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Direcţia de inspecţie pentru procurori 
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Data:7 august 2020 
 

RAPORT 
 

 
 

privind verificarea măsurilor luate de procurori şi conducerile  
parchetelor din cadrul Ministerului Public 

în vederea  soluţionării dosarelor cu autori cunoscuţi  
mai vechi de 5 ani de la data sesizării 

 
 
 

A. DATE GENERALE PRIVIND DESFĂŞURAREA CONTROLULUI 
 
      Modalitatea de stabilire a controlului, obiectivele şi echipa de control 

Prin ordinul nr. 61/25.05.2020 al Inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare s-a 
dispus la art.3 efectuarea unui control tematic la parchetele din cadrul 
Ministerului Public privind măsurile luate de procurori şi conducerile parchetelor 
în vederea soluţionării dosarelor penale mai vechi de 5 ani de la data sesizării. 

Prin ordinul nr. 63 din 02 iunie2020 al inspectorului şef, ţinându-se cont de 
Nota directorului Direcţiei de Inspecţie pentru procurori  nr.20-1866 din 
02.06.2020 privind modificarea anexei la ordinul nr. 61 din 25 mai 2020 s-a 
dispus: 

- includerea în obiectivele controlului şi a verificării dosarelor mai vechi de 5 
ani de la data sesizării înregistrate la Secția pentru Investigare a Infracţiunilor în 
Justiţie şi la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară  de Apel; 

- modificarea perioadei în care vor fi realizate verificările prin solicitarea de 
la conducătorii parchetelor a informaţiilor, datelor sau a documentelor necesare 
pentru realizarea controlului, respectiv 02 iunie-07 iulie 2020 (pct.3 din anexă), 
precum şi a termenului  pentru predarea raportului în formă finală în vederea 
avizării până la data de 07.08.2020, urmând ca acesta să fie înaintat Secţiei 
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii până la data de 
27.08.2020 (pct.6 din anexă); 

- adăugarea la pct.1.a ca unitate ce urmează a fi verificată de către echipa 
formată din inspectorii judiciari ... şi ... şi Parchetul Militar de pe lângă Curtea 
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Militară  de Apel şi menţiunea că Secţia Parchetelor Militare face parte din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie . 

- la pct.1.e adăugarea în vederea efectuării verificărilor de către echipa de 
control formată din  inspectorii judiciari ... şi ... şi a Secției pentru Investigare a 
Infracţiunilor în Justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie . 

 
Obiectivele controlului au vizat următoarele:   
I. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 

efectuate de organele poliţiei judiciare. 
- verificarea stadiului dosarelor ce formează obiectul controlului 
- identificarea cauzelor care determină prelungirea în timp a soluţionării 

dosarelor penale din categoria anterior indicată; 
II. activitatea de îndrumare şi control a procurorilor cu funcţii de conducere 

în privinţa dosarelor vizate de control 
- controlul operativ curent ori controlul tematic 
- remedierea deficienţelor constatate în urma acestor controale 
- eficienţa activităţilor de control; 
III. situaţia resurselor umane din cadrul parchetelor; schema de personal şi 

gradul de ocupare. 
 
Inspectorii judiciari şi parchetele unde s-a desfăşurat controlul sunt: 
 a. ... şi ...: Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia Parchetelor Militare din 

cadrul PICCJ; PCA Craiova şi parchetele arondate, PCA Oradea şi parchetele 
arondate, PCA Alba Iulia şi parchetele arondate; Parchetul de pe lângă Curtea 
Militară de Apel;  

 b. ... şi ... – DIICOT, PCA Timişoara şi parchetele arondate, PCA Piteşti şi 
parchetele arondate; 

c. ... şi ... – PCA Iaşi şi parchetele arondate, PCA Braşov şi parchetele 
arondate;  

d. ..., ..., ... şi ... – PCA Bucureşti şi parchetele arondate, PCA Suceava şi 
parchetele arondate, PCA Mureş şi parchetele arondate, PCA Cluj şi parchetele 
arondate, PCA Bacău şi parchetele arondate, PÎCCJ – Secţia de urmărire penală 
şi criminalistică;  

e. ... şi ... – PCA Ploieşti şi parchetele arondate, PCA Constanţa şi parchetele 
arondate, PCA Galaţi şi parchetele arondate, Secţia pentru Investigarea 
Infracţiunilor din Justiţie.  

2. Echipa de control, în compunerea prevăzută la pct. 1, va fi coordonată de 
....  

 
Verificările au fost efectuate de către inspectorii judiciari în perioada 02 

iunie – 07 iulie 2020. 
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3. Controlul s-a desfăşurat după cum urmează: 
a. Au fost solicitate în prealabil, date cu privire la situaţia dosarelor ce 

formează obiectul controlului, înregistrate la unităţile de parchet verificate, cu 
prezentarea pentru fiecare cauză în parte a stadiului cercetărilor. 

b. Au fost analizate de către inspectori, datele privind dosarele mai vechi de 
5 ani  în privinţa celerităţii efectuării urmăririi penale; 

La efectuarea controlului, au fost avute în vedere:  
- Regulamentul privind normele de efectuare a lucrărilor de inspecţie, 

aprobat prin Ordinul Inspectorului şef nr. 136 din 11 decembrie 2018; 
- Dispoziţiile înscrise în Regulamentul de ordine interioară al parchetelor; 
- Ordinele emise de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie; 
- Dispoziţiile înscrise în Cod procedură penală; 
- Hotărârea nr. 765/11.12.2018 a Secţiei pentru procurori a Consiliului 

Superior al Magistraturii prin care a fost aprobat Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 
318/IJ/812/DIP/2018 având ca obiect „verificarea măsurilor luate de procurori şi 
de conducerile parchetelor în vederea soluţionării dosarelor cu autori cunoscuţi, 
mai vechi de 5 ani de la data sesizării”. 

Prin Hotărârea nr.765/11.12.2018, la art. 2 s-a dispus aprobarea Raportului 
nr. 318/IJ/812/DIP/2018  al Inspecţiei Judiciare. 

