
EXTRASE RECHIZITORIU DNA Ion Rădoi 

(…) Astfel, au fost identificate pe grupul de socializare WhatsApp al salariaților Metrorex  1

din care făcea parte și martorul Popescu Iulian, lider Tineret la USLM și persoana de încredere a 

lui Rădoi Ion, mai multe mesaje legate de nemulțumiruile salariaților și modul de rezolvarea a 

acestora. Unul dintre mesajele identificate și  distribuit pe grupul Whatsapp, a fost un mesaj 

transmis de Cozonac Cristian, cu referire la situația dir. Paraschiv Ștefan și a ministrului Drulă 

Cătălin. În cadrul acestui grup au fost vehiculate mai multe idei pentru a pune capăt 

nemulțumirilor:  

-o idee vehiculată de Cozonac Cristian fiind de ”a pune preț pe capetele lui Drulă și 

Paraschiv, prin angarea unor racheți ucrainieni, ”ceva de calitate”, care să fie plătiți în urma 

donațiilor celor 5000 angajați -fiecare câte 1000 lei”, urmând a fi strânsă suma de 1 milion 

euro”: 

”hai pe ei”...”cât dreaq costă niște racheti d-aia ucraineni?” ...”hai naiba să punem preț pe 

capetele lor”...”5000 de angajați dacă donează fiecare 1000 lei...facem vreun milion de euro. Și 

luăm ceva de calitate”...”punem preț pe 2 capete...drulă și directorul... si-ai să vezi cum ne lasă 

lumea în pace”...”păi altfel nu se mai poate.ajungem la disperare.”...”da-i în morții lor...” 

-altă idee vehiculată de un angajat Metrorex (NicuMTX) era acea a ”opririi din circulație a  

”trenurilor de către mecanicii de tren, ca semn de protest pentru că li se taie salariile, a unei greve 

spontane pentru a nu fi acuzat sindicatul, mecanicii neputând fi dați afară ca urmare a protestului 

deoarce nu ai pe cine să angajezi în loc, iar pentru a-i mobiliza, urmând să fie dată în presă și 

înregistrarea discuției directorului Paraschiv cu Rădoi Ion din 18 martie 2021: 

”cum ar fi ca în semn de protest mecanicii refuză să mai iasă cu trenurile în circulație 

pentru că au fost amenințați că li se taie din salariu.”...La o grevă spontană nu poate fi acuzat 

sindicatul...mecanicii nu pot fi dați afară deoarce nu ai pe cine să angajezi în loc...”așa o 

(...cuvânt obscen...) și Drulă cu amenințările.”...”Avem și înregistrarea care poate să apară în 

presă.” 

Martorul Popescu Iulian, lider la tineret USLM și persoană apropiată a lui Rădoi Ion, le-a 

dat asigurări pentru cea de-a doua idee, urmând să forțeze o grevă sau protest: ”dacă se dă semnalul 

o să forțăm ceva”:  2



” Popescu Iulian : ”câți mecanici sunt dispuși să facă asta nicule?”... Nicu MTX ” sunt 

2-3 celorlați le este frică”... Popescu ”mâine vorbiți între voi și opriți trenurile dacă aveți sânge în 

instalație”...Nicu Mtx: ”la mecanici cam întodeauna a fost problema asta” Popescu Iulian: 

”Mda, dacă se dă semnalul o să forțăm ceva”. 

Pe un grup whatsapp, martorul Popescu Iulian la 22 martie 2021 le-a cerut salariaților 

Metrorex să nu răspândească știrea cu disponibilizările, pentru că a doua zi urmează să o ”arunce” 

Radoi Ion, într-o conferință de presă . 3

Având ”semnalul din partea lucrătorilor Metrorex pentru un protest”, liderul de sindicat 

Rădoi Ion a pregătit organizarea protestului, a grevei aparent spontane de care nu ar putea fi acuzat 

sindicatul, plecând de la un protest al mecanicilor de tren, care nu ar putea fi concediați.  

Pe data de 23 martie 2021, în jurul orei 12.00 , Rădoi Ion a organizat o ședință la sediul 

USLM, apoi o conferință de presă  și o comunicare către salariații Metrorex din holul USLM, în fața 

sediului sindicatului, deși potrivit cererii depuse și a declarației sale era în concediu de odihnă 

începând cu 22 martie 2021   4

(…) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

(…) Astfel, la data de 24.03.2021 ora 15:13, pe același grup whatsapp, martorul Cozonac 

Cristian postează următorul mesaj, referindu-se la ministrul Cătălin Drulă și la directorul general 

Ștefan Paraschiv: ”dacă și dă afară și taie și din bani... trebuie să îi omorâm...la propriu” , 5

Popescu Iulian avertizându-l să nu mai spună așa ceva nici în glumă, pentru că sunt supravegheați. 

(…) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

(…) Folosindu-se de influența și autoritatea sa de lider de sindicat , Rădoi Ion a inițiat și 

organizat declanșarea protestului ilegal de la metrou, în sensul că acesta a stabilit liniile directive 

pentru oprirea activității, lăsând sarcini de coordonare celorlalte persoane cu linie de conducere pe 

linie sindicală, martori în cauză, Popescu Iulian, lider tineret, Herda Florin, Dan Vasile, Ene 

Marian (”Lile”) și care, potrivit indicațiilor lui Rădoi Ion, puteau aduna oameni de pe linilie de 



serviciu unde lucrau. Pentru a nu fi descoperită implicarea lui în inițierea, pregătirea și organizarea 

protestului ilegal de întrerupere a activității, Rădoi Ion și-a luat măsuri pentru a nu fi asociat cu 

pregătirea și organizarea acțiunii de înterupere ilegală a circulației trenurilor: 

- a susținut că a intrat în concediu de odihnă, Biroul executiv al USLM luând la cunoștință 

că Rădoi Ion este în concediu de odihnă începând cu 22.03.2021, fără a fi precizată perioada 

exactă, până când ar fi fost în concediu de odihnă; înscrisul prin care Biroul Executiv ia la 

cunoștință de concediul președintelui USLM a fost descoperit cu ocazia percheziției informatice a  

mijlocului de stocare a datelor informatice ”USB90” ridicat de la USLM, având data ultimei 

modificări 23.03.2021 ; 6

- a dat dispoziție ca ceilalți lideri de sindicat de la USLM, printre care martorul Artimon 

Marian, să nu fie prezenți la sediul USLM în data de 24 și 25 martie 2021, pentru a nu crea 

suspiciuni privind implicarea sindicatului în organizarea protestului 

- a dat dispoziție să nu se comunice mesaje de grevă, pentru a nu fi descoperiți, mobilizarea 

urmând a se face de ”liderii” din linia a 2 a si a 3 de sindicat, martorii Popescu Iulian, Dan Vasile, 

Herda Florin, Ene Marian, care aveau în subordine oameni pe linia de muncă; de altfel, în 

mesajele de mobilizare transmise pe whatsapp aceștia au comunicat codat folosind cuvinte ”la 

cafea”, ”la mutat dulapuri”, pentru a se aduna în subteran la sediul sindicatului. 

