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                                        DECLARAŢIE DE MARTOR        

Anul 2019 luna iunie  ziua 25 

 

 

Nume LUCA 

Prenume  TEODOR OVIDIU 

 

 

Numele şi prenumele purtat anterior: - 

Porecla: - 

Data naşterii,  

Locul naşterii:   

Numele şi prenumele tatălui:  

Numele şi prenumele mamei:  

Cetăţenia: română 

Starea civilă: căsătorit 

Situaţia militară:  satisfăcută 

Studii: liceale 

Profesia ori ocupaţia: șef formație pază 

Locul de muncă : DIRECTOR SPECIAL TROOPS – DST S.R.L. Comuna Plopu, 

sat Nisipoasa, nr. 80A, jud. Prahova 

Domiciliul şi adresa unde locuieşte efectiv (reşedinţa):  

 

Adresa aleasă pentru a-i fi comunicate actele de procedură:  

 

Calitatea procesuală anterioară în cauză – nu este cazul  W
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PROCUROR Avocat Martor 

Raporturile dintre martor şi subiecţii procesuali principali (membru de familie sau 

fost soţ al suspectului, inculpatului, persoanei vătămate ori al celorlalte părţi din 

procesul penal, dacă se află în relaţii de prietenie sau de duşmănie cu aceste 

persoane) –......: Nu 

Dacă martorul este în situaţia prevăzută de art. 117 alin. (1): Nu 

Mi s-a adus la cunoştinţă că am dreptul de a refuza să dau declaraţii în calitate de 

martor şi declar că sunt de acord să dau declaraţie. 

Paguba suferită în urma săvârşirii infracţiunii  -  

Alte date pentru stabilirea situaţiei personale - 

Mi s-a adus la cunoştinţă că urmează să fiu audiată în calitate de martor cu privire 

la plângerea penală formulată de persoana vătămată Cosma Mircea.  

Mi-a fost adusă la cunoştinţă obligaţia de a da declaraţii conforme cu realitatea, 

atrăgându-mi-se atenţia că legea pedepseşte infracţiunea de mărturie mincinoasă, 

precum şi celelalte dispoziţii prevăzute de art. 120, art.125 şi art.130  din C. proc. 

pen. 

Mi s-au adus la cunoștință că, în calitate de martor, am următoarele obligații: 

- De a mă prezenta în fața organului judiciar la locul, ziua și ora indicată în 

citație; 

- De a depune jurământ sau declarație solemnă în fața instanței; 

- De a spune adevărul ; 

Mi s-au adus la cunoștință că, în calitate de martor, am următoarele drepturi: 

- De a fi supus unor măsuri de protecție și de a beneficia de restituirea 

cheltuielilor prilejuite de chemarea în fața organelor judiciare, atunci când 

sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; 

- Obligația de a mă prezenta în fața organelor judiciare la chemarea acestora, 

atrăgându-mi-se atenția că, în cazul neîndeplinirii acestei obligații, se poate 

emite mandat de aducere împotriva mea; 

- Obligația de a comunica, în scris, în termen de 5 zile, orice schimbare a 

adresei la care sunt citat, în cazul neîndeplinirii acestei obligații se poate 

dispune împotriva mea sancțiunea prevăzută de art. 283 alin. 1 C.p.p. 

- Obligația de a da declarații conforme cu realitatea, atrăgându-mi-se atenția că 

legea pedepsește infracțiunea de mărturie mincinoasă. 

Mi s-a adus la cunoştinţă dreptul de a refuza să răspund la întrebările al căror 

răspuns m-ar putea auto-incrimina. 

