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Românul care a fraudat un fond de investitii al Universitatii Harvard, trimis în
judecata de DNA
Procurorii DNA Oradea l-au trimis în judecata pe Dragos Lipan Secu, administrator al unei firme din
Botosani si administrator delegat al societatii comerciale SC Scolopax SRL Bran - Sohodol, judetul Brasov,
acuzat de luare de mita si spalare a banilor, ambele în forma continuata.
În acelasi dosar a fost deferita justitiei si sotia acestuia, Mariana Lipan Secu, acuzata de complicitate la
infractiunea de luare de mita si spalare a banilor.
Societatea Scolopax SRL Bran-Sohodol apartine fondului de investitii Phemus Corporation, detinut de
Universitatea americana Harvard, si este în topul celor mai mari proprietari de terenuri din România, cu peste
35.000 de hectare de padure.
Potrivit unui comunicat al DNA, în perioada 2007 - 2009, Dragos Lipan Secu a avut calitatea de administrator
delegat al societatii comerciale Scolopax SRL Bran - Sohodol (societate ai carei asociati sunt o persoana juridica si
una fizica straine), conform mentiunilor cuprinse în actul constitutiv al societatii, în deciziile consiliului de
administratie al societatii si în procurile speciale date de administratorul societatii.
În aceasta perioada, în mod repetat, Dragos Lipan Secu a pretins de la doi denuntatori si, prin intermediul sotiei
sale, Mariana Lipan Secu, a primit suma totala de 4.450.000 lei, contravaloarea unui sejur efectuat în Insulele Gran
Canaria în vara anului 2007 si un autoturism marca Chrysler Sebring.
Foloasele au fost primite pentru ca, în numele Scolopax SRL Bran - Sohodol, Dragos Lipan Secu sa cumpere de la
denuntatori terenuri forestiere situate pe teritoriul României, la preturi prestabilite.
În perioada 2008 - 2009, cei doi soti au disimulat adevarata natura a provenientei sumei de 4.450.000 lei si a
autoturismului marca Chrysler Sebring, primite cu titlu de mita, prin încheierea unor contracte de donatie
mobiliara si a unui contract de vânzare cumparare.
DNA detaliaza în rechizitoriu infractiunile savârsite de Dragos Lipan Secu.
Astfel, din probele administrate în cauza a rezultat faptul ca, în cursul anului 2006, Dragos Lipan Secu, în calitatea
sa de reprezentant al societatii comerciale SC Scolopax SRL Bran - Sohodol, societate care avea ca obiect de
activitate achizitia de terenuri forestiere pe teritoriul României, i-ar fi creat denuntatorului convingerea ca este
singura persoana din România care poate decide în numele societatii comerciale sus-mentionate ce cumpara, cât
cumpara, pretul la care cumpara si de la cine cumpara.
În cursul anului 2006, denuntatorul ar fi intermediat cumpararea de catre societatea comerciala SC Scolopax SRL
Bran - Sohodol a mai multor suprafete de terenuri forestiere, denuntatorul actionând ca reprezentant al vânzatorilor
respectivelor suprafete de terenuri forestiere.
Cu ocazia semnarii documentelor, Dragos Lipan Secu ar fi prezentat denuntatorului înscrisuri care i-au întarit
acestuia convingerea ca, în numele societatii comerciale sus-mentionate, el era singurul care decidea ce cumpara,
cât cumpara, la ce pret cumpara si de la cine cumpara terenuri forestiere pe teritoriul României.
Aceasta convingere a fost întarita si de faptul ca toate discutiile care s-au finalizat cu o întelegere privind vânzarea
- cumpararea de terenuri forestiere au fost materializate prin încheierea documentelor si încasarea sumelor
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convenite cu ocazia respectivelor discutii.