Cu ocazia percheziției informatice pe mijlocul de stocare a datelor USB90 ridicat de la 

sindicat USLM au fost descoperite mai multe fișiere notate cu ”Președinte închidere metrou”, 

”guvern CITU închidere metrou”,  ”drulă închidere metrou” (data ultimei modificări 

24.03.2021), ce reprezintă în fapt 3 adrese înaintate către Președintele României, Prim-Ministru și 

Ministrul Transporturilor, cu un conținut identic care fac reverire la situația semnalată de USLM 

privitor la bugetul de venituri și cheltuieli al Metrorex pe anul 2021. Aceiași adresă semnată de B.P. 

președinte Ion Rădoi, Constantin Dumitrică, Marian Artimon, Nechifor Ghiță și Marin Picu a fost 

înregistrată la USLM pe data de 24.03.2021 și primită de Ministerul Transporturilor în ziua 

protestului-26 martie 2021, fapt ce demonstrează că intenția și planul liderului de sindicat Rădoi Ion 

de a închide circulația la metrou exista încă din 24 martie 2021.  7

(…) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



(…) Rădoi Ion l-a contactat pe fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, acesta din 

urmă susținându-l în demersurile sale, sfătuindu-l să dea în judecată primăria pentru abuz și 

Metrorex pentru despăgubiri, întrucât ministrul Drulă Cătălin se va apăra spunând că Metrorex a 

făcut-o.  

(…) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

(…) Relevantă în acest sens este și convorbirea telefonică purtată la data de 02.06.2021, ora 

20:02:17, de către RĂDOI ION, cu LUDOVIC ORBAN: 

  

LUDOVIC ORBAN: El Maximo! 

RĂDOI ION: Ei, o juma' de Maximo, față de Marele Președinte la pătrat! 

LUDOVIC ORBAN: Ce faci? 

RĂDOI ION: Ce să fac? Iată că…hm, cu ale mele, cum se văd așa, de la distanță. Și mai mă uit și 

la ale tale, că pentru mine LUDOVIC ORBAN va rămâne prieten toată viața! 

LUDOVIC ORBAN: Păi, normal! 

RĂDOI ION: Și…cred, cred că trebuie să dăm puțin ochi-n ochi… că nu, mai…nu știu, să mai 

contăm puțin, că nu-mi place ce vor oamenii ăștia. 

LUDOVIC ORBAN: Îhî. 

RĂDOI ION: Și care m-am întâlnit cu el la ușă când Președintele la pătrat a împlinit 58 de ani, 

eu eram…A venit, m-a bătut pe umăr la ușă acolo, că eu eram în hol. 

LUDOVIC ORBAN: Da…? 

RĂDOI ION: Că acolo o…așa, o nuanță, o atenție am trimis-o la partid, că puteam așa… 

LUDOVIC ORBAN: Mersi!…[neinteligibil]… 

RĂDOI ION: Ei…în fine! Nu-i nicio problemă! Nicio problemă! 

LUDOVIC ORBAN: Îhî! Nu fi supărat! 

RĂDOI ION: Și… 

LUDOVIC ORBAN:…[neinteligibil]… 



RĂDOI ION:…că vrea el o întâlnire tete-a-tete. Zic: ”Acum, după atâta vreme vrei tete-a-tete?! ”, 

zic: ”Hm…după ce spune președintele!” 

LUDOVIC ORBAN: Îhî. 

RĂDOI ION: Și așa s-a încheiat. Și acum, chiar dacă vorbim la telefon, dar trebuia să transmit 

mesajul ăsta. Și îl întreb pe președinte la pătrat când…când ne putem întâlni? 

LUDOVIC ORBAN: Săptămâna viitoare, marți sau miercuri…[neinteligibil]… 

RĂDOI ION: Pentru câteva, pentru câteva minute, nu trebuie…Că nu ne trebuie…  

LUDOVIC ORBAN: Da, mă, săptămâna viitoare, marți sau miercuri! 

RĂDOI ION: Bun! Hai! 

LUDOVIC ORBAN: Îhî. Dă-mi un semnal dimineață… 

RĂDOI ION: Să fie când, în jur de prânz, așa? Da? De dimineață? 

LUDOVIC ORBAN: Da, dimineață dă-mi! Eu sunt, de la 08:00 plec de-acasă. 

RĂDOI ION: Am înțeles. 

LUDOVIC ORBAN: Dă-mi un telefon când sunt în mașină și stabilim, da? 

RĂDOI ION: Am înțeles, Presidente! Așa rămâne! 

LUDOVIC ORBAN: Te îmbrățișez, CORNEL! 

RĂDOI ION: Toate cele bune, o seară bună! Numai bine! 

LUDOVIC ORBAN: Toate bune! Pa! Pa! 

(…) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

(…) Pe fondul afectării propriilor interese legate de desființarea spațiilor comerciale de la metrou,  

Rădoi Ion și Minea Claudia au obținut o  întâlnire programată cu Violeta Alexandru, președintele 

PNL București, în scopul de a expune problemele Asociației legate desființarea spațiilor comerciale. 

Prin intervențiile sale la nivelul factorilor politici decizionali Rădoi Ion a urmărit să determine 

luarea unei decizii politice privindu-l pe Ministrul Drulă Cătălin, în sensul înlăturării acestuia din 

funcția de ministru sau de a-l determina să renunțe la acțiunile de desființare a spațiilor comerciale 

de la Metrou. 



(…) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

(…) Minea Elena a comunicat numărul de telefon al Prim-ministrului Florin Cîțu, și al lui 

Popescu Iulian,  care la rândul său l-a transmis altor salariați Metrorex cerându-le să îi trimită atât 

Prim-ministrului Florin Cîțu cât și președintelui PNL Ludovic Orban un mesaj compus după 

ideile principale pe care urmau să le dezvolte. Mesajele făceau referire la înlăturarea din funcție a 

ministrului Drulă Cătălin.  8

 În contextul apariției în spațiul public a declarației președintelui Ludovic Orban cu privire la 

faptul că ar fi de acord cu remanierea ministrului Drulă în situația în care ”l-ar mai jigni din nou pe 

Prim-ministrul Cîțu Florin”, după ce a obținut numerele de telefon ale ministrului Drulă Cătălin și 

ale Prim-ninistrului, Rădoi Ion le-a solicitat altor angajați ai Metrorex (martorii Popescu Iulian, 

Bratu Cristian) să transmită mesaje telefonice Prim-ministrului și președintelui Ludovic Orban, în 

sensul susținerii ideii de remaniere a ministrului Drulă Cătălin. Rădoi Ion solicită altor angajați să-i 

trimită mesaje lui Drulă Cătălin, pentru a-i cere plecarea din funcția de ministru (”...Puteți să-i dați 

grămadă lui Drulă: Pleacă, mă, că te-ai făcut de râs!”... Băi Ministru Rangă, pleacă acasă! Băi 

ministru Rangă pleacă acasă).”  9

 Înainte de a avea întâlnirea cu președinta PNL București Violeta Alexandru, martora Mirea 

