
Bună ziua 
 
Domnule președinte 
Onorați membrii de la prezidiu 
Stimați invitați 
Dragi colegi 
 
 
Bine ați venit la evaluarea anuală a activității Ministerului 

Public. 
Sunt prezenți în sală toți procurorii cu funcții de conducere, 

procurori cu funcții de execuție și, pentru prima dată, am invitat și 
auditorii de justiție de la INM.  

 
Prezentarea activității anuale coincide cu un eveniment deosebit 

în istoria Ministerului Public: se împlinesc 150 de ani de funcționare a 
instituței noastre.  

Aniversarea Ministerului Public marchează  rolul procurorului în 
societate și suntem convinși că, în acest moment, instituția noastră este 
un pilon important al sistemului de justiţie penală. 
 Vă propun să facem o incursiune în timp și să urmărim un mic 
film despre evoluția instituției noastre, care și-a început activitatea în 
1862 cu un număr de 5 procurori.  

...................................................................................................... 
Și pentru că această călătorie în timp ne-a adus la zi vă propun să 

începem prezentarea activității procurorilor. 
 
Anul 2012 marchează o etapă în evoluţia instituțională a 

Ministerului Public, întrucât în acest an expiră mandatul actualei 
echipe de conducere. 

Din acest motiv, mi-am propus ca prezentarea raportului să 
cuprindă nu doar o analiză a ultimului an, ci şi o prezentare a 
proiectelor implementate în ultimii 6 ani şi a obiectivelor care credem 
că sunt necesare în perioada următoare. 

 
Ne-am propus la început de mandat obiective care să 

transforme Ministerul Public într-o instituție pro-activă, care 

 1



anticipează evoluţiile şi se concentrează asupra cauzelor cu adevărat 
importante.  

 
Am renunţat din 2006 la evaluarea după statistici formale şi  ne-

am organizat activitatea în jurul conceptului de eficienţă.  
Am canalizat resursele investigative spre dosarele cu finalitate şi 

către domeniile prioritare.  
Am reorganizat unităţile de parchet şi am redistribuit posturi 

vacante către unitățile cu volum mare de activitate. 
Am desemnat procurori care să lucreze doar pe anumite categorii 

de infracțiuni și i-am specializat. 
Am standardizat metodele de investigare prin realizarea de 

ghiduri de bune practici. 
Am informatizat Ministerul Public și am asigurat accesul 

procurorilor la baze de date cu informaţii care pot fi folosite în cadrul 
investigaţiilor.  

Am încheiat protocoale cu principalii parteneri pentru a avea 
priorități comune și evaluare comună.  

Am inițiat propuneri legislative care să ofere procurorilor 
instrumente juridice eficiente similare celor utilizate în alte state.  

 
Evoluţiile ultimilor ani demonstrează o transformare radicală a 

activităţii procurorilor, o schimbare de esenţă spre pro-activitate, 
eficienţă şi fermitate. 

Această abordare pe care am implementat-o a fost apreciată în 
mod constant și în evaluările experţilor europeni. 

 
Din perspectiva priorităților stabilite anul 2011 este un an al 

premierelor. 
În toate domeniile prioritare s-a înregistrat cel mai mare număr 

de inculpați trimiși în judecată din istoria instituției. Mă refer la 
domeniul combaterii corupției, criminalității organizate, evaziunii 
fiscale și contrabandei.  

 
Procurorii Ministerului Public au trimis în judecată în anul 2011 

peste 1.100 de persoane pentru fapte de corupție, dublu față de 
numărul celor trimiși în judecată în 2006. 
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Procurorii DNA au rămas consecvenți în investigarea cauzelor 
de mare corupție și au păstrat gradul de diversitate, implicându-se atât 
în cauze de mare corupție, cât și în cele privind achizițiile publice, 
fonduri europene, evaziunea fiscală sau înșelăciune.  

Peste 300 de persoane au fost condamnate în anul 2011 în 
cauzele DNA, numărul condamnărilor fiind dublu față de anul 2010.  

În cauzele instrumentate, procurorii DNA au dispus măsuri 
asiguratorii în valoare de peste 200 milioane euro.  
  
