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Stimata Doamna Presedinte, 

 

 

 

Cu referire la adresa nr. 1/7898/C  din data de 15.01.2015, va 
multumesc pentru raspunsul trimis si pentru comunicarea adresei nr. 
67.317/08.10.2014 transmisa Sectiei I Penale a Tribunalului Bucuresti de 

catre Oficiul National de Prevenire a Criminalitatii si Cooperare pentru 
Recuperarea Creantelor provenite din infractiuni.  

Prin adresa mai sus indicata (cu nr. 67.317/08.10.2014), Oficiul 
transmite instantei de executare numai raspunsul primit de la oficiul 
corespondent din Cipru.  

Insa avand in vedere datele cu privire la actele de executare efectuate de 

Tribunalul Bucuresti in baza Deciziei Penale nr. 888/A/08.08.2014 a Curtii 
de Apel Bucuresti Sectia II Penala,  

va rog sa-mi comunicati in copie raspunsurile primite de catre Oficiul 
National de Prevenire a Criminalitatii si Cooperare pentru Recuperarea 
Creantelor provenite din infractiuni de la toate celelalte oficii de recuperare a 
creantelor sau de la celelalte autoritati cu atributii similare din alte state 

membre ale Uniunii Europene sau la nivel international care au fost sesizate 
in legatura cu dosarul nr. 25497/3/2012, in baza prevederilor Hotararii 
Guvernului nr. 32/20111, la solicitarea instantei de judecata, conform 
scopului prevazut de art.1 alin 22 din actul normativ indicat.  

In lipsa acestor raspunsuri voi considera ca, in urma cercetarilor 
extraordinare dispuse nu au fost identificate alte bunuri care sa-mi apartina 

mie sau fiicelor mele, Camelia Voiculescu si Corina Voiculescu.  

 
 
 

Doamnei Laura ANDREI - Presedinte 

Tribunalul Bucuresti 

Spre stiinta: Domnului Cornel-Virgiliu CALINESCU  - Director 

Oficiul National de Prevenire a Criminalitatii si Cooperare pentru Recuperarea Creantelor 

provenite din infractiuni 

 

 



 

 

Solicit asadar rezultatul acestor verificari tinand cont de faptul ca:  

- eventualele bunurile si conturi identificate vizeaza in mod direct 

persoana si averea mea, Tribunalul Bucuresti fiind astfel instanta de 

judecata care a pus in executare dispozitiile sentintei penala nr. 

701/26.09.2013, asa cum au fost modificate partial prin decizia penala nr. 

888/A/08.08.2014 a Curtii de Apel Bucuresti Sectia II Penala 

- Tribunalul Bucuresti este singura institutie in masura sa-mi 

furnizeze aceste informatii, conform adresei nr. 87522/29.12.2014 si a 

adresei nr. 87522/24.11.2014 primite de la Biroul pentru Prevenirea 

Criminalitatii si de Cooperare pentru Recuperarea Creantelor provenite din 

Infractiuni din cadrul Ministerului Justitiei, pe care le anexez.  

Am rugamintea ca raspunsul sa-mi fie comunicat la urmatoarea 

adresa : Bucuresti, str. Garlei, nr. 1B, sector 1 (in atentia doamnei Lorena 

Iordache). 

 

Cu sinceritate,  

 

 

 

 

 

 