În acest context, în cursul lunii iunie 2007, Dragos Lipan Secu ar fi conditionat achizitia de terenuri forestiere de la
denuntatori în numele societatii comerciale SC Scolopax SRL Bran - Sohodol de primirea contravalorii unui sejur
în Insulele Gran Canaria, pentru el si pentru Lipan Secu Mariana.
La data de 1 august 2007, denuntatorul a cumparat, cu suma de 26.818 lei, un pachet turistic pentru destinatia
Insulele Gran Canaria, pentru cei doi soti si pentru cei doi denuntatori.
Luând cunostinta de faptul ca denuntatorii intentionau sa achizitioneze mai multe suprafete de terenuri forestiere,
pe care sa le vânda ulterior catre societatea comerciala SC Scolopax SRL Bran - Sohodol, Dragos Lipan Secu s-a
angajat sa cumpere respectivele terenuri forestiere, conditionând încheierea contractelor de vânzare cumparare de
primirea unui procent din profit.
Ulterior, înainte de a se demara achizitia de terenuri forestiere, Dragos Lipan Secu a pretins de la denuntatori, cu
titlu de avans, suma de 1.650.000 lei si, prin intermediul sotie sale, a primit aceasta suma.
Pentru a disimula fapta de coruptie, la initiativa lui Dragos Lipan Secu, a fost semnat si autentificat un contract de
donatie mobiliara, conform caruia denuntatorul a 'donat' suma de 1.650.000 lei catre Mariana Lipan Secu.
Ca urmare, în perioada februarie - iunie 2008, societatea comerciala Scolopax SRL Bran - Sohodol a încheiat 9
contracte de vânzare/cumparare cu denuntatorii, pentru suprafata totala de 2.253,92 hectare terenuri forestiere, în
schimbul sumei totale de 23.662.767 lei (echivalentul sumei de 6.360.958,87 euro la acea data).
Respectivele suprafete de terenuri forestiere fusesera initial achizitionate de catre denuntatori, în perioada ianuarie
- iunie 2008, cu suma totala de 17.035.112 lei.
Un calcul sumar arata ca denuntatorii au obtinut un profit de aproximativ 6.583.543 lei.
În cursul lunii octombrie 2008, având la dispozitie toate documentele, Dragos Lipan Secu a refacut calculul
profitului realizat de catre denuntatori, prin tranzactionarea terenurilor forestiere sus-mentionate, stabilind ca mai
trebuie sa-i fie virata suma de 1.600.000 lei, în baza întelegerii prealabile avute cu denuntatorul, conform careia
i-ar fi revenit cel putin 30% din profitul realizat de denuntatori.
Astfel, la data de 10 octombrie 2008, Dragos Lipan Secu a mai primit, prin intermediul sotiei sale, suma de
1.600.000 lei, fiind semnat si autentificat un contractul de donatie mobiliara, conform caruia denuntatorul a 'donat'
Marianei Lipan Secu suma de 1.650.000 lei.
Totodata, în data de 15 octombrie 2008, Dragos Lipan Secu a pretins si a primit de la acelasi denuntator, cu titlu de
mita, suma de 1.200.000 lei, pentru ca, în viitor, în numele societatii comerciale Scolopax SRL Bran - Sohodol sa
mai achizitioneze de la acesta diverse suprafete de terenuri forestiere, în conditiile unui procent din câstigurile
realizate.
Pentru disimularea primirii de catre Dragos Lipan Secu a sumei de 1.200.000 lei, cu titlu de mita, la initiativa
acestuia, a fost încheiat contractul de donatie mobiliara din data de 15 octombrie 2008, în aceeasi zi în care s-au si
virat banii în contul Marianei Lipan Secu.
În acelasi context, în vara anului 2008, Dragos Lipan Secu a pretins si ulterior a primit de la denuntator un
autoturism marca Chrysler Sebring. Primirea autoturismului a fost disimulata printr-un contract de vânzare
cumparare.
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Dosarul se va judeca la Tribunalul Botosani.
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