 Multe parchete de pe lângă tribunale au investigat adevărate 
reţele de funcţionari corupţi din administraţia locală. Totodată, 
investigațiile au fost efectuate și în domenii noi, cum ar fi cele privind 
corupția din sistemul penitenciarelor, eliberarea cetățeniilor, a 
permiselor auto, sistemul medical sau de învățământ.  
 Am remarcat implicarea activă a colegilor din Sălaj în cauze 
având ca obiect achizițiile publice, dar și a colegilor de la parchetul de 
pe lângă Curtea de apel Cluj în cauze privind conflictul de interese. 
 Totodată, nu pot să nu remarc abordarea eficientă în 2011 și a 
procurorilor de la parchetele de pe lângă Tribunalele București, 
Brașov, Bacău, Constanța, Arad, Vâlcea, Botoșani sau parchetul de pe 
lângă Curtea de apel Ploiești.  

 
DIICOT  a înregistrat în acest an 16.000 de dosare - cel mai 

mare număr de la înființare. Raportat la anul 2006 au dublat numărul 
inculpaților trimiși în judecată pentru fapte de criminalitate organizată. 

Peste 1700 de inculpați au fost condamnați definitiv în 2011 în 
cauzele instumentate de DIICOT, iar pedepsele pronunțate în aceste 
cauze reprezintă de asemenea premiere: detențiune de 25 sau 30 de ani 
de închisoare sau chiar detențiune pe viață. 

Evoluţia consolidată a DIICOT, orientată spre cauzele complexe, 
nu rezultă numai din datele statistice, ci și din domeniile în care 
procurorii au acţionat în acest an, și anume în domeniul interceptărilor 
ilegale, terorism, sistemul energetic național sau spionaj.  

 
Procurorii Ministerului Public au trimis în judecată peste 1.300 

de persoane pentru fapte de evaziune fiscală, un număr de 3 ori mai 
mare decât în anul 2006. 
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Numărul rechizitoriilor întocmite în domeniul evaziunii fiscale a 
crescut cu 28% față de anul trecut și trebuie să remarcăm eficiența 
procurorilor din județele Vrancea, Iași, Cluj, Sibiu, Mureș, Galați și 
Olt în acest domeniu.  

 

O eficiență similară s-a înregistrat în domeniul combaterii 
contrabandei, numărul inculpaților trimiși în judecată în 2011 fiind de 
15 ori mai mare decât în anul 2006 și de 3 ori mai mare față de 2011.  

Reducerea contrabandei cu tutun de la 36% la 13% în doi ani a 
fost și rezultatul activității procurorilor. 

Rezultate  deosebite în acest domeniu au avut procurorii din 
județele Timiș, Suceava, Maramureș, Vaslui, Galați, Mehedinți, Caraș 
Severin și Călărași.  

 
Trebuie să continuăm investigarea concomitentă a evazioniștilor 

și a funcţionarilor corupţi care favorizează prejudicierea bugetului de 
stat. Este o modalitate prin care putem reduce acest fenomen 
infracțional. 

 
Dacă în anii trecuți aveam județe în care nu s-a instituit nicio 

măsură asiguratorie, în anul 2011 abordarea a fost modificată radical. 
 Am implementat un ordin comun semnat cu Ministerul 

Administrației și Internelor care a prevăzut atât pentru procurori, cât și 
pentru polițiști o procedură standardizată de identificare a bunurilor ce 
pot fi sechestrate. 

În acest fel, procurorii au instituit în anul 2011 măsuri 
asigurătorii în valoare de peste 1 miliard de lei.  

 
Aceste cifre dovedesc transformarea Ministerului Public într-o 

instituţie care reacţionează la evoluţiile societăţii şi poate influenţa 
fenomenele care pun în pericol buna funcţionare a statului. 

 
Poate cel mai bun exemplu al acestei transformări îl reprezintă 

Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a devenit o structură cu 
adevărat operativă. Dacă în anul 2006 existau doar 19 rechizitorii, 
numărul acestora s-a triplat în anul 2011. 
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Procurorii secției s-au implicat în cazuri dintre cele mai dificile 
și au fost activi în recuperarea prejudiciilor. De exemplu, într-un 
singur dosar au indisponibilizat peste 135 de imobile, precum și alte 
bunuri pentru recuperarea unui prejudiciu de aproximativ 80 milioane 
euro.   

În anul 2011 s-a dublat numărul dosarelor soluționate față de 
anul 2006. În cele aproape 600.000 de dosare soluționate în peste 70% 
soluția a fost emisă în mai puțin de 6 luni de la sesizare. Este 
rezultatul procedurilor simplificate propuse de procurorul general şi pe 
care Ministerul Justiţiei le-a introdus în Legea micii reforme.  

