăţile comerciale implicate în circuitul 
evazionist. Astfel, deşi aceasta nu a desfășurat nicio activitate în cadrul societăţii comerciale implicate 
în circuitul evazionist, a figurat mai mult timp ca angajată şi a încasat sume de bani pentru o activitate 
neefectuată. 
 
În cauză se efectuează cercetări penale și față de alte persoane, în legătură cu fapte similare, dar și 
cu alte fapte. 
 
Învinuitului Bădălău Nicolae i s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 6 
alin. 3 Cod de procedură penală. 
 
Facem precizarea că începerea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de 
Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, 
activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie. 
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