- Ordinul comun nr. …/…/… al procurorului general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie   şi Ministerul Afacerilor Interne privind 
exercitarea de către procuror a unei supravegheri eficiente a cercetărilor penale 
efectuate de organele de poliţie, în sensul întocmirii unor ordonanţe/note de 
îndrumare/dispoziţii, acolo unde se impune, stabilirii unor termene de control şi 
verificarea acestora  cât şi formulării unor sesizări punctuale către conducerile 
Inspectoratelor de Poliție Judeţene în vederea luării măsurilor ce se impun 
pentru soluţionarea cu operativitate a cauzelor mai vechi şi în care se poate pune 
în discuţie posibilitatea împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. 

- Ordinul comun nr…./…/… al Procurorului general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul Afacerilor Interne privind, 
stabilirea unor măsuri de natură organizatorică vizând activitatea unităţilor de 
parchet şi poliție pe perioada stării de urgenţă. 

 
B. PROBLEMATICA IDENTIFICATĂ PE PARCURSUL CONTROLULUI PRIN 

RAPORTARE LA OBIECTIVELE STABILITE 
  
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE  
Este condus de procurorul general în persoana doamnei ... numită la data de 

20.02.2020 prin Decretul nr.130 din data de 20.02.2020. 
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Funcţia de prim adjunct al procurorului general este ocupată de domnul ... 
numit la data de 11.03.2020 prin Decretul nr.186 din data de 11.03.2020. 

Funcţia de adjunct al Procurorului general este ocupată de doamna ... numită 
la data de 11.03.2020 prin Decretul nr.187 din data de 11.03.2020. 

În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
funcţionează: Secţia de Urmărire penală şi Criminalistică, Secţia Parchetelor 
Militare şi Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie. 

 
 SECŢIA DE URMĂRIRE PENALĂ ŞI CRIMINALISTICĂ  
Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cuprinde, potrivit organigramei, Serviciul de 
urmărire penală, care include Biroul de urmărire penală şi Biroul de criminalistică 
şi Serviciul pentru coordonarea activităţii Ministerului Public în domeniul 
drepturilor de proprietate intelectuală. 

Schema de personal în anul 2020 cuprinde posturi de 41 de  procurori, dintre 
acestea fiind vacante 12 posturi dintre care 2 de conducere şi 10 de execuţie. 
Gradul de ocupare a schemei de personal este în prezent de 70,73%. 

Schema de personal din anul 2018 cuprindea un număr de 44 posturi de 
procurori, dintre acestea fiind vacant un post de execuţie, gradul de ocupare era 
de 97,73%. 

În perioada supusă controlului conducerea secţiei a fost asigurată de către 
procurorul şef secţie ... (numită prin Decretul nr.197/17.03.2020), respectiv, 
procurorul şef adjunct  ... (HCSM nr.450/2.10.2018). 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
În perioada 2018-2020 conducerea Secţiei de urmărire penală şi 

criminalistică a efectuat activități de control care au avut ca obiect următoarele:  
- controlul cauzelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare din perioada 12-

18.03.2020 (lucrarea nr..../.../.../...) efectuat de către procurorul şef adjunct din 
cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie al  Secţiei de 
urmărire penală şi criminalistică; 

- controlul cauzelor aflate în lucru pe rolul secţiei la data de 01.06.2020 
efectuat de procuror şef SUPC (lucrarea nr..../.../.../...); 

- control privind cauzele cu autori cunoscut aflate în lucru pe rolul secţiei la 
data de 31.01.2019, efectuat de către procurorul şef SUPC (lucrarea 
nr..../.../.../2019 din ...); 

- control operativ curent asupra dosarelor cu autor cunoscut, aflate în lucru 
pe rolul SUPC la data de 01.06.2019, efectuat de procurorii şefi secţie, şef secţie 
adjunct şi şef serviciu (lucrarea nr..../.../.../... din 26.08.2019). 

- control operativ curent asupra dosarelor cu autor cunoscut, aflate în lucru 
pe rolul SUPC la data de 30.11.2019, efectuat de procurorii şefi secţie, şef secţie 
adjunct şi şef serviciu (lucrarea nr..../.../.../... din 24.12.2019). 
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Conform programelor de activitate ataşate (.../.../.../..., .../.../.../... şi 
.../.../.../...) a fost introdusă în tematica de control verificarea măsurilor stabilite 
de către procurori pentru soluţionarea cu celeritate a cauzelor mai vechi de 5 ani 
de la data sesizării, precum şi a celor care devin mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării la finele anului 2020, cu termen permanent (pentru semestrul I şi II al 
anilor 2019-2020). 

Prin aceleaşi programe au fost instituite controale operative curente, cu 
referire la întreg stocul de dosare şi identificarea, evidenţierea şi monitorizarea 
cauzelor în care, raportat la data săvârşirii faptei, se aproprie împlinirea 
termenului de prescripţie. 

Raportat la controlul efectuat de Inspecţia Judiciară în cursul anului 2018 
numărul cauzelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare a crescut de la 36 de 
dosare la 51 de dosare, ceea ce reprezintă o creştere de 41,6%. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori 

La data declanşării verificărilor, pe rolul Secţiei de urmărire penală şi 
criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
se aflau un număr de 51 dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, dintre 
care în perioada 02.06-02.07.2020 au fost soluţionate 6 dosare (dosarele penale  
nr. .../.../..., .../… /..., .../…/..., .../…/..., .../…/... şi .../…/...), rămânând efectiv 
nesoluţionate un număr de 45 de dosare. 

Din perspectiva datei înregistrării la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie cele 45 de cauze se prezintă astfel: una este înregistrată în anul 
2009;  4 sunt înregistrate în anul 2012; una este înregistrată în anul 2013; 8 cauze 
în anul 2014;  5 în anul 2015;  14 în anul 2016; una în anul 2017;  6 în anul 2018  
şi 5 în anul 2019. 

 În majoritatea cauzelor, actele de urmărire penală au fost efectuate de către 
procurori, fiind utilizată însă şi instituţia delegării organelor de poliţie judiciară 
pentru efectuarea unor acte de cercetare. 