 
Anterior anului 2006 procentul trimiterilor în judecată a scăzut 

de la an la an. Prin modalitatea de abordare a cauzelor și stabilirea ca 
prioritate a creșterii fermității am reușit să schimbăm acestă tendință. 
În anul 2011 au fost trimiși în judecată peste 60.000 de inculpați. 

Vreau să nominalizez procurorii care s-au remarcat anul acesta 
prin numărul mare de rechizitorii, și anume pe cei din județele Cluj, 
Maramureș, Sălaj, Timiș și Dolj. 

Această consolidare a fermităţii se manifestă pentru al patrulea 
an consecutiv şi vine după o perioadă de 10 ani în care acest indicator 
a scăzut constant. 

 Creșterea numărului de rechizitorii reprezintă una dintre cele 
mai importante realizări ale ultimilor ani.  

 
Este remarcabil că această evoluţie a avut loc în condiţiile în 

care procentajul inculpaţilor achitaţi definitiv de instanţe a rămas în 
mod constant sub 2%, una dintre cele mai scăzute medii din Europa. 

 
Aceste rezultate s-au obținut cu aproximativ același număr de 

procurori ca în anul 2006. Astăzi 15% din posturi sunt vacante. Din 
cei 2400 de procurori, 450 au o vechime mai mică de 3 ani.  

A fost un efort al tuturor procurorilor, pentru care țin să vă 
mulţumesc. 

 
Un alt obiectiv important al actualei echipe manageriale a fost 

informatizarea instituției, ca mijloc de creștere a eficienței si 
operativității.  
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Am creat o rețea proprie de comunicații, securizată, destinată 
accesului la date confidenţiale, poştă electronică și transfer de 
informații. 

Am asigurat accesul procurorilor la peste 15 baze de date care le 
pot asigura suport informativ. 

Am creat un sistem care asigură identificarea persoanelor 
cercetate în dosarele penale, indiferent la ce unitate de parchet este 
înregistrat. 

Am creat o bibliotecă virtuală a instituţiei în care se găsesc 
ghiduri de investigare a infracţiunilor sau soluţii din practica judiciară. 

Am realizat un sistem de videoconferință pentru a avea un cadru 
eficient, rapid și sigur de transmitere a unor informații, dar care a fost 
utilizat și pentru realizarea unor forme de pregătire profesională. 
 

Vă spuneam la primul nostru bilanț că ”deși, presa este unul 
dintre principalii critici ai activităţii noastre, nu trebuie să privim 
jurnaliştii ca adversari ai procurorilor, ci să înţelegem că, asemeni 
nouă, încearcă să afle adevărul”. Ne-am fixat atunci ca priorități 
îmbunătățirea comunicării publice și creșterea încrederii publicului în 
ceea ce facem. 

Împreună am reușit să comunicăm mai mult rezultatele activității 
noastre, fiind peste 800 de comunicate de presă emise în anul trecut. 
Solicitările pentru a transmiterea informațiilor de interes public au fost 
peste 3100, iar numărul de vizitatori pe site-ul instituției a fost mai 
mare de 1.400.000. 

Poate doar datele statistice nu sunt suficiente pentru a demonstra 
că am schimbat perceptia opiniei publice cu privire la activitatea 
procurorilor. Viteza de reacţie dublată de creșterea transparenței în 
activitate au dus la creșterea încrederii în ceea ce fcem. Numărul tot 
mai mare de persoane care se prezintă la procurori și denunță fapte 
grave este o dovadă în acest sens. 

Trebuie să continuăm să fim transparenți, să ieșim public și să ne 
prezentăm activitatea. Transparenţa nu este o ameninţare. Poate fi doar 
un mod de a ne ajuta să ne organizăm mai bine şi să arătăm mai clar 
oamenilor ce facem. Nimeni nu va face acest lucru în locul nostru.  
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O evaluare cinstită și directă a activității trebuie să privească și 
vulnerabilitățile. Ceea ce am făcut până acum demonstrează cât de 
multe mai avem de făcut de acum încolo. 

 
În anul 2011 am avut cel mai mare volum de activitate din 

istoria instituției noastre, 1.700.000 de dosare penale. De 3 ori mai 
mult față de acum 10 ani, și aproape dublu față de 2006 în condițiile în 
care numărul de procurori a rămas aproape același.  

Dacă ne raportăm la populația adultă a României existenţa a 1,7 
milioane de dosare penale reprezintă o anomalie. Statistic, s-ar 
presupune că aproximativ un român din 4 să fie implicat, într-o formă 
sau alta, într-un dosar penal. 