Nadia i-a comunicat acesteia un mesaj, în care i-a relatat situația comercianților de la metrou, 

menționând printre altele următoarele: ”Dl ministru Drulă a dat dispoziție de demolare a spațiilor 

comerciale de la metrou, ilegal....avem contract de închiriere valabil cu firma Sindicatului, există 

un proces pe rol care nu a ajuns la termen. Domnii Drulă și paraschiv demolează cu rapiditate 

având susținerea Primăriilor, Poliției locale, Jandarmeriei, Adp-urilor. Demolează zi și noapte, 

chiar și în mopțile de sâmbătă.... Dl Ministru Drulă nu cred că are experiența și calificarea pentru 

a face reformă în Ministerul pe care îl conduce. Din păcate dlui a început să facă reforma 

schimbând stiloul cu ranga, catalogând ca fiind un act de curaj” ......avem nevoie să fim și noi 

auziți și apărați, să vă facem cunoscute ilegalitățile pe care acești domni le fac, mânați de ambiții 

personale. Sper să puneți în discuție și analiză situația noastră, iar eu vă stau la dispoziție cu 



argumentele și dovezi la tot ce s-a relatat”. În urma acestei legături, Mirea Nadia a obținut o 

audiență la Violeta Alexandru, solicitându-i lui Minea Elena să sedeplaseze împreună la sediul PNL 

din Modrogan a doua zi, în jurul orei 16. 

Pentru a nu se expune în mod direct, Minea Elena Claudia l-a convins pe martorul Gușatu 

Victor să se prezinte la sediul partidului din București, str. Modrogan nr 1, la întâlnirea cu Violeta 

Alexandru, președinta PNL București, din 07 mai 2021 ora 16.00.  Scopul unei asemenea întâlniri, 10

urmărit de Rădoi Ion și MInea Elena Claudia, fiind acela de a interveni prin șefa P.N.L. București 

Violeta Alexandru, ca Ludovic Orban să-l oprească pe Ministrul Drulă Cătălin din demersurile 

privind desființarea spațiilor comerciale de la Metrou.  

La data de 07 mai 2021 ora 16,00, această întâlnire a avut loc , având parțial efectul scontat. 11

Cu ocazia acestei întâlniri, potrivit declarațiilor martorilor Adina Nicolae și Gușatu Victor au 

explicat situația comercianților ale căror spații erau desființate. De asemenea, martorul Gușatu 

Victor a mai declarat că i-a solicitat Violetei  Alexandru să intervină la consilierii PNL de la nivelul 

primăriilor de sector, pentru a stopa acțiunile de desființare a spațiilor.  12

Ulterior acestei întâlniri, Violeta Alexandru, președința PNL București, a postat pe pagina sa 

de FCBK un mesaj de susținere a comercianților de la Metrou , susținând necesitatea găsirii unor 

soluții legale.  De asemenea, Minea Elena Claudia i-a confirmat mamei sale Viorica Minea ”că 13

le-a ridicat o minge la fileu rău” prin mesajul postat... că a cerut ”de la toate primăriile să pună pe 

site totate spațiile goale de la primării, să nu se mai dea pe sub mână”... ”este partidul de 

guvernământ care ne-a băgat în seamă, care obligă primăriile să pună spațiile care le au, să nu le 

mai dea pe sub mână...și să putem să le vedem și noi care sunt...Deci a făcut niște lucruri...A spus, 

că ea nu, juridic, nu poate să se implice, normal... în așa ceva...femeia a scris ca lume, a pus și poză 

cum ne-a demolat”. Minea Claudia a fost parțial mulțumită de rezultatul acestei întâlniri, întrucât 

Violeta Alexandru i-a sfătuit să urmeze calea legală, în justiție pentru rezolvarea problemelor 

juridice cu METROREX legate de spațiile comerciale de la metrou.  

(…) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



(…) Folosindu-se de poziția de lider al sindicatului, de influența și autoritatea conferită de 

funcție, de delegăturile dezvoltate de-a lungul anilor din pozia de lider de sindicat și parlamentar, 

inculpatul Rădoi Ion a acționat și la nivel politic, pentru protejarea propriilor interese, încercând să 

obțină o situație favorabilă lui și care ar fi putut duce la o decizie politică în sensul înlăturării lui 

Drulă Cătălin din funcția de Ministru. Astfel, pentru a-și atinge scopul, inculpatul Rădoi Ion, deși 

a avut întâlniri cu Orban Ludovic și discuții telefonice cu acesta, nu a avut succes în demersurile 

sale. De asemenea,  la data de 14.05.2021 liderul USLM Rădoi Ion l-a contactat telefonic pe 

Ludovic Orban, insistând pe lângă acesta pentru a avea o întâlnire directă. Ulterior, Rădoi Ion s-a 

și întâlnit cu Ludovic Orban, însă, potrivit declarației persoanei vătămate Cătălin Drulă, nici 

Ludovic Orban și nici Violeta Alexandru nu au intervenit la el pentru a-i cere stoparea acțiunilor de 

desființatre a spațiilor comerciale de la metrou.  

(…) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

(…) Pentru a bloca demolarea spațiilor comerciale de la metrou amplasate și care funcționau 

ilegal, pe raza sectorului 3 și 5, Rădoi Ion și-a folosit autoritatea și influența sa de lider de sindicat, 

intervenind fie direct, fie prin intermediul altor persoane la Primarii de sector 3 și 5, Robert 

Negoiță și Popescu Cristian Piedone. 

 Relația dintre Robert Negoiță și Rădoi Ion este una privilegiată și cointeresată, în condițiile 

în care în anul 2020 Rădoi Ion i-a acordat sprijin politic acestuia pentru candidatura la funcția de 

primar al sectorului 3, din partea Alinței Pro-Romania și Partidul București 2020, iar unul dintre 

angajații metrorex și membru de sindicat Sebeșan Mircea a fost pe lista de consilieri locali ai 

Alianței, la Sector 3, devenind ulterior consilier local. Din probele rezultate în urma percheziției 

informatice a telefonului martorului Dan Vasile , coroborate cu procesul-verbal de investigații , și 14 15

cu declarația martorului Robert Negoiță a rezultat că Rădoi Ion, președinte USLM, împreună cu 

celalți lideri de sindicat, a avut întâlniri la sediul sindicatului USLM cu candidatului Robert Negoiță 

la primaria sectorului 3 București, și conducerea partidului lui Robert Negoiță în sediul USLM, 

premergător campaniei electorale. Trebuie menționat că, în urma întâlnirii de la sediul sindicatului 



USLM , dintre Rădoi Ion, celelalte persoane din conducerea USLM și Robert Negoiță, candidat la 

funcția de primar, mai mulți salariați Metrorex și membri de sindicat USLM au participat la 

realizarea campaniei electorale pentru Robert Negoiță.  Aceste aspecte sunt confirmate și de 16

declarația martorului martorului Negoiță Robert, coroborate cu procesul-verbal de investigație din 

17.12.2021, din care a rezultat că într-un clip electoral, candidatul la Primăria sector 3 București a 

confirmat că  ”a avut o discuție interesantă cu cei  de la Metrorex, mai precis cu cei de la Sindicatul 

Metrorex, Sindicatul Libert de la Metrou și a stabilit că vor face o echipă în ideea de a promova un 

proiect interesant pentru sector 3”. Deși martorul a recunoscut că sindicatul nu avea rol decizonal în 

demararea unui proiect de infrastructură și că nu a luat legătura cu conducerea Metrorex pentru a 

discuta acel proiect,  totuși a apreciat că salariații Metrorex ar fi putut susține acest proiect. Din 

probele descoperite la percheziția informatică a telefonului mobil al martorului Dan Vasile a 

rezultat că  după întâlnirea de la sediul sindicatului, mai mulți salariați Metrorex au fost implicați în 

susținerea electorală a lui Robert Negoiță la funcția de primar al sectorului 3 și în susținerea 

electorală a unui salariat al Metrorex- Sebeșan Mircea, în funcția de consilier local. 