Din cele 45 de cauze un număr de 37 de dosare au fost preluate de la unităţi 
subordonate. 

 
III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 

penale 
Din verificarea datelor furnizate de conducerea Secţiei de urmărire penală şi 

criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
s-a constatat că prelungirea în timp a procedurilor s-a datorat unor cauze de 
ordin obiectiv şi anume:  

- dificultăţi în administrarea probatoriului (durata de efectuare a unor 
rapoarte de expertiză, neprezentarea martorilor citaţi în vederea audierii, 
volumul mare de acte şi documente ridicate şi procesate, număr mare de 
persoane audiate, etc.); 
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Exemplificăm: dosarele nr. .../…/..., nr. .../…/..., nr. .../…/..., nr. .../…/..., 
nr..../…/..., nr..../…/..., nr..../…/..., nr. …/…/.... 

- declinări succesive între diferite unităţi şi structuri de parchet; 
Exemplificăm: dosarele nr. .../…/... şi nr. .../…/.... 
- complexitatea cauzelor determinată de obiectul acestora, numărul 

persoanelor cercetate, cuantumul prejudiciilor, etc.; 
 Exemplificăm: dosarele nr. .../P/..., nr. .../P/..., nr. .../P/..., nr. .../P/..., nr. 

.../P/..., nr..../P/..., nr. .../P/..., nr. .../P/..., nr. .../P/..., nr. .../P/..., nr..../P/..., nr. 

.../P/..., nr. nr. .../P/..., nr. .../P/... şi  nr. .../P/.... 
- proceduri de cooperare internaţională; 
Exemplificăm: dosarele nr. .../P/..., nr. .../P/..., nr..../P/..., nr. .../P/..., 

nr..../P/... şi   nr. .../P/...,  
 - redistribuirea cauzei mai multor procurori: 
        Exemplificăm: dosarele nr. .../P/..., nr. .../P/...,..../P/...,  nr..../P/..., nr. 
.../P/..., nr. .../P/... (redistribuit la 5 procurori), nr. .../P/..., nr. .../P/..., nr. .../P... 
(redistribuit la 4 procurori), nr..../P/..., nr. .../P/..., nr..../P/..., nr..../P/... şi 
nr..../P/..., nr..../P/... (redistribuit la 4 procurori), nr. .../P/... (redistribuit la 4 
procurori), .../P/... şi .../P/.... 
        - infirmarea soluţiei de clasare urmată de redeschiderea urmăririi penale : 
        Exemplificăm: dosarul nr. .../P/... 
 - reunirea mai multor cauze de la diverse unităţi de parchet subordonate: 
        Exemplificăm: dosarele nr. .../P/..., nr..../P/.... 
 C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA 
ŞI APLICAREA LEGII.  
 Nu au fost identificate. 
 D. DEFICIENTE ŞI VULNERABILITĂŢI IDENTIFICATE. POPUNERI PENTRU 
ÎNLĂTURAREA DEFICIENŢELOR ŞI PREVENIREA RISCURILOR 
       Nu au fost identificate. 
 
 E. CONCLUZII 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
 SECŢIA DE URMĂRIRE PENALĂ ŞI CRIMINALISTICĂ 
1. Pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia 

de urmărire penală şi criminalistică se aflau în lucru la data efectuării controlului 
un număr de 45 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării.  

2. Comparativ cu situaţia înregistrată la controlul anterior efectuat de către 
Inspecţia Judiciară  (anul 2018), numărul cauzelor mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare a crescut de la 36 la 45 dosare. 

3. Verificările au evidenţiat faptul că dosarele aflate pe rolul Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală şi 
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criminalistică au înregistrat prelungiri ale duratei procedurilor, din cauze 
obiective. 

Cauzele obiective reţinute au fost: dificultăţi în administrarea probatoriului 
(durata de efectuare a unor rapoarte de expertiză, neprezentarea martorilor 
citaţi în vederea audierii, volumul mare de acte şi documente ridicate şi 
procesate, număr mare de persoane audiate, etc.); declinări succesive între 
diferite unităţi şi structuri de parchet; complexitatea cauzelor determinată de 
obiectul acestora, numărul persoanelor cercetate, cuantumul prejudiciilor, etc.; 
proceduri de cooperare internaţională, redistribuirea cauzelor la mai mulţi 
procurori, infirmări urmate de redeschiderea urmăririi penale şi reunirea mai 
multor cauze de la diverse unităţi de parchet subordonate. 

Din totalul 45 de cauze înregistrate 37 de dosare penale au fost preluate de 
la unităţile de parchet subordonate. 

4. Conducerea Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a manifestat 
preocupare pentru monitorizarea stadiului soluţionării cauzelor vechi şi pentru 
luarea unor măsuri menite a impulsiona efectuarea cu celeritate a actelor de 
urmărire penală. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
 SECŢIA PARCHETELOR MILITARE 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
Din datele comunicate de conducerea Secţiei Parchetelor Militare din cadrul 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a rezultat că, pe rolul 
acestei structuri de parchet  la data de 02.06.2020 nu existau cauze cu autor 
cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare comparativ cu 3 cauze existente la 
data efectuării controlului anterior, control materializat în Raportul 
nr.3187/IJ/812/DIP/2018 al Inspecției Judiciare-D.I.P. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

Nu este cazul. 
C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MATERIA 

ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA 
ŞI APLICAREA LEGII 

Modul în care procurorii cu funcţii de conducere din cadrul Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Secţia Parchetelor Militare şi-au îndeplinit 
atribuţiile de coordonare şi control, constând în măsuri dispuse cu privire la 
soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării s-a reflectat în mod 
direct în scăderea numărului acestor dosare la 0 cauze comparative cu 3 cauze 
existente în perioada de referință, astfel cum s-a arătat în cuprinsul raportului. 

D. DEFICIENŢE ŞI VULNERABILITĂŢI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 
ÎNLĂTURAREA DEFICIENŢELOR ŞI PREVENIREA RISCURILOR 
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Nu este cazul. 
E. CONCLUZII SECŢIA PARCHETELOR MILITARE 
1. Pe rolul Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție, la data de 02.06.2020, nu exista nicio cauză cu 
autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la data sesizării, comparativ cu 3 cauze 
existente la data efectuării controlului anterior. 

