
1 16.02.2002 

 Jurilovca: TL-01-DDD cu 200 kg şalău; 

 Lt. NEAGU întocmeşte actele premergătoare; 

 Primeşte ordin să renunţe. 

2 06.04.2002 

 Tulcea; 

 Plt. Maj. CIUBOTARU COSTICĂ găseşte o maşină cu 60 
kg scrumbie; 

 Se întocmesc actele premergătoare; 

 Plt. LAZĂR MARIAN vine la SC GHIBAN SRL unde s-a 
predat peştele şi le înapoiază 50 kg; 

 Se declină competenţa la IPJ Tulcea pentru a se pierde 
urma. 

3 09.11.2002 
 Mr. MUSTAŢĂ amendează pe un cetăţean, care avea 200 

kg peşte sub dimensiuni, cu 10.000.000 lei; 

 Se anulează procesul-verbal. 

4 20.07.2002 
 DELTASAN la Sulina (unde era PD-8) cu familia şi finii din 

Isaccea. 

5 2002 
 Societatea GEO SRL foloseşte cazarma PERIŞOR fără 

acte, fără contract. 

6 30.12.2002 
 Maşina unităţii (Dacia) este accidentată în Bucureşti 

(dusese „pachetele” pentru Neagu, Geantă etc.). 

7 2002 
 Plt. MIŞCALENCU TRISTAN şi încă 2 m.a.b.c. lucrează la 

O.C.O.T. Tulcea (6-8 luni), fără contract, plătiţi de M.A.I. 

8 2002 

Plt. LAZĂR MARIAN: 

 mutat de la poliţia Isaccea la poliţia de frontieră Isaccea; 

 detaşat la Det. Intervenţie şi trecut că desfăşoară activitate 
pe PD-10 pentru a primi şi „spor de îmbarcare” până în 
februarie 2003. 

9 2002, 2003, 2004 

 pe timpul sezonului au activat la G. Portiţei cadre şi câte o 
maşină de la Jurilovca; 

 nu au avut rezultate (informaţii, contravenţii, infracţiuni), 
dar… au asigurat ordinea în camping; 

 cazarea şi masa asigurate de… BITNER. 

10 2002  PD-8 folosit în interes personal şi de grup pe Braţul Sulina. 

11 2003-2004 

 PD-8 folosit în interes personal la UZLINA; 

 Folosirea maşinilor, ambarcaţiilor în interes personal sau 
clientelar (prefect, primar, Consiliul Judeţean - aceştia tot 
în interes personal). 

12 04.01.2005 
 Ag. SOKE opreşte la vaporul pasager 30 kg peşte pentru 

Cms. şef CIUREA (şef SIPI Tulcea) – intervine cms. şef 
ROGOJEANU. 

13 19.01.2005 
 Interceptare 350 kg şalău. Caz ilustrat în ziarul „Obiectiv” 

din 20.01.2005. 

14 02.03.2005 
 Cms. CERNENCU întocmeşte 2 dosare în loc. Mineri, unul 

fiind blocat până pe 08.03.2005 de către şeful SPF Tulcea, 
cms. STRUŢU DORU. 

15 2003 (în vară) 
 Ag. CAZACIOC îl interceptează pe cms. ŞOFAN (şef 

poliţie Sulina) cu transporturi de păstrugă. Cazurile sunt 
blocate de cms. şef ROGOJEANU. 

16 26.02.2005 

 Scms. IRIMIA şi ag. şef CIUBOTARU interceptează pe DN 
22 Tulcea-Constanţa un transport de 350 kg şalău 
proaspăt. Scms. IRIMIA este contactat telefonic de către 
cms. şef ROGOJEANU care îi dă dispoziţie să-l lase 
încheind cu formula „Poţi să mă dai şi la ziar!”. 



17 16 sau 24.03.2004 
 Ag. MIHALACHE (şef post poliţie C.A. ROSSETI) este 

descoperit cu 60 kg peşte. Caz blocat de cms. STRUŢU. 

18 01.04.2004 
 Insp. pr. ISAI (subzona Jurilovca) primeşte primă 

trimestrială fără a fi lucrat o zi la subzonă – detaşat fiind la 
Bucureşti pe filiera BITNER. 

19 21.06.2004 
 Ag. IVANOV descoperă la Murighiol 100 kg peşte în 

autovehiculul CT-05-FYK. Blocat de cms. STRUŢU. 

20 Decembrie 2004 
 Scms. RADU LUCIAN interceptează un transport de 60-70 

kg păstrugă de la Sulina. Blocat de cms. şef ROGOJEANU 
şi cms. şef POPA. 