Folosindu-se de influența și autoritatea de lider de sindicat, Rădoi Ion a apelat și la sprijinul 

lui Nițu Mihai, angajat Metrorex pe funcția de ”instructor depou”, președinte în cadrul unui 

consiliu de administrație la SC ADPB SA din subordinea Primăriei Sector 3, membru de sindicat și 

vicepreședinte al Partidului ProBucuresti 2020, acesta fiind persoana de legătură a liderului de 

sindicat cu Primarului sector 3 Robert Negoiță. 

Pentru a nu se proceda la demolarea spațiilor comerciale de pe raza sector 3, Rădoi Ion l-a 

contactat la data de 07 aprilie 2021 pe Nițu Mihai, acesta din urmă solicitând liderului de sindicat 

să-l contacteze pe primarul Negoiță Robert pentru a rezolva problema desființării spațiilor 

comerciale de la Metrou.  17

 Conform indicațiilor, Rădoi Ion a luat legătura cu  primarul Sectorului 3 Robert Negoiță, 

acesta din urmă propunându-i soluția de a rezolva problema, întrucât ”îl tot caută Drulă” că ”unele 

spații împiedică evacuarea sau împiedică accesul la hidranți”. Robert Negoiță îl atenționează că 

Ministrul îi va trimite mâine o adresă ca să dea dispoziție de desființare, propunându-i să ”facă 

împreună o comisie din care să facă parte și sindicatul de la Metrorex”, ” poate vine și din partea 

lor cineva și de la noi de la poliția locală și de la urbanism și s-o luam bucată cu bucată, adică nu 

procedăm ca la Sectorul 2, ” dar că ” ce e cu pericol de la ISU, pe ISU acolo nu... Doamne ferește, 



se întâmplă ceva, mă duc ca Piedone în pârnaie și nu.... am copii de crescut..”  Robert Negoiță i-18

a propus să vină la Primărie să se uite împreună pe documente, Rădoi Ion fiind de acord. Robert 

Negoiță l-a sfătuit însă să facă plângere penală Directorului Metrorex Paraschiv pentru distrugere  

... dacă n-a avut autorizație de demolare, un aviz de demolare, ceva.” Soluția constituirii unei 

comisii care să analizeze situația a fost una de fațadă, Rădoi Ion confirmând în discuțiile cu ceilalți 

lideri de sindicat Artimon Marian și Dumitrică Constantin că Negoiță Robert i-a spus că nu se 

implică în demolarea spațiilor comerciale de la Metrou.  Aceste aspecte rezultă și din declarația 

martorului Negoiță Robert, care a confirmat în general discuțiile cu Rădoi Ion și întâlnirea cu 

acesta la care a participat și martorul Nițu Mihai. 

(…) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

(…) Starea conflictuală a inculpatului Rădoi Ion cu Ministrul Drulă Cătălin a determinat pe 

inculpat să acționeze pentru denigrarea Ministrului în presă, chiar beneficiind de sprijinul unui 

parlamentar- senatorul Humelnicu Marius, prin postarea în mediul online pe pagina de sindicat 

USLM a unor mesaje care nu aveau legătură nici cu activitatea sindicală, nici cu activitatea 

Metrorex și nici nu viza relația Ministrului cu activitatea Metrorex SA. Acestea au apărut în 

contextul apariției în spațiul public a unor stenograme cu Ministrul Drulă Cătălin și persoane din 

cadrul unui alt partid politic. Astfel, senatorul Humelnicu Marius l-a contactat pe inculpatul Rădoi 

Ion și i-a solicitat să preia pe pagina sindicatului un mesaj care îl viza pe Ministrul Drulă Cătălin, 

Rădoi Ion fiind de acord și solicitând persoanelor care gestionau pagina online de social media  a 

USLM- martorul Popescu Iulian, Macoveanu Gelia ,  să posteze mesajul lui Humelnicu Mariu, 19

care era un colaj cu poza Ministrului și un mesaj : ”Câte înregistrări mai are Drulă? Dacă ai nevoie 

de Sifon pentru șpriț apelează la Drulă”. 

Convorbirea telefonică purtată la data de 03.07.2021, ora 12:25:52, de către RĂDOI ION, care îl 
apelează pe HUMELNICU MARIUS, utilizator al postului telefonic 0744.590.846;  20

HUMELNICU MARIUS: Să trăiți, domnul RĂDOI.  

RĂDOI ION: Sănătate! 



HUMELNICU MARIUS: Să trăiți! Domnul RĂDOI... MARIUS HUMELNICU, senatorul...  

RĂDOI ION: Alo? Da. 

HUMELNICU MARIUS: Mă auziți? 

RĂDOI ION: Acum vă aud.  

HUMELNICU MARIUS: Să trăiți! MARIUS HUMELNICU sunt. Senatorul. Auziți?  

RĂDOI ION: Da, vă salut! 

HUMELNICU MARIUS: Auziți, am și eu pe Facebook o postare cu domnul DRULĂ și aș vrea, dacă 
vorbim cu tot sindicatul s-o distribuim, vă rog...  

RĂDOI ION: Da, păi vedeți că am o pagină...  

HUMELNICU MARIUS: Da.  

RĂDOI ION: Nu numai pe tot sindicatul... este o pagină cu UNITATEA... UNITATEA sindicală metrou, 
nu știu cum se numește, ceva de genul ăsta, care este internă și internațională. Eu zic că mai bine băgați 
acolo. 

HUMELNICU MARIUS: Păi dar pot să bag eu? Că nu pot eu să bag...  

RĂDOI ION: Păi...  

HUMELNICU MARIUS: Nu, spuneți-le unor colegi de-ai dumneavoastră s-o ia de pe pagina mea și s-o 
dea în aia, dacă e. 

RĂDOI ION: Păi hai că așa facem. 

HUMELNICU MARIUS: Faceți așa. Deci cine e, intern, la dumneavoastră, dați-o și... Da? Vă rog.  

RĂDOI ION: Da, da.  

HUMELNICU MARIUS: Gata. Să trăiți și numai bine! 

RĂDOI ION: Numai bine, la fel! Sănătate! 