2. Conducerea Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție a acordat atenţia necesară luării unor măsuri de 
soluţionare cu celeritate a cauzelor vechi, exercitând în acest sens controale 
tematice şi operativ curente ce au vizat evidenţa şi monitorizarea stadiului 
soluţionării acestor cauze, măsuri ce au avut ca rezultat situația anterior 
prezentată. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
SECŢIA PENTRU INVESTIGAREA INFRACŢIUNILOR DIN JUSTIŢIE 
Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie a fost înfiinţată prin Legea 

nr. 207/2018.  
Situaţia privind schema de personal şi gradul de ocupare în perioada 2018-

2020 la SIIJ se prezintă astfel: 
- în anul 2018, din 15 posturi de procurori prevăzute în schemă, au fost 

ocupate efectiv doar 5, gradul de ocupare fiind de 33,33%; 
- în anul 2019, din 15 posturi de procurori prevăzute în schemă, au fost 

ocupate efectiv doar 7, gradul de ocupare fiind de 46,67%; 
- în anul 2020, din 15 posturi de procurori prevăzute în schemă, au fost 

ocupate efectiv doar 7, gradul de ocupare fiind de 46,67%. 
La Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie activează un număr de 

14 ofiţeri de poliţie judiciară şi 9 grefieri. 
Secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie este condusă de: 

- funcţia de procuror şef secţie este vacantă; 
 - procuror şef adjunct secţie ..., numit prin HCSM nr.110 din data de 

04.06.2019. 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Secţiei pentru 

Investigarea Infracţiunilor din Justiţie 
Conducerea SIIJ a dovedit preocupare pentru soluţionarea cu prioritate a 

dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare; amintim, în acest sens, 
şedinţele de lucru care au avut loc în data de 25 iunie 2020, când a fost analizată 
situaţia acestor cauze; cu ocazia amintită au fost încheiate procesele-verbale nr. 
.../…-.../.... 

II.  Activitatea de urmărire penală realizată de procurori 
Activitatea de urmărire penală este efectuată în mod direct de către 

procurorii acestei secţii, în subordonarea cărora activează 14 ofiţeri de poliţie 
judiciară. 
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Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie se află la primul control 
tematic având ca obiect dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare.  

Din datele transmise, rezultă că pe rolul secţiei sunt în lucru 48 de dosare din 
categoria celor menţionate,  repartizate astfel: 

- procuror ... -3 dosare, în toate acestea primele sesizări fiind înregistrate în 
anul 2015; 

- procuror ... – 17 dosare; 1 dosar din 2012, 1 dosar din 2013, 10 dosare din 
2014 şi 5 dosare din 2015; dintre acestea, un număr de 5 dosare au fost 
soluţionate în timpul verificărilor, respectiv dosarele nr. .../P/..., .../P/..., .../P/..., 
.../P/... şi .../P/..., în toate dispunându-se soluţii de clasare. 

- procuror ... – 5 dosare; 1 dosar din 2010, 1 dosar din 2012, 1 dosar din 2014 
şi 2 dosare din 2015;dintre acestea, un dosar a fost soluţionat în timpul 
verificărilor, respectiv dosarul nr. .../P/..., în care s-a dispus clasarea. 

- procuror ... – 1 dosar din 2015; acesta a fost soluţionat la data de 
24.06.2020, prin rezoluţia de clasare nr. .../P/.... 

- procuror ... – 3 dosare; 1 dosar din 2014 şi 2 dosare din 2015;dintre acestea, 
un dosar a fost soluţionat în timpul verificărilor, respectiv dosarul nr. .../P/..., în 
care s-a dispus clasarea. 

- procuror ... – 13 dosare; 3 dosare din 2011, 1 dosar din 2012, 2 dosare din 
2013, 4 dosare din 2014 şi 3 dosare din 2015;dintre acestea, un număr de 2 
dosare au fost soluţionate în timpul verificărilor, respectiv dosarele nr. .../P/... şi 
.../P/..., în care au fost dispuse soluţii de clasare; totodată, în două dintre dosare, 
soluţiile se află în curs de redactare. 

- procuror ... – 6 dosare; 4 dosare din 2014 şi 2 dosare din 2015; dintre 
acestea, un dosar a fost soluţionat în timpul verificărilor, respectiv dosarul nr. 
.../P/..., în care s-a dispus clasarea. 

Ulterior transmiterii datelor prezentate mai sus, conducerea SIIJ a 
transmis prin e-mail o situaţie actualizată a dosarelor soluţionate. Astfel, tot în 
timpul verificărilor, dar ulterior trimiterii situaţiilor solicitate de Inspecţia 
Judiciară, au mai fost soluţionate 11 cauze, în care s-a dispus clasarea: dos. nr.  
.../P/..., nr. .../P/... (proc. ...), dos. nr. .../P/..., nr. .../P/..., nr. .../P/... (proc. ...), 
dos. nr. .../P/..., nr. .../P/... (proc. ...), dos. nr. .../P/..., nr. .../P/..., nr. .../P/... şi nr. 
.../P/... (proc. ...). 
 Se constată că, pe parcursul verificărilor ce fac obiectul prezentului 
control, au fost soluţionate 22 dintre cele 48 dosare, rămânând de soluţionat 
26 dosare. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 
 Invariabil şi în mod obiectiv, principalul motiv al nesoluţionării acestor 
dosare, invocat de către procurori, a fost un volum foarte mare de activitate.  
Astfel, procurorul ... are în lucru 825 dosare, ... are în lucru 897 dosare, ... în lucru 
826 dosare, ... are în lucru 720 dosare, ... are în lucru 742 dosare, ... are în lucru 
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757 dosare. La aceasta se adaugă o schemă de personal care nu a fost 
completată, în ciuda demersurilor conducerii unităţii. 
 Alte motive invocate sunt: complexitatea cauzei (exemplificăm dosarele 
nr. .../P/..., .../P/..., .../P/...), modul de exercitare a drepturilor procesuale de 
către părţi (exemplificăm ds. nr. .../P/...), infirmarea unor soluţii (exemplificăm 
ds. nr. .../P/...), durata necesară pentru instanţe pentru soluţionarea unor cereri 
ale părţilor (exemplificăm ds. nr. .../P/...). 