Cu toate acestea datele statistice demonstrează că evoluţia 
infracţionalităţii nu are o creştere similară. 

Acest volum mare de activitate este influențat de probleme 
legislative sau sesizări de cele mai multe ori fără finalitate ori 
neîntemeiate. 

 
Am soluţionat în fiecare an tot mai multe dosare. În anul 2011 

am soluționat numărul cel mai mare de dosare din istorie, însă la 
finalul anului, au rămas nesoluţionate aproape 1.100.000 de cauze.  

E mai mult decât putem noi soluţiona într-un an cu resursele pe 
care le avem. Pentru a le putea finaliza ar fi nevoie, ca timp de cel 
puţin un an, să nu se înregistreze niciun dosar nou. 

Mai mult de 1.100.000 de persoane au rămas cu o situaţie 
juridică incertă. 

Prioritatea sistemului judiciar trebuie să fie identificarea de 
soluţii care să permită limitarea numărului de dosare şi soluţionarea 
cauzelor importante pentru societate. 

Aparent, o primă solutie ar consta în creşterea numărului de 
procurori, însă aceasta – desi poate fi necesară – nu este și suficientă. 
Dacă se păstrează aceeaşi tendinţă de creştere a volumului de 
activitate, după un timp, numărul dosarelor va depăşi din nou resursele 
suplimentare. 

 
De aceea, credem că una din cele mai importante lecții ale anului 

2011 este că trebuie să continuăm aplicarea consecventă și activă a 
noilor proceduri din legea micii reforme. 
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Pe de altă parte, legiuitorul trebuie să continue efortul de a 

identifica soluţii de aceeaşi natură – proceduri simplificate, modalităţi 
alternative de soluţionare a cauzelor, principiul oportunităţii, elemente 
de justiţie negociată sau trecerea unor fapte din ilicitul penal în cel 
administrativ. Sistemul judiciar are nevoie de astfel de instituții dacă 
ne dorim o justiție eficientă și nu funcționari îngropați în munți de 
dosare. 

 
Noile coduri ar putea contribui în acest sens dar trebuie să 

analizăm permanent cauzele pentru care creşte constant numărul de 
dosare. Soluţia trebuie să vizeze originea problemei, şi nu efectele ei.  

 
Volumul de activitate este, în continuare, repartizat inegal. De 

aceea, desființarea unităților mici de parchet trebuie susținută. 
Există parchete în care un procuror primeşte spre soluţionare 

peste 1500 de dosare într-un an în timp ce la alte un procuror trebuie 
să soluţioneze doar 300 sau 400 de dosare similare. 

Din acest motiv, propunem ca hotărârea de guvern prin care sunt 
delimitate circumscripţiile teritoriale ale instanțelor să fie modificată. 
O parte din activitatea unităţilor cu volum mare să fie transferată la 
cele mai puțin încărcate.  

 
O altă vulnerabilitate majoră este situaţia resurselor umane. 
Este extrem de dificil să îţi desfăşori activitatea când schemele 

de personal sunt practic cele de acum 20 de ani, iar peste 450 de 
posturi sunt în continuare vacante. Discutăm foarte mult despre 
mărirea schemelor, însă de 6 ani nu reuşim să ocupăm posturile 
vacante. 

 
Este de neacceptat ca un parchet de pe lângă tribunal, cum este 

cel de la Harghita sau Satu Mare să funcţioneze cu doar doi procurori. 
Când doi procurori trebuie să soluţioneze toate dosarele de omor, de 
evaziune fiscală şi de corupţie din raza unui întreg judeţ, să participe 
la toate şedinţele de judecată ale tribunalului şi să îndeplinească toate 
atribuţiile administrative nu putem vorbi de strategii de combatere a 
unor fenomene infracţionale, ci vorbim de supravieţuire.  

 8



Peste 13 unităţile de parchet funcționează cu mai puţin de 
jumătate din numărul de procurori prevăzuți în schemă. 

 
Este esenţial ca aceste situaţii urgente să fie rezolvate de 

Consiliul Superior al Magistraturii prin includerea lor cu prioritate pe 
lista posturilor scoase la examen.  
 

Tot din perspectiva resurselor umane, o prioritate absolută o 
reprezintă suplimentarea personalului auxiliar. Atribuţiile grefierilor 
au crescut de la an la an, însă numărul lor a rămas acelaşi.  