HUMELNICU MARIUS: Numai bine! 

(…) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

(…) La 17 mai 2021 Rădoi Ion îl contactează din nou pe Nițu Mihai, acesta din urmă 

confirmându-i că a stat din nou de vorbă cu primarul Negoiță Robert pe tema aceasta a desființării 

spațiilor și au stabilit o strategie pe care să o aplice la ședințele Consiliului Local, în situația în care 

partidul USR ar depune un proiect de hotărâre cu privire la această temă. Nițu Mihai îl sfăfuiește pe 



Rădoi Ion, ca în cazul în care va exista o asemenea ședință în care să fie dezbătut un proiect al 

USR,  sindicatul să fie reprezentat de un avocat care să susțină punctul de vedere, urmând să se 

gândească cum fac cu votul.  21

De aceiași manieră procedează Rădoi Ion și în cazul Primarului Sectorului 3, Negoiță 

Robert, care la rândul său a împiedicat luarea unor decizii de desființare a spațiilor comerciale de la 

Metrou care își desfășoară activitatea ilegal. 

În schimbul acestei susțineri, Rădoi Ion i-a promis și oferit mai multe propuneri de adeziune, 

de înscriere în partid a unor persoane, pentru  Partidul București 2020, al cărui vicepreședinte este 

Nițu Mihai, Președintele partidului fiind Negoiță Robert, primarul sector 3 București, printre care a 

șoferului său Nițu Ionuț. 

 În 02.06.2021 Rădoi Ion a primit din nou asigurări de la Nițu Mihai, că primarul Negoiță 

Robert se va ține de promisiune și nu va proceda la dezafectarea spațiilor, astfel cum i-a și spus la o 

întâlnire anterioară pe care au avut-o toți trei, stabilind de principiu și o altă  întâlnire cu Rădoi Ion, 

în condițiile în care în 2024 vor veni din nou alegerile locale, relevantă în acest sensfiind următoarea 

convorbire:  22

RĂDOI ION: Ah, mi-a zis…ARTIMON mai devreme că ăia de la LIBERTATEA bagă bățul prin 

gard că: ”RĂDOI s-a înțeles cu primarul de la sectorul 3 și sectorul 5”, nu știu, ceva de genul 

ăsta…[neinteligibil]…ceva pe-acolo? 

NIȚU MIHAI: Nu. Nu. 

RĂDOI ION: Nu cred c-ai văzut, n-ai…? Nici eu n-am…[neinteligibil]… 

NIȚU MIHAI: Nu, nu, n-am văzut știrea. N-am văzut știrea, dar chiar astăzi m-am intersectat cu 

domnul primar și a zis: ”Domne, când promitem ceva…”, c-a venit discuția și cu toatea astea, ”…

când promitem ceva, noi ne ținem de cuvânt și ducem lucrurile la bun sfârșit.” Eu exact ce am 

vorbit și în după-amiaza aceea când ne-am întâlnit cu domnul primar… 

RĂDOI ION: Păi, cum am vorbit noi, da! 

NIȚU MIHAI:…și am stat de vorbă. Într-adevăr și colegii noștri când vezi atâta…Că nu, 

TOLONTAN ăsta nu se lasă deloc, pe undeva mă face să cred că a avut dreptate și primarul ăla cât 

de cât, de la sectorul 4, că nu s-a apucat el întâmplător să-i facă plângere și toate astea. Nu știu, e 

schimbat, TOLONTAN nu mai este omul care era cândva. Pentru că vă spun și nouă, la Salubritate, 

ce ne-a făcut, nu vă puteți i…Dar plus că denaturează, asta e partea proastă! Și știți 

dumneavoastră…[neinteligibil]… 



RĂDOI ION: Dar cine…? Dar…dar ăsta acuma unde e, TOLONTAN? 

NIȚU MIHAI: E la LIBERTATEA, el este acolo. El le învârte pe toate, le taie și le spânzură! 

(…) 

NIȚU MIHAI: Domnu'…deci vă spun, domnu', păi, între noi…deci astăzi m-am intersectat  cu 

dumnealui și printre altele mai a venit asta. Cică: ”Domne, noi…noi mergem pe drumul pe care l-

am început. Am vorbit cu oamenii aceia ceva, gata! Am promis ceva, ne ținem de…de 

promisiune!” 

RĂDOI ION: Îhî. 

NIȚU MIHAI: Și vă spun eu că n-o să schimbe! Vă spun că n-o schimbă deloc decizia. Iar dacă 

e… 

RĂDOI ION: Da. 

NIȚU MIHAI:…ne dă un telefon, dacă e, să zicem că…dar nu, nu, nu! Hai, să nu ne gândim la 

asta! Eu zic că aicea va fi…și e și bine, că se creează și un echilibru, vedeți dumneavoastră! Și să 

dea la multe lume de gândit. Că nu…[neinteligibil]…, vă dați seama… 

RĂDOI ION: MIHĂIȚĂ, mai e o treabă foarte importantă! El…își încasează și el pe-acolo taxe, 

impozite, alea, ce-o fi, dar știi care e problema? Deține cam...o treime, cel puțin o treime din total. 

Hm…înțelegi? 

(…) 

NIȚU MIHAI: Nu trebuie să facem…Nu, dar am ajuns la cocluzia că nu trebuie să faci nimic, 

domnule președinte! Să le lași pe toate așa! Ei așa vor, ca să poată să-și bată joc de țară! 

RĂDOI ION: Nu, fii a…fii atent! Este exact cum…da, exact, așa fac măgarii! Bun, dacă e ceva 

care arde, trebuie să reacționăm. Cum a trebuit să reacționez eu față de DRULĂ. Că nu puteam, 

că lumea la un moment dat ar fi crezut că așa stau lucrurile, dacă…el tot, toată ziua: ”RĂDOI, 

SINDICATUL și METROUL. RĂDOI, SINDICATUL, METROUL.” Și dacă nu luam atitudine, 

pe urmă…Mă rog, părerile sunt împărțite, e treaba oamenilor ce-au înțeles din toată chestia asta! 

El a vrut ca să-și facă reclamă. 

 (…) 

NIȚU MIHAI: Nu, deci domnu' președinte, în concluzie, asta vă, vă zic: deci foarte serios vorbesc, 

m-am văzut cu dumnealui, că noi urmează să avem săptămâna viitoare, poate ne facem și noi, să 

vedem încotro o luăm, pentru că 2024 acuma vine și…[neinteligibil]… 

RĂDOI ION: Păi, dar ne vedem…eu vin să vorbesc cu voi, fără probleme! 



NIȚU MIHAI: Da. Și avem… 

RĂDOI ION: Am vorbit, ți-am zis c-am vorbit și cu omul ăla de la 5, că are și el acolo cât are, ce 

are. Ah…și mi-a zis: ”Du-te, mă, că îți spun cu 100 de zile înainte dacă trebuie!” Zicea…ăla însă a 

primit mesaje de la minister și de la primarul general, știi? S-au…afișat pe-acolo cu deciziile lor, 

cu nu știu ce…Ah, acum să văd, trebuia eu să trec pe la el, să-mi arate și mie o decizie de-aia ce-au 

dat-o. 