Depunerea tuturor diligenţelor, de către factorii de decizie, în vederea 
ocupării schemelor de personal la acele parchete care au un deficit major de 
procurori. 
  Continuarea monitorizării dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare de către conducerea unităţilor de parchet, în vederea identificării celor 
mai bune mijloace pentru soluţionarea acestei categorii de dosare. 
 Identificarea, de către procurorii cu funcţii de execuţie, a tuturor 
posibilităţilor de a realiza în mod efectiv supravegherea cercetărilor penale, în 
vederea eficientizării activităţii organelor de poliţie.  

C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA 
ŞI APLICAREA LEGII 
 Nu au fost identificate. 

D. DEFICIENŢE ŞI VULNERABILITĂŢI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 
ÎNLĂTURAREA DEFICIENŢELOR ŞI PREVENIREA RISCURILOR 

Nu au fost identificate. 
E.CONCLUZII SECŢIA PENTRU INVESTIGAREA INFRACŢIUNILOR DIN 

JUSTIŢIE 
 Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie are în lucru 26 de 

dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare. 
Atât conducerea secţiei, cât şi procurorii au dovedit preocupare în 

soluţionarea acestei categorii de cauze, în condiţiile unei lipse acute de personal 
şi a unui  volum mare de dosare repartizate fiecărui procuror. 

Cauzele nesoluţionării dosarelor sunt obiective, acestea constând în: volumul 
mare de activitate, modul de exercitare a drepturilor procesuale de către părţi, 
infirmarea unor soluţii, durata mare necesară pentru instanţe privind  
soluţionarea unor cereri ale părţilor; nu în ultimul rând, este necesar a se aminti 
faptul că toate dosarele vechi înregistrate pe rolul SIIJ au fost declinate de la alte 
unităţi de parchet, odată cu înfiinţarea secţiei. 
  

DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE 
ORGANIZATĂ ŞI TERORISM 

  
B. PROBLEMATICA IDENTIFICATĂ PE PARCURSUL CONTROLULUI PRIN 

RAPORTARE LA OBIECTIVELE STABILITE 
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 În cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism îşi desfăşoară activitatea 3 secţii ce funcţionează în cadrul 
Structurii centrale, 14 servicii teritoriale şi 4 birouri teritoriale. 

 În perioada efectuării verificărilor conducerea direcţiei a fost asigurată de 
către procurorul şef direcţie ..., respectiv procurorul şef adjunct direcţie ..., iar în 
cadrul secţiilor din cadrul Structurii centrale şi respectiv, în cadrul 
serviciilor/birourilor teritoriale de către: 

   Secţia de combatere a criminalităţii organizate – procuror şef secţie ... 
   Secţia de combatere a traficului de droguri - procuror şef secţie ... 
    Secţia de combatere a infracţiunilor de terorism şi a criminalităţii 

informatice –  procuror şef secţie ... 
 Serviciul Teritorial Alba Iulia – procuror şef serviciu ... 
 Serviciul Teritorial Bacău – procuror şef serviciu ... 
 Serviciul Teritorial Braşov – procuror şef serviciu ... 
 Serviciul Teritorial Cluj – procuror şef serviciu ... 
 Serviciul Teritorial Constanţa – procuror şef serviciu ... 
 Serviciul Teritorial Craiova – procuror şef serviciu ... 
 Serviciul Teritorial Galaţi – procuror şef serviciu delegat ... 
 Serviciul Teritorial Iaşi – procuror şef serviciu ... 
 Serviciul Teritorial Oradea – procuror şef serviciu ... 
 Serviciul Teritorial Piteşti – procuror şef serviciu ... 
 Serviciul Teritorial Ploieşti – procuror şef serviciu ... 
 Serviciul Teritorial Suceava – procuror şef serviciu ... 
 Serviciul Teritorial Tg. Mureş – procuror şef serviciu ... 
 Serviciul Teritorial Timişoara – procuror şef serviciu ... 
 Biroul Teritorial Călăraşi  - procuror şef birou ... 
 Biroul Teritorial Giurgiu - procuror şef birou delegat ... 
 Biroul Teritorial Ialomiţa - procuror şef birou delegat ... 
 Biroul Teritorial Teleorman – procuror şef birou ... 
 Schema de funcțiuni în cadrul Structurii centrale şi respectiv, în cadrul 

serviciilor/birourilor teritoriale avea următorul grad de ocupare la data 
efectuării verificărilor :  

   - Secţia de combatere a criminalităţii organizate – un total de 32 posturi de 
procuror, din care  26 erau ocupate efectiv (grad de ocupare 81,25%) 

 - Secţia de combatere a traficului de droguri - un total de 20 posturi de 
procuror, din care 16 erau ocupate efectiv (grad de ocupare 80%) 

 - Secţia de combatere a infracţiunilor de terorism şi a criminalităţii 
informatice – un total de 18 posturi de procuror, din care  14 erau ocupate 
efectiv (grad de ocupare 77,78%) 

 - Serviciul Teritorial Alba Iulia – un total de 7 posturi de procuror, din care  
6 erau ocupate efectiv (grad de ocupare 85,71%) 
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 - Biroul Teritorial Hunedoara – un total de 3 posturi de procuror, din care  
2 erau ocupate efectiv (grad de ocupare 66,267%) 

 - Biroul Teritorial Sibiu – un total de 5 posturi de procuror, din care  2 erau 
ocupate efectiv (grad de ocupare 40%) 

 - Serviciul Teritorial Bacău – un total de 8 posturi de procuror, din care  7 
erau ocupate efectiv (grad de ocupare 87,50%) 

 - Biroul Teritorial Neamţ – un total de 3 posturi de procuror, din care  3 
erau ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 - Serviciul Teritorial Braşov – un total de 8 posturi de procuror, din care  8 
erau ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 - Biroul Teritorial Covasna – un total de 3 posturi de procuror, din care  2 
erau ocupate efectiv (grad de ocupare 66,67%) 

