
 
 
 

Sesizare privind indicii de frauda la Loteria Romana 
 
 
În luna ianuarie 2005, am sesizat Parchetul pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
asupra unor posibile fraude la jocul Loto 6 din 49, organizat de către Loteria Română. La 
data de 18 ianuarie 2005, Parchetul de pe lângă ICCJ mi-a comunicat că sesizarea a 
fost trimisă pentru soluţionare Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pentru 
ca la data de 27 ianuarie 2005 acest din urmă Parchet să-mi comunice că sesizarea a 
fost trimisă pentru verificări şi soluţionare către Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti. În cele din urmă nu am mai primit nicio comunicare cu privire la sesizarea pe 
care am făcut-o.  
 
În cursul anilor 2005, 2006 şi 2007, cu deosebire în presă, au existat foarte multe 
suspiciuni cu privire la posibile fraude în organizarea acestui joc de către Loteria 
Română. 
 
 
Mai jos se află postate Sesizarea mea şi răspunsurile prin care Parchetele au pasat de 
la unul la altul – şi în cele din urmă în negura uitării – „soluţionarea” ei. 



Valerian  
Stan 
Bucuresti  
Str Tolbei nr 2, BI C 59, Sc 1, Ap 
23 Sector 6, Cod postal 061649  

Domnului llie Botos  
Procuror General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si 
Justitie  
Bucuresti, Bd. Libertatii, nr.14  

Stimate Domnule Procuror General,  

La data de 10 decembrie 2004, am fost contactat, telefonic, de o persoana 
care s-a recomandat drept ''functionar al Loteriei Romane". Respectiva 
persoana mi-a semnalat faptul ca in ultimii doi ani cele mai multe dintre 
premiile de la categoria I ale jocului Loto 6 din 49 ar fi fost "adjudecate 
fraudulos", sumele respective fiind incasate in principal de catre "inalti 
responsabili publici, care au initiat si protejat aceste fraude". Persoana a mai 
afirmat si ca ar fi un neadevar evident explicatia conducerii Loteriei ca 
persoanele care au castigat aceste premii nu vor sa-si faca publica identitatea 
de teama de a nu fi pradate, atat timp cat cei mai multi dintre marii castigatori 
de pana acum 3 - 4 ani nu au ezitat sa-si faca publica identitatea, dupa 
ridicarea premiului, fapt care n-a fost urmat niciodata de jefuirea lor. Ea mi-a 
precizat, de asemenea, ca nu intentioneaza sa faca 0 sesizare oficiala in 
legatura cu pretinsele fraude intrucat se teme pentru "siguranta si situatia sa" si 
ca a ales sa-mi semnaleze mie cele relatate intrucat as fi "una din putinele 
persoane in care are incredere ca va face ce trebuie facut".  

Va rog, Domnule Procuror General, sa dispuneti masurile pe care Ie 
considerati necesare in legatura cu aceasta semnalare. Va rog de asemenea 
sa fiti de acord sa mi se comunice masurile pe care le-ati dispus si rezultatul 
lor.  

Cu respect,  

Valerian Stan  
11 ianuarie 2005  
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