NIȚU MIHAI: Nu, eu…eu vă spun, nu că e, că e bine să ai continuitate, să-i lași să facă, dar vă 

spun, la noi în țară noi nu vorbim de lucruri normale! Noi vorbim dacă cineva face ceva, să nu mai 

facă! 

RĂDOI ION: Da. 

NIȚU MIHAI: Iar dumneavoastră dacă tot așa, v-ați apropiat de oameni și e normal ca un lider de 

sindicat să fie cât mai mult apropiat de oameni, pentru că acolo stă totul, hm…oamenii nu mai 

trebuie respectați și…nu știu, aicea nu e bine! Aicea trebuie să ne dăm seama cu toții. 

RĂDOI ION: Dă-i, mă, în mă-sa, că…Da! 

NIȚU MIHAI: Da! 

RĂDOI ION: Dar uite că unii înțeleg, alții nu înțeleg, MIHAI! Asta este! Bine! Hai, poate ne 

întâlnim zilele…nu, eu zic că chiar ar trebui să ne întâlnim zilele astea pe…Când scapi și tu de pe-

acolo…[neinteligibil]… 

NIȚU MIHAI: Păi, domnu' președinte, astăzi e miercuri. Dacă e, ne întâlnim mâine. Că vineri 

vreau să plec din București și mâine e joi. Dac-ar fi, mâine, dac-am putea… 

RĂDOI ION: Am înțeles. Mâine.  

NIȚU MIHAI: Dacă nu, o lăsăm pe săptămâna viitoare, da? 

RĂDOI ION: Hai, mâine după-amiază poate ne întâlnim! Dacă nu, săptămâna viitoare. 

NIȚU MIHAI: Mâine după-amiază. Ne auzim mâine pe la 10:00 și fixăm ora de comun acord. 

(…) 

Având asigurări de la primarul sectorului 3 Negoiță Robert, cum că nu va proceda la 

demolarea spațiilor comerciale de la metrou, deși multe din acestea nu aveau autorizații de 

construcție definitive și nici autorizații de funcționare, inculpații Rădoi Ion și Minea Elena Claudia 

se arată dispuși să-i acorde sprijin politic lui Robert Negoiță, prin înscrierea în partidul București 

2020 a unor persoane de încredere -Nițu Ionu (șoferul liderului de sindicat, angajat IT Metrorex), 



familia concubinei Minea Elena Claudia, toți comercianții de la Sector 3, urmând să-i comilizeze 

inculpata, care era și vicepreședinta Asociației Comercianților de la Metrou. 

În acest sens este relevantă convorbirea telefonică purtată la data de 15.06.2021, la ora  22:45:38, de 

RĂDOI ION, cu  NIȚU MIHAI : 23

NIȚU MIHAI: Alo, da? 

RĂDOI ION: Alo! MIHĂIȚĂ, scuză-mă că te mai bâzâi o dată la ora sta! Ă… Am un băiat bazat, așa, care 

vrea ca să intre și l-am recomandat să intre la voi. 

NIȚU MIHAI: Sigur, sigur că da! 

RĂDOI ION:  Dacă te sună din partea mea, să știi tu. Da? 

NIȚU MIHAI: Da. Sigur că da, domnu' președinte! 

RĂDOI ION: Sau să-i spui și primarului, vezi.... Că el zicea: «Bă…» Zic: „Nu, lasă, nu știu ce se va-

ntâmpla cu P.S.D.-ul, cu alea, cu alea... Te duci la oamenii ăștia.ˮ 

NIȚU MIHAI: Sigur. Atunci, aștept un telefon din partea dumnealui. 

RĂDOI ION:  O să te sune mâine. 

NIȚU MIHAI: Sigur. 

RĂDOI ION:  Mâine te sună el. 

NIȚU MIHAI: Da, da. 

RĂDOI ION: Da, 

NIȚU MIHAI: Bine, domnu'… 

RĂDOI ION: Ia, stai că a-nceput…  

n.n. – RĂDOI ION are următorul schimb de replici cu MINEA ELENA CLAUDIA, aflată în proximitatea 

sa: 

RĂDOI ION: Hai, mă, lasă, cu tine mai vorbim!  

MINEA ELENA CLAUDIA: Da' nu e adevărat! Și eu vreau...(neinteligibil – n.n.)! 

n.n. – RĂDOI ION adresează următoarea replică lui NIȚU MIHAI:  „CLAUDIA, i-auzi, și ea vrea, să-i 

faci…ˮ 

n.n. – RĂDOI ION adresează următoarele de replici lui MINEA ELENA CLAUDIA, aflată în proximitatea 

sa: „Hai, vor... Ne-ntâlnim mâine și toată familia ei. Da. Deci, hai, că asta ne-ntâlnim… Poate ne mai 



întâlnim și cu el, îi zicem: Bă, mai treci cinci minute pe… Pe-acolo, pe la noi, știi?ˮ, apoi continuă discuția 

telefonică cu NIȚU MIHAI, după cum urmează: 

 RĂDOI ION: Vedem ce…  

NIȚU MIHAI: Da. 

RĂDOI ION: Vezi tu ce-i mai transmiți…Și o să te sune, deci, omu' ăsta care a stat lângă mine mult timp și 

stă în continuare și… Este un om tânăr, e… E... E de bază, ca să zic așa. 

 NIȚU MIHAI: Sigur. Sigur că da. 

RĂDOI ION: Știi? Și, decât să se ducă-n parte aia pe-acolo, că era…  M-a-ntrebat acuma, m-a consultat ce, 

cum și-a zis să vină-n echipa voastră, acolo, da. Așa v-adunați. 

NIȚU MIHAI: Sigur, sigur că da! 

RĂDOI ION: Picătură cu picătură se face marea, înțelegi? 

NIȚU MIHAI: Așa este. 

RĂDOI ION: Da. Bine. Bine, MIHAI. 

NIȚU MIHAI: Bine. Păi, atunci sun... 

RĂDOI ION: Dacă e, îi zic... CLAUDIA, uite, a ridicat două degete, reprezintă și... «Și eu... Și eu și... 

Î... Toată familia și toți comercianții de pe Sectorul 3.» Îi mobilizează ea, că ea e-n cei patru care conduc 

organizația aia... În sfârșit, ce... Da' la... Ă... Lasă, vorbim noi. Ne-ntâlnim mâine, poimâine, am zis. 

Poimâine, parcă. 

NIȚU MIHAI: Ă... Da, parcă poimâine, sau... 

RĂDOI ION: Nu, mâine, poimâine... 

NIȚU MIHAI: ...Dacă e, poate vorbim mâine, pe la zece și, dacă putem... 

RĂDOI ION: Da. 

NIȚU MIHAI:...Poate și chiar mâine după-amiază, să a... 

RĂDOI ION: Bine. 

NIȚU MIHAI: Da? 

RĂDOI ION: Bine, bine. Ea zice că... 

NIȚU MIHAI: Ne-auzim mine, în prima parte a zilei și stabilim. 