 Serviciul Teritorial Cluj – un total de 10 posturi de procuror, din care  10 
erau ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

- Biroul Teritorial Bistriţa Năsăud – un total de 2 posturi de procuror, din care  
2 erau ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 - Biroul Teritorial Maramureş – un total de 3 posturi de procuror, din care  
3 erau ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 - Biroul Teritorial Sălaj – un total de 2 posturi de procuror, din care  2 erau 
ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 -Serviciul Teritorial Constanţa – un total de 10 posturi de procuror, din care 
10 erau ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 - Biroul Teritorial Tulcea – un total de 2 posturi de procuror, din care 2 
erau ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 -Serviciul Teritorial Craiova – un total de 10 posturi de procuror, din care  
10 erau ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 - Biroul Teritorial Gorj – un total de 2 posturi de procuror, din care 2 erau 
ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 - Biroul Teritorial Olt – un total de 2 posturi de procuror, din care 1 era 
ocupat efectiv (grad de ocupare 50%) 

 - Biroul Teritorial Mehedinţi – un total de 3 posturi de procuror, din care  
3 erau ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 -Serviciul Teritorial Galaţi – un total de 8 posturi de procuror, din care 8 
erau ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 - Biroul Teritorial Brăila – un total de 3 posturi de procuror, din care  3 erau 
ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 - Biroul Teritorial Vrancea – un total de 2 posturi de procuror, din care  2 
erau ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 -Serviciul Teritorial Iaşi – un total de 10 posturi de procuror, din care  9 
erau ocupate efectiv (grad de ocupare 90%) 

 - Biroul Teritorial Vaslui – un total de 2 posturi de procuror, din care 2 erau 
ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 
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 -Serviciul Teritorial Oradea – un total de 8 posturi de procuror, din care  7 
erau ocupate efectiv (grad de ocupare 87,50%) 

 - Biroul Teritorial Satu - Mare – un total de 3 posturi de procuror, din care  
3 erau ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 -Serviciul Teritorial Piteşti – un total de 7 posturi de procuror, din care  5 
erau ocupate efectiv (grad de ocupare 71,43%) 

 - Biroul Teritorial Vâlcea – un total de 3 posturi de procuror, din care 3 
erau ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 -Serviciul Teritorial Ploieşti – un total de 9 posturi de procuror, din care  7 
erau ocupate efectiv (grad de ocupare 77,78%) 

 - Biroul Teritorial Dâmboviţa – un total de 3 posturi de procuror, din care  
2 erau ocupate efectiv (grad de ocupare 66,67%) 

 - Biroul Teritorial Buzău – un total de 3 posturi de procuror, din care  3 
erau ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 -Serviciul Teritorial Suceava – un total de 7 posturi de procuror, din care  7 
erau ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 - Biroul Teritorial Botoşani – un total de 2 posturi de procuror, din care  2 
erau ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 -Serviciul Teritorial Tg. Mureş – un total de 6 posturi de procuror, din care  
6 erau ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 - Biroul Teritorial Harghita – un total de 2 posturi de procuror, din care  1 
era ocupat efectiv (grad de ocupare 50%) 

 -Serviciul Teritorial Timişoara – un total de 9 posturi de procuror, din care  
8 erau ocupate efectiv (grad de ocupare 88,89%) 

 - Biroul Teritorial Arad – un total de 3 posturi de procuror, din care 3 erau 
ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 - Biroul Teritorial Caraş - Severin – un total de 2 posturi de procuror, din 
care  2 erau ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 - Biroul Teritorial Călăraşi  - un total de 3 posturi de procuror, din care 3 
erau ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 -Biroul Teritorial Giurgiu  - un total de 3 posturi de procuror, din care 3 
erau ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 - Biroul Teritorial Ialomiţa  - un total de 2 posturi de procuror, din care 2 
erau ocupate efectiv (grad de ocupare 100%) 

 - Biroul Teritorial Teleorman – un total de 2 posturi de procuror, din care  
1 era ocupat efectiv (grad de ocupare 50%). 

 În cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism se află în lucru, conform datelor comunicate la solicitarea 
inspectorilor judiciari, un număr total de 414 dosare mai vechi de 5 ani de la 
prima sesizare, repartizate pe structuri după cum urmează:  

-Secţia de combatere a criminalităţii organizate – 99 dosare/anterior 54 
dosare; 
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-Secţia de combatere a traficului de droguri  – 2 dosare/anterior 1 dosar; 
-Secţia de combatere a infracţiunilor de terorism şi a criminalităţii 

informatice – 48 dosare/anterior 22 dosare; 
-Serviciul Teritorial Alba Iulia – 6 dosare/anterior 4 dosare; 
-Serviciul Teritorial Bacău – 15 dosare/anterior 10 dosare; 
-Serviciul Teritorial Braşov – 6 dosare/anterior 5 dosare; 
-Serviciul Teritorial Cluj – 17 dosare/anterior 20 dosare; 
-Serviciul Teritorial Constanţa – 27 dosare/anterior 23 dosare; 
-Serviciul Teritorial Craiova – 35 dosare/anterior 33 dosare; 
-Serviciul Teritorial Galaţi – 11 dosare/anterior 6 dosare; 
-Serviciul Teritorial Iaşi – 27 dosare/anterior 17 dosare; 
-Serviciul Teritorial Oradea – 14 dosare/anterior 6 dosare; 
-Serviciul Teritorial Piteşti –  28 dosare/anterior 22 dosare; 
-Serviciul Teritorial Ploieşti – 6 dosare/anterior 6 dosare; 
-Serviciul Teritorial Suceava – 34 dosare/anterior 50 dosare; 
-Serviciul Teritorial Tg. Mureş – 4 dosare/anterior 6 dosare; 
-Serviciul Teritorial Timişoara – 8 dosare/anterior 6 dosare; 
-Biroul Teritorial Călăraşi  - 2 dosare/anterior 1 dosar; 
-Biroul Teritorial Giurgiu  - 22 dosare/anterior 12 dosare; 
-Biroul Teritorial Ialomiţa - 0 dosare/anterior 0  dosare; 
-Biroul Teritorial Teleorman – 3 dosare/anterior 4 dosare. 
 I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Direcţiei de Investigare 

a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
Conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism a efectuat verificări vizând măsurile dispuse de procurorii 
direcţiei în ceea ce priveşte instrumentarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, în considerarea planului de activitate întocmit semestrial. 