 
Provocarea acestui an va fi pregătirea sistemului pentru 

implementarea noilor coduri și va fi nevoie de un efort comun. 
Sistemul judiciar are nevoie de noile prevederi. Noul Cod de 

procedură penală, aplicat în spiritul său, poate reduce semnificativ 
durata de soluţionare a cauzelor şi poate aduce un beneficiu efectiv 
atât justiţiabililor, dar și funcţionării sistemului. 

 Măsurile concrete trebuie să aparţină autorităţii judiciare. 
Împreună trebuie să ne asumăm această responsabilitate și să garantăm 
pregătirea magistraţilor. 

 
Proiectele legilor de punere în aplicare a noilor coduri rezolvă 

unele din problemele pe care le-am ridicat și la bilanţurile anterioare. 
În aceste legi se regăsesc propunerile noastre referitoare la angajarea 
de specialişti în cadrul parchetelor şi întărirea controlului procurorului 
asupra lucrătorilor de poliţie judiciară. 

Trebuie remarcat că şi celelalte propuneri pe care le-am formulat 
în urmă cu un an, privind creşterea duratei reţinerii şi reglementarea 
confiscării extinse, se regăsesc în proiecte legislative aflate la 
Parlament. 

 
Este poate pentru prima dată când cele mai importante propuneri 

ale noastre au fost luate în considerare și este esenţial ca acest demers 
să fie dus la bun sfârşit. 

 
Priorităţile Ministerului Public în acest an sunt:  

 îndeplinirea condiţionalităţilor din mecanismul de cooperare şi 
verificare;  
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 menţinerea fermităţii, evaluată prin numărul de rechizitorii şi de 
inculpaţi arestaţi;  

 creşterea eficienţei în combaterea infracţiunilor de corupţie, 
evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani; 

 recuperarea prejudiciilor produse prin infracţiuni; 
 transparență în activitate . 

 
 

Nu am fi obținut aceste rezultate fără o bună colaborare cu 
principalii noștrii parteneri instituționali. Vă mulțumesc tuturor 
conducătorilor instituțiilor care sunteți prezenți astăzi pentru 
colaborarea deosebită și aceleași mulțumiri le adresez și tuturor 
membrilor ambasadelor cu care am colaborat și care azi sunt prezenți. 

Pentru prima dată după 1990 aceeași echipă managerială a avut 
două mandate consecutive, ceea ce a garantat stabilitatea și 
continuitatea. Sper ca următoarea echipă să se bucure de aceeași 
independență decizională care ne-a fost asigurată. 

 
 
În final, vă rog să-mi permiteți să adresez un mesaj colegilor 

mei, fiind ultimul bilanț pe care îl prezint în calitate de procuror 
general. 
 

Dragi colegi, 
Am parcurs împreună un drum în care am încercat să schimbăm 

mentalități și să implementăm o disciplină a faptelor și nu a vorbelor.. 
Ca procuror general am putut evalua cel mai bine evoluția 

instituțională. Știu că în spatele realizărilor pe care le-am prezentat se 
află un efort constant și continuu din partea dumneavoastră. 

Știu că de multe ori ați avut senzația că efortul dumneavostră nu 
este apreciat. Vă mulțumesc pentru întreaga activitate, vă muțumesc 
pentru colaborarea din acești aproape 6 ani și vă apreciez efortul 
anonim, munca onestă și dificilă pe care o faceți zilnic.  

Mulțumesc colegilor care au făcut parte din echipă, adjuncților 
mei, consilierilor, șefilor de direcții, secții, tuturor celor cu funcții de 
conducere și celor cu funcții de execuție. 

Tot ce s-a realizat este meritul dumneavostră. Am fost o echipă 
în care eu doar am imprimat o strategie prin care am reușit, împreună, 
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să transformăm Ministerul Public într-o instituție profesionistă, activă 
și consecventă.  

Aș spune și o instituție curajoasă, pentru că am atins prin 
achetele noastre zone care păreau intangibile și am anchetat persoane 
care păreau că sunt imune în fața legii. Deși am fost acuzați de multe 
ori că am făcut dosare la comandă politică, soluțiile instanțelor au 
demonstrat că faptele s-au bazate pe probe și nu pe infracțiuni 
inventate unor persoane.  

 
Sunt onorată că am fost și sunt în fruntea unei instituții 

fundamentale a statului, formată din oameni curajoși pe care îi admir, 
îi respect şi îi preţuiesc.  

Dumneavoastră, dragi colegi, prin munca pe care o faceți sunteți 
cel mai important capital al instituţiei noastre. 

 
Vă mulțumesc pentru atenție. 