RĂDOI ION: E zice: «De nu-i adun o sută de cereri, una peste alta, de nu se poate!» Bun.  

NIȚU MIHAI: Bine. 

RĂDOI ION: Asta nu contează că, așa, pot... Putem să... Și noi, de... De fapt... Omu' care o să te sune este 

chiar angajatul METROULUI. Este... A fost al meu, e-al meu, e lângă mine, deci, nu e nicio problemă. Eu i-



am recomandat să... Vedem ce se v-a-ntâmpla, cum l-o boteza, ce urmare va avea – e altă treabă. Mai 

comentăm...  

NIȚU MIHAI: Exact! Da, da, da. 

RĂDOI ION: Da. Bine. Hai! 

NIȚU MIHAI: Bine. 

RĂDOI ION: Hai! 

NIȚU MIHAI: Seară bună! 

RĂDOI ION: Pa, pa! La fel! 

NIȚU MIHAI: Numai bine! Să trăiți!  

RĂDOI ION: Pa! 

NIȚU MIHAI: Seară bună! 

*** 

Urmare a intervenției lui Rădoi Ion și a lui Minea Elena Claudia, Primăria sector 3 

București nu a dat curs și nu a oferit sprijin Metrorex SA  sau Ministerului Transporturilor pentru 

desființatrea spațiilor comercaile de la metrou, amplasate ilegal și care nu aveau nici autorizație de 

funcționare, aviz ISU, iar unele nici autorizații de construcție. Numai după efectuarea perchezițiilor 

în prezenta cauză, s-au efectuat controale de către Poliția Locală Sector 3 București, care a aplicat 

sancțiuni contravenționale întrucât societățile nu aveau autorizație de funcționare, dispunându-se și 

suspendarea activității; aceasta doar formal, întrucât spațiile comerciale ilegale și-au continuat 

activitatea. 

*** 

(…) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

(…) Din probele administrate în cauză a rezultat că inițial, primarul sectorului 5 București, 

Popescu Cristian Piedone a împiedicat din diferite motive sau a întârziat emiterea dispozițiilor de 

demolare a spațiilor comerciale ce funcționează ilegal la Metrou.  

La 27 aprilie 2021 Rădoi Ion a primit asigurări de la Primarul sectorului 5 Popescu Cristian 

Piedone că nu va demola spațiile pentru că sunt pe domeniul statului și nu pe domeniul public al 

sectorului 5, confirmându-i că a vorbit cu Ministrul Drulă Cătălin căruia i-a spus că nu poate să 



demoleze și să-și asume răspunderea primarul general Nicușor Dan, printr-o dispoziție de demolare. 

Primarul sectorului 5 îi confirmă că nu a primit nici o dispoziție de demolare până la acea dată și că 

va demola dacă primește o dispoziție de demolare de la primarul general, ”ierarhic superior”, căci 

de ministru nu-l interesează, nu are treabă cu Ministrul”.  24

Începând cu 24 mai 2021 primarul Sectorului 5, Popescu Cristian Piedone a dispus afișarea 

dispozițiilor de ridicare a mărfurilor din spațiile comerciale de la Eroilor și Izvor, martorul Gușatu 

Victor fiind informat de acesta de un comerciant. 

În contextul demarării procedurii METROREX de eliberare  a spațiilor comerciale de la 

Metrou care funcționează în mod nelegal, la data de 27 mai 2021, primarul sectorului 5 Popescu 

Cristian Piedone l-a asigurat pe RĂDOI că ”Am dat înapoi toate astea! Eu nu intru, nu intervin 

până nu am dispoziția primarului general! Momentan e liniște, da?....Eu am dat decât somații, dar 

nu dispoziție!”; în cadrul aceleiași discuții Popescu Cristian Piedone i-a pretins lui Rădoi Ion, să-i 

dea ”jumătate din spațiile comerciale de la Izvor”, urmând ca în schimb să amâne sau să refuze 

emiterea dispozițiilor de demolare a spațiilor de la Metrou aflate pe raza sectorului 5 (stațiile Izvor, 

Eroilor, Eroii Revoluției). Rădoi Ion a fost de acord cu propunerea primarului Sector 5, ”plusând”, 

spunându-i că ”o jumătate de stație întreagă îi dă.” . În aceste împrejurări, în contextul în care 25

exista suspiciunea ca o parte din spațiile comerciale aflate la Metrou pe raza sectorului 5 să intre în 

fapt în folosința primarului sau a rudelor acestuia, au fost efectuate investigații în teren- în stațiile de 

metrou cu spații comerciale de pe raza sector 5, ocazie cu care s-a constatat că nu au intervenit 

modificări ale spațiilor comerciale, în sensul înființării  unor  spații noi. 

În comunicările sale Rădoi Ion recunoaște că a fost și la Primăria sector 5 ca să blocheze 

”tâmpeniile alea de prin  metrou”, pentru ”a salva cât se mai poate de acolo”.  26

În contextul în care la data de 18 iunie 2021, inculpații Rădoi Ion și Minea Claudia au aflat 

că Primarul sectorului 5 a trimis din nou notificări spațiilor comerciale subterane, cu privire la 

ridicarea mărfurilor din magazin și desființarea lor, RĂDOI ION a intenționat să se întâlnească cu 

Primarul sectorului 5 pentru a ajunge la o înțelegere. În eventualitatea în care Primarul sectorului 5 

urma să ajungă la o înțelegere cu Rădoi Ion, acesta urma să dea ordin subordonaților săi din sindicat 

– salariaților Metrorex, să aducă câte 2-3 persoane de pe fiecare secție pentru a se deplasa în stațiile 

de metrou unde se află spațiile comerciale pentru a împiedica demolarea lor. RĂDOI ION a efectuat 

demersuri să mobilizeze angajați Metrorex care să împiedice desființarea acestor spații. 



Din documentele ridicate la percheziția efectuată la Primăria Sector 5 București a rezultat că 

primarul sectorului 5 Popescu Cristian Piedone a dat Dispoziția nr.3269/11.06.2021 privind 

desființarea construcțiilor provizorii cu funcțiune comercială amplasate/edificate ilegal pe domeniul 

public al statului, pe baza administrativ teritorială a Sectorului 5, în incinta stațiilor de metrou Izvor 

și Eroilor, prin care  s-a dispus: aprobarea desființării construcțiilor provizorii cu funcțiune 

comercială, amplasate/edificate pe domeniul public al statului, în incinta spațiilor de metrou Izvor și 

Eroilor, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5, cu respectarea prevederilor Legii nr 50/1991 

Iar ulterior la 17.09.2021 Poliția Locală Sector 5 a luat măsuri pentru afișarea dispoziției de 

demolare la data de 14.06.2021, la spațiile comerciale amplasate neautorizat în incinta spațiilor de 

metrou Izvor și Eroilor, desființarea urmând a avea loc marți 22.06.2021 începând cu ora 23:30 

din stația Izvor ( fiind  atașate procesele-verbale de afișare și material fotografic aferent privind 

fiecare spațiu comercial).  27

Această dispoziție de desființare a construcțiilor provizorii nu a fost comunicată către 

Metrorex sau către comercianți , în perioada 11.06-22.06.2021, nu a fost pusă în aplicare, primarul 

sector 5 București Popescu Cristian Piedone  amânând aplicarea acesteia, conform înțelegerii cu 

Rădoi Ion. Conform declarației martorului Popescu Cristian Piedone, acesta nu a pus în aplicare 

dispoziția de demolare întrucât METROREX nu a plătit cheltuielile de desființare. 