 Prin ordinul nr. .../... procurorul şef direcţie a dispus efectuarea unui 
control tematic la Structura Centrală, precum şi la serviciile şi birourile teritoriale 
din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism, pentru a verifica măsurile luate de procurorii de caz în vederea 
soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării şi efectuarea ritmică 
a actelor de urmărire penală în aceste dosare.  

 Procurorii desemnaţi prin ordinul menţionat au realizat verificări în 
perioada ...-..., constatările fiind consemnate în 7 rapoarte de control 
înregistrate sub nr. .../.../.... Analiza efectuată a vizat inclusiv modalitatea de 
repartizare a dosarelor la procurori ținând cont de criterii obiective şi de 
specializare, modul de efectuare a unor acte de cercetare penale prin delegare 
de către lucrătorii de poliţie din cadrul BCCO, fiind formulate concluzii motivate 
referitor la situaţia identificată în cadrul fiecărei structuri verificate. 

   De asemenea, prin ordinul nr. .../... emis de către procurorul șef direcţie 
s-a dispus efectuarea unui control tematic la Structura Centrală, precum și la 
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serviciile și birourile teritoriale din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor 
de Criminalitate Organizată și Terorism, având următoarele obiective: verificarea 
măsurilor luate de procurorii de caz în vederea soluționării dosarelor mai vechi 
de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, 
contrabandă, spălarea banilor și corupție; verificarea efectuării ritmice a actelor 
de urmărire penală în aceste dosare; verificarea controalelor periodice realizate 
de procurorii șefi ierarhici în vederea monitorizării permanente a modului în care 
procurorii efectuează urmărirea penală în dosarele care fac obiectul controlului. 
Constatările au fost menţionate în rapoarte de control înregistrate sub nr. 
.../.../.... 

 Referitor la situaţia dosarelor vechi de 5 ani conducerile secţiilor din cadrul 
Structurii centrale şi respectiv, în cadrul serviciilor/birourilor teritoriale au 
desfăşurat în perioada ianuarie 2019 – mai 2020 activităţi de control operativ, 
întocmindu-se informări/procese-verbale/rapoarte de control/referate 
constatatoare, au organizat şedinţe de lucru în care a fost pusă în discuţie situaţia 
cauzelor incluse în categoria analizată, au solicitat conducerilor structurilor de 
poliţie delegate pentru efectuarea actelor de urmărire penală urgentarea 
soluţionării şi au dispus măsuri punctuale în scopul reducerii stocului acestor 
cauze vechi, respectiv :  

   - Secţia de combatere a criminalităţii organizate – 11 informări vizând 
activităţi de control operativ 

   - Secţia de combatere a traficului de droguri – 17 informări vizând activităţi 
de control operativ 

   - Secţia de combatere a infracţiunilor de terorism şi a criminalităţii 
informatice – 16 informări vizând activităţi de control tematic 
 - Serviciul Teritorial Alba Iulia – 13 informări vizând activităţi de control 
operativ  
 - Biroul Teritorial Sibiu – 21 informări vizând activităţi de control operativ  
 - Serviciul Teritorial Bacău – 13 informări vizând activităţi de control 
operativ 
 - Serviciul Teritorial Braşov (inclusiv Biroul Teritorial Covasna) – 17 
informări vizând activităţi de control operativ 
 - Serviciul Teritorial Cluj (inclusiv Birourile Teritoriale Bistriţa Năsăud şi 
Maramureş) – 7 informări vizând activităţi de control operativ şi 3 note de 
serviciu 
 - Serviciul Teritorial Constanţa – 15 informări vizând activităţi de control 
operativ, 2 procese-verbale şedinţe de lucru, 1 ordonanţă măsuri echilibrare 
volum activitate 

 - Biroul Teritorial Tulcea – 15 informări vizând activităţi de control operativ 
 - Serviciul Teritorial Craiova – 17 informări vizând activităţi de control 

operativ 
 -  Biroul Teritorial Gorj – 13 informări vizând activităţi de control operativ 
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 - Biroul Teritorial Olt – 8 informări vizând activităţi de control operativ
 - Biroul Teritorial Mehedinţi – 16 informări vizând activităţi de control 
operativ 

 - Serviciul Teritorial Galaţi (inclusiv Birourile Teritoriale Vrancea şi Brăila) 
– 17 informări vizând activităţi de control operativ 
 - Serviciul Teritorial Iaşi (inclusiv Biroul Teritorial Vaslui) – 17 informări 
vizând activităţi de control operativ 
 - Serviciul Teritorial Oradea (inclusiv Biroul Teritorial Satu Mare) – 14 
informări vizând activităţi de control operativ 
 - Serviciul Teritorial Piteşti (inclusiv Biroul Teritorial Vâlcea) – 17 informări 
vizând activităţi de control operativ 
Serviciul Teritorial Ploieşti (inclusiv Birourile Teritoriale Buzău şi Dâmboviţa) – 17 
informări vizând activităţi de control operativ 
 - Serviciul Teritorial Suceava (inclusiv Biroul Teritorial Botoşani) – 15 
informări vizând activităţi de control operativ şi 2 solicitări urgentare soluţionare 
cauze adresate conducerilor structurilor de poliţie delegate pentru efectuarea 
actelor de urmărire penală 
 - Serviciul Teritorial Tg. Mureş (inclusiv Biroul Teritorial Harghita) – 11 
informări vizând activităţi de control operativ şi 1 verificare punctuală stadiu 
dosar vechi în lucru la BT Harghita 
 - Serviciul Teritorial Timişoara (inclusiv Birourile Teritoriale Caraş Severin 
şi Arad) – 4 controale operative consemnate în procese verbale şi 15 verificări 
lunare stadiu soluţionare dosare vechi 
 - Biroul Teritorial Călăraşi – 23 informări vizând activităţi de control 
operativ 
 - Biroul Teritorial Giurgiu - 13 informări vizând activităţi de control operativ 
           - Biroul Teritorial Teleorman - 35 informări vizând activităţi de control 
operativ vizând situaţia a 5 dosare vechi 