Înainte de a fi ascultat ca martor am depus jurământul religios:  
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PROCUROR Avocat Martor 

"Jur că voi spune adevărul şi nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. Așa să-mi ajute 

Dumnezeu!".............................................................(semnătura martorului) 

În prezența apărătorului ales al persoanei vătămate COSMA Mircea, avocat 

MICLESCU Adrian Horia din cadrul Baroului București, conform împuternicirii 

avocațiale seria B, nr. 3023053 din data de 05.04.2019, declar următoarele: 

Menționez că îl cunosc pe domnul procuror Negulescu Mircea încă din anul 

2009, moment din care am intrat într-o relație de amiciție cu magistratul procuror, 

relație care mi-a permis să am cunoștință de foarte multe dintre activitățile pe care 

le întreprindea domnul procuror Negulescu Mircea. Știu că acesta și-a desfășurat 

activitatea la PCA Ploiești, iar ulterior la D.N.A. – S.T. Ploiești. După ce Negulescu 

Mircea a ajuns procuror la D.N.A. – S.T. Ploiești am constatat, din discuțiile pe care 

le-am purtat cu dumnealui, o obsesie pentru familia Cosma. Nu aș ști să menționez 

de unde rezulta această obsesie, dar permanent procurorul Negulescu Mircea era 

preocupat de modul în care să îi bage la pușcărie pe cei din familia Cosma și să o 

cucerească, în sensul de a avea o relație sentimentală cu Andreea Cosma. Spun că 

Negulescu Mircea făcuse o obsesie pentru familia Cosma pentru că limbajul folosit 

se rezuma, în ceea ce îi privea pe aceștia, la expresii de genul ”să îi paradesc” și ”să 

îi bag în pușcărie”. Lăsa să se înțeleagă că are suficiente metode de a-i paradi pe 

aceștia și, de asemenea, că își dorește să aibă această relație sentimentală cu Andreea 

Cosma. În aceea ce o privește pe aceasta din urmă, în discuțiile pe care le-am purtat 

cu Negulescu Mircea, în particular, acesta se plângea de faptul că Andreea Cosma 

nu îi răspunde avansurilor lui. Din ce știam, din discuțiile pe care le purtam cu 

Negulescu Mircea, acesta se lăuda că are mai multe dosare pregătite, atât pe numele 

Andreei Cosma, cât și ale fratelui ei și ale tatălui, Cosma Mircea. Declar că, la un 

moment dat, a apărut în spațiul public faptul că împotriva lui Cosma Mircea se 

emisese mandat de arestare și după această situație, probabil constrânsă de măsurile 

pe care Negulescu Mircea le luase împotriva tatălui său, Andreea Cosma începuse 

să răspundă avansurilor lui Negulescu Mircea și știu că îi trimitea pe telefon fel de 

fel de emoticoane. Negulescu Mircea era foarte încântat de modul în care răspundea 

Andreea Cosma și chiar ajunsese să spună că o să divorțeze de soție ca să se 

căsătorească cu Andreea Cosma. Referitor la Andreea Cosma am avut o discuție cu 

Negulescu Mircea din care am înțeles că Andreea ar fi avut înregistrări pe telefon 

cu Negulescu Mircea. Pentru ca Andreea Cosma să nu dea drumul la aceste 

înregistrări în spațiul public, Negulescu Mircea spunea că un coleg de-al său. Pe 

nume Savu are pregătit un dosar ”greu” cu Andreea, dosar făcut împreună cu 

Negulescu Mircea, dar semnat numai de Savu și căruia i s-ar fi dat drumul dacă 

Andreea încerca să apară în spațiul public cu acele înregistrări. Nu știu despre ce W
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PROCUROR Avocat Martor 

dosar este vorba și nici nu știu dacă s-a finalizat acel dosar. De asemenea, menționez 

că Negulescu Mircea se lăuda cu privire la modul în care lua declarațiile de martor 

cu identitate protejată, în sensul că persoanele pe care le cerceta și cu privire la care 

solicita și obținea măsuri preventive, fiind în arest, cereau să stea de vorbă cu 

procurorul. Ca să ajungă să stea de vorbă cu procurorul, Negulescu Mircea îmi 

spunea că acestea erau terorizate în arest, în sensul că se punea presiune pe ele, 

existau deținuți care exercitau amenințări și agresiuni asupra lor și, în felul acesta, 

acele persoane erau dispuse să declare ceea ce dorea domnul Negulescu să audă. 