La începutul lunii iulie 2021, Rădoi Ion a încercat din nou să ia legătura cu primarul 

Popescu Cristian Piedone, în contextul în care ministrul Drulă Cătălin ar fi afirmat în cadrul unei 

emisiuni TV că în ultima discuție pe care a avut-o cu Piedone cu privire la ”distrugerea spațiilor de 

la metrou” primarul și-ar fi însușit punctul de vedere al Ministrului, existând riscul ca acesta să 

treacă la desființarea spațiilor.  28

Deabia după o lună de zile, după efectuarea perchezițiilor domicilare în cauză, respectiv la 

data de 20.07.2021 s-a comunicat de către Primăria Sector 5 către METROREX, această dispoziție 

de aprobare a desființării construcțiilor din incinta stațiilor Izvor și Eroilor.  29

(…) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



(…) O altă situație în care SINDOMET, cu știința și acordul lui Rădoi Ion, a acceptat 

obținerea unor beneficii importante, este cea a acceptării unei singure subînchirierii a spațiului 

comercial, situat în stația Grozăvești, al cărui beneficiar în fapt era fiul lui Rădoi Ion, Rădoi Răzvan. 

Acesta, prin intermediul firmei RFIT GYM la care asociat și administrator era mama sa, a 

subînchiriat spațiul închiriat de la SINDOMET cu 1.100 lei/ lună, unui supermarket MEGA 

IMAGE, în schimbul unei chirii de peste 3.000 euro/lună.  

(…) 

SINDOMET, cu  știința și acordul lui Rădoi Ion, și-a dat acordul de subînchiriere unei 

societăți RFIT GYM, singura societate căruia i s-a permis subînchirierea  spațiului comercial de la 

metrou, situat la stația Grozăvești, al cărui beneficiar era în fapt, fiul lui Rădoi Ion, Rădoi Răzvan. 

Acesta, prin intermediul firmei RFIT GYM la care asociat și administrator era mama sa, a 

subînchiriat spațiul unui supermarket- MEGA IMAGE, în schimbul obținerii unei chirii 2.600-2.800 

euro/lună. Minea Elena Claudia și Rădoi Ion aveau cunoștință de faptul că Rădoi Răzvan controla 

spațiul comercial din stația de metrou Grozăvești, chiria maximă lunară plătită către SINDOMET 

fiind de 1.250 lei fără TVA; în schimbul unei chirii mult mai mari, variind între 2.600 euro-2.800 

euro /lună, RFIT GYM a subînchiriat, cu acordul SINDOMET, acest spațiu comercial în suprafață 

de 155 mp către MEGA IMAGE din decembrie 2012 și până la data de 06.05.2021, când contractul 

a fost reziliat; sumele obținute de firma controlată de Rădoi Răzvan din subînchirierea spațiului 

către MEGA IMAGE din anul 2012 și până în 2021, astfel cum rezultă din documentele înaintate de 

MEGA IMAGE variau între 31.200 euro fără TVA  și 33.600 euro fără TVA/an, beneficiul total 

obținut din subînchiriere fiind de 237.600 euro fără TVA. 

 Până la data încetării asocierii în participațiune, RFIT GYM SRL a obținut un venit din 

subînchiriere de 151.200 EURO fără TVA, iar după data încetării asocierii (26.09.2018) până în 

mai 2021, un venit total de 86.400 euro fără TVA.  30

Potrivit procesului-verbal de investigații financiare din 17.12.2021, RFIT GYM avea și o 

chirie ”privilegiată”, pentru un spațiu mare de 155 mp plătind o chirie lunară către SINDOMET de 

1250 lei, spre deosebire de alt comerciant din aceiași zona stația Grozăvești (RB COMIMPEX 96 

SRL), care pentru un spație de doar 3,50mp, plătea o chirie lunară de 800 lei. 



Foloase necuvenite au realizat și comercianții prin exploatarea nelegală a spațiilor de la 

Metrou, inclusiv Minea Claudia Elena, apropiații acesteia și ai liderului de sindicat Rădoi Ion, astfel 

cum am prezentat în expunerea situației de fapt.  

(…) 

Prin urmare, foloasele necuvenite au fost obținute de alte persoane decât inculpatul, foloase 

ce constau în: 

- avantaje patrimoniale de natură a conduce la obținerea de venituri, respectiv 

asigurarea pentru SINDOMET SERVCOM și pentru comercianți  a exploatării 

spațiilor comerciale după expirarea contractului de asociere și încasarea de către 

SINDOMET SERVCOM a prețului chiriei, fără a avea un temei contractual, veniturile 

obținute înafara unui cadru legal contractual sunt în cuantum de 10.391.843,56 le, sumă 

care a revenit exclusiv SINDOMET SERVCOM 

- avantaje patrimoniale constând în asigurarea exploatării unui spațiu comercial 

ce a generat obținerea de venituri din subînchirierea către MEGA IMAGE a spațiului de 

la Grozăvești de SC RFIT GYM SRL, firmă controlată în fapt de Rădoi Răzvan , fiului lui 

Rădoi Ion; Rădoi Răzvan, fiul inculpatului, deținea prin intermediul mamei acestuia, fosta 

soție a lui Rădoi Ion, Doxan Daniela, un spațiu comercial în stația de metrou Grozăvești- SC 

RFIT GYM SRL, în baza unui contract de închiriere încheiat cu SINDOMET, chiria maximă 

lunară fiind de 1.250 lei fără TVA; de asemenea, în schimbul unei chirii mult mai mari, 

variind între 2.600 euro-2.800 euro /lună, RFIT GYM a subînchiriat, cu acordul 

SINDOMET, acest spațiu comercial în suprafață de 155mp către MEGA IMAGE din 

decembrie 2012 și până la data de 06.05.2021, când contractul a fost reziliat; sumele 

obținute de firma controlată de Rădoi Răzvan din subînchirierea spațiului către MEGA 

IMAGE din anul 2012 și până în 2021, astfel cum rezultă din documentele înaintate de 

MEGA IMAGE variau între 31.200 euro fără TVA  și 33.600 euro fără TVA/an, beneficiul 

total obținut din subînchiriere fiind de 237.600 euro fără TVA. Din extrasele de cont 

bancare a rezultat că sumele provenite din chirii erau transferate cu titlu de restituire 

împrumut către Rădoi Răzvan.  Din 2013 până la data încetării asocierii în participațiune, 

RFIT GYM SRL a obținut un venit din subînchiriere de 151.200 EURO fără TVA, iar după 

data încetării asocierii (septembrie 2018), un venit total de 86.400 euro fără TVA. 