21  
 Folosirea p.f.a.c. BURLACU şi POPA la construcţia casei 

de către cms. şef ROGOJEANU. 

22  

 Cazurile penale în care au fost implicaţi membrii  familiei 
STATACHE, din Ceatalchioi (L192 şi L243) au fost blocate 
de către cms. şef ROGOJEANU (clanul STATACHE fiind 
unul din „sponsorii” IPJ, IJPF şi Prefectura Tulcea. 

23  
 Caz dosar penal monofilament – ag. şef IVANCIU FLORIN 

de la SPF Isaccea. 

24 Octombrie 2004 
 700 litri motorină găsiţi în plus la nava DELTASAN. Caz 

blocat de cms. şef TOMŞA. 

25 Decembrie 2004 
 Prime SPF Tulcea - Faţă de propunerile de la sector listele 

s-au modificat de către cms. şef ROGOJEANU şi cms. şef 
POPA cu „+”19 ofiţeri şi „-” 2 cadre. 

26 Decembrie 2004 
 P.C. GRIGOROVICI LUCICA (secretară şef IJPFN Tulcea) 

– primă dublă faţă de ceilalţi P.C. 

27 2002-2003 
 P.C. VISTERNEANU GABRIEL (şofer) transportă cu 

autobasculanta din dotare piatră pentru construirea vilei 
cms. şef ROGOJEANU. 

28  
 Dosare de competenţa IJPF Tulcea (L.192) sunt 

DECLINATE către IPJ Tulcea pentru a li se pierde urma. 

29  
 Dosar cu sturioni (72 kg) din 11.12.2002 este ţinut ascuns 

la Biroul de Cercetări Penale (scms. GRIGORE PETRICĂ) 
până la sfârşitul lui septembrie 2003. 

30  
 Reîncadrarea (fără hotărâre de instanţă) a p.f.a.c. 

CHIRILOV FLORENTIN în anul 2003. 

31  

 Cercetarea administrativă a 5 (cinci) cadre şi reţinerea din 
drepturile salariale (fără hotărâre a instanţei) pentru 
recuperarea salariilor p.f.a.c. CHIRILOV FLORENTIN 
(august-septembrie 2003). 

32  

 Controale UMILITOARE făcute la structurile din Delta 
Dunării a unor cadre (scms. BOBA, scms. LAZĂR - de la 
PTF OTOPENI -, insp CUCU etc.). Cadrele au fost cazate 
la pensiunea numitului RĂDUŢĂ ROBERT de la lacul 
MATIŢA şi s-au deplasat cu şalupa rapidă proprietatea 
acestuia. 

33  

 Folosirea unei şalupe A.R.I. în perioada iulie-august 2003 
de către familia cms. şef ROGOJEANU (şoţia şi 2 copii) şi 
familia ex-prefectului Tulcea pe itinerariul Tulcea-camping 
Lacul Roşu şi împrejurimi (Sulina). Conducător ambarcaţie 
ag BACLANOV. În ordinul de marş este trecut alt itinerariu. 

34  

 Participarea cu şalupă din dotare a cms. şef ROGOJEANU 
CRISTIAN în perioada mai-iunie 2004 la campania 
electorală alături de prefect, preşedintele Consiliului 
Judeţean şi şefii instituţiilor ministeriale descentralizate. 



35 Începutul lui 2004 

 Constituirea fondului de solidaritate socială care avea ca 
scop ajutorarea caselor de copii din judeţ şi a cadrelor 
inspectoratului cu probleme deosebite (îmbolnăviri, 
tratamente medicale, etc.) în dese rânduri, fondurile au 
avut o altă utilizare (ex: sărbătorirea Zilei Poliţiei de 
Frontieră – iulie 2004 (şi avansarea la gradul de comisar 
şef – ROGOJEANU CRISTIAN), 02.04.2005 – suportarea 
cheltuielilor de protocol pentru vizita unei delegaţii străine 
etc.). 

36  
 Verificarea sancţiunilor (neoperate în dosarul de personal) 

şi a recompenselor (prime, salarii de merit) a insp. pr. 
STANESCU DARIUS-FLORENTIN. 

37  

 Verificarea modului de achiziţionare a bunurilor provenite 
din sponsorizările cu ocazia încheierii contractelor de 
asigurare (2004-2005 de la aceeaşi firmă calculatoare, 
aparate foto digitale (1 buc. nu este în inspectorat), maşini 
de spălat, consumabile). 

 