Când povestea aceste lucruri am constatat că domnul Negulescu Mircea se simțea 

puternic și sigur pe el pentru că lucrurile ieșeau așa cum dorea el. În același context, 

știu că la un moment dat, mi-a spus că a ”plantat” un stick de memorie. Nu știu 

foarte multe amănunte, dar am înțeles că plantase acel stick de memorie la o locuință 

unde s-a făcut o percheziție. Încerca să dovedească cu acel stick de memorie 

afacerile familiei Cosma întrucât stocase informații despre acele afaceri, așa cum 

spunea el. Eu l-am perceput pe Negulescu Mircea ca fiind o persoană lăudăroasă 

căruia îi plăcea să fie lăudată, să i se spună cât de bine arată și ce succes are atât în 

plan profesional, cât și personal, mai ales după ce slăbise foarte mult. Obișnuia să 

poarte asupra sa un pistol Grand Power cu bile de cauciuc. Țin minte că mergeam 

atunci când era la D.N.A. – S.T. Ploiești, în biroul dumnealui, unde îmi cânta la 

chitară și stăteam la tot felul de discuții și bârfe, pe durate mai lungi de timp. Aveam 

discuții legate de femei, de Andreea Cosma în special și nu avea nicio reticență în a 

purta aceste discuții cu tentă personală, în fața polițiștilor cu care lucra. Referitor la 

scăderea în greutate a domnului procuror Negulescu Mircea, acesta și-a făcut o 

operație de micșorare de stomac, la a cărei plată am contribuit și eu, alături de Vîlcea 

Ionuț. Eu i-am dat atunci 10.000 lei. S-a operat în anul 2016, la București, în 

perioada ianuarie – februarie, dar nu știu la ce doctor s-a operat. Despre Vîlcea Ionuț 

știu că este proprietarul unui hotel în Sinaia, aflat pe artera principală, în apropierea 

sensului giratoriu de la intrarea în stațiune dinspre Comarnic, hotel la care domnul 

Negulescu Mircea se caza frecvent și unde a sărbătorit și un revelion. După ce 

Negulescu Mircea a fost suspendat din magistratură, în luna decembrie 2017, într-

un fel am fost șantajat de dumnealui să ne întâlnim. Spun acest lucru pentru că eu, 

în acea perioadă, am avut o problemă judiciară cu un dosar penal de evaziune fiscală, 

instrumentat de PCA Ploiești, respectiv de doamna procuror Marinciu și unde s-a 

dispus față de mine reținerea pe o durată de 24 de ore, în ziua de 07 decembrie 2017. 

A doua zi, după momentul reținerii mele, domnul Negulescu Mircea mi-a trimis 

avocat care să îmi asigure apărarea în dosarul de evaziune fiscală. Atunci când m-

am întâlnit cu domnul procuror Negulescu Mircea, respectiv după momentul W
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PROCUROR Avocat Martor 

reținerii mele, acesta mi-a propus să facă cu mine mai multe înregistrări audio din 

conținutul cărora să rezulte că, într-un fel, Cosma Vlad încearcă să îl șantajeze. Eu 

am fost de acord să fiu înregistrat și să spun ceea ce îți dorea domnul Negulescu 

Mircea să audă pentru că dumnealui s-a oferit să mă ajute în dosarul de evaziune 

fiscală, promițându-mi că o să îmi facă o expertiză contabilă favorabilă mie. Pentru 

asta mi-a cerut suma de 10.000 lei, sumă pe care eu i-am dat-o în vreo două tranșe, 

în numerar, la momente ulterioare. Banii nu mi s-au restituit și nici expertiza nu a 

fost făcută. Cu înregistrările făcute cu mine, Negulescu Mircea voia să își 

pregătească apărarea, în contextul în care Cosma Vlad deja apăruse public și vorbise 

despre modul în care lucra Negulescu Mircea. Menționez că nu am reușit să îmi 

recuperez banii pentru că Negulescu Mircea și-a schimbat telefonul și nu am mai 

reușit să îl contactez. Nu este singura sumă de bani pe care am dat-o domnului 

Negulescu Mircea. Au mai fost și alte sume de bani și, într-un fel, mi-am asigurat 

protecția deoarece Negulescu Mircea era în perioada anterioară anului 2017 o 

persoană pe care eu am apreciat-o ca fiind puternică și influentă.  

Declarația conține 5 file.  

Declarația a fost luată între orele 1338 și 1450. 

Declarația nu a fost înregistrată audio sau video. 

W
W

W
.L

U
M

EA
JU

ST
IT

IE
I.R

O