 II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
       La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea nr. 765/11.12.2018 
pronunțată de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la 
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
erau înregistrate 188 de cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 
       Verificările desfăşurate în cadrul prezentului control au reliefat faptul că 
în gestiunea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism se află 414 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, fiind  înregistrate 
după cum urmează: 

    DIICOT – Secţia de combatere a criminalităţii organizate 
2006 – 1 dosar; 
2012 -  2 dosare; 
2013 – 6 dosare; 
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2014 – 12 dosare; 
2015 – 13 dosare; 
2016 – 29 dosare; 
2017 –  7 dosare, având data primei sesizări în perioada 2010-2014; 
2018 –  9 dosare, având data primei sesizări în perioada 2010-2015; 
2019 – 19 dosare, având data primei sesizări în perioada 2009-2015; 
2020 – 1 dosar, având data primei sesizări în anul 2012; 
 Termenele de prescripţie a răspunderii penale a acestor cauze se 
împlinesc în perioada iulie 2020 – 2043, cu excepţia dos. .../.../.../... în care 
termenul de prescripţie pentru unele fapte disjunse s-a împlinit în anul 2018. 
În anul 2020 termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în 
următoarele dosare: .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../... 
(prescripţie parţială în raport de infracţiunile cercetate). 

DIICOT – Secţia de combatere a traficului de droguri 
2015 – 2 dosare – ambele soluționate în timpul controlului; 
2016 – 4 dosare – 3 soluționate în timpul controlului; 
2018 – 1 dosar, având data primei sesizări 19.03.2015, soluționat în timpul 
controlului;  
2019 – 2 dosare, având data primei sesizări 06.09.2014, respectiv 12.11.2013, 
acesta din urmă soluționat în timpul controlului; 
2020 - 2 dosare, având data primei sesizări 19.03.2015, respectiv 12.11.2013, 
ambele soluționate în timpul controlului; 
 Termenele de prescripţie a răspunderii penale a acestor cauze se 
împlinesc în perioada 2021 – 2026. 
 DIICOT – Secţia de combatere a infracţiunilor de terorism şi a 
criminalităţii informatice 
2010 – 1 dosar; 
2012 – 3 dosare; 
2013 – 2 dosare; 
2014 – 15 dosare; 
2015 – 5 dosare; 
2016 – 13 dosare; 
2017 – 1 dosar – soluționat în timpul controlului; 
2018 – 2 dosare - având data primei sesizări 11.12.2012, respectiv 13.08.2012; 
2019 – 3 dosare - având data primei sesizări 10.05.2013 (în 2 cauze), respectiv 
07.04.2015; 
2020 – 4 dosare - având data primei sesizări 14.05.2014 (în 2 cauze), 10.05.2013, 
respectiv 02.06.2015; 
 Termenele de prescripţie a răspunderii penale a acestor cauze se 
împlinesc în perioada 2021 – 2030. 

Serviciul Teritorial Alba-Iulia 
2013 – 2 dosare;  
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2015 – 4 dosar; 
 Termenele de prescripţie a răspunderii penale a acestor cauze se 
împlinesc în perioada ianuarie 2022 – 2035. 

Serviciul Teritorial Bacău 
2013 – 1 dosar; 
2014 – 4 dosare; 
2015 – 4 dosare; 
2016 – 4 dosare; 
2018 – 1 dosar, având data primei sesizări 11.06.2014; 
2019 – 1 dosar, având data primei sesizări 16.04.2015; 
 Termenele de prescripţie a răspunderii penale a acestor cauze se 
împlinesc în perioada iunie 2021 – 2029. 

Serviciul Teritorial Braşov 
2010 – 1 dosar; 
2012 – 1 dosar; 
2014 – 1 dosar; 
2015 – 3 dosare; 
 Termenele de prescripţie a răspunderii penale a acestor cauze se 
împlinesc în perioada martie 2025 – 2030. 

Serviciul Teritorial Cluj 
2011 – 1 dosar; 
2012 – 1 dosar; 
2013 – 2 dosare; 
2014 – 3 dosare; 
2015 – 3 dosare, alte 3 dosare fiind soluționate în timpul controlului; 
2016 – 2 dosare; 
2018 – 3 dosare, având data primei sesizări la 12.05.2011, 15.09.2014 şi 
respectiv, 31.07.2014, 1 alt dosar fiind soluţionat în timpul controlului; 
2019 – 2 dosare, având data primei sesizări 11.07.2012 şi altul la 03.03.2014; 
 Termenele de prescripţie a răspunderii penale a acestor cauze se 
împlinesc în perioada 2021 – 2035. 

Serviciul Teritorial Constanţa 
2013 – 6 dosare; 
2014 – 7 dosare; 
2015 – 12 dosare, 1 alt dosar fiind soluţionat în timpul controlului; 
2018 – 1 dosar, 1 alt dosar fiind soluţionat în timpul controlului; 
2019 – 1 dosar, având data primei sesizări 19.03.2015; 
 În timpul controlului au mai fost soluţionate alte 2 dosare, din care 1 
înregistrat în anul 2011 şi 1 înregistrat în anul 2020 (având data primei sesizări 
10.03.2015). 
 Termenele de prescripţie a răspunderii penale a acestor cauze se 
împlinesc în perioada 2022 – 2032. 
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Serviciul Teritorial Craiova 
2011 – 5 dosare; 
2012 – 2 dosare; 
2013 – 6 dosare, 1 alt dosar fiind soluţionat în timpul controlului; 
2014 – 8 dosare; 
2015 – 3 dosare, alte 2 dosare fiind soluţionate în timpul controlului; 
2016 – 4 dosare; 
2017 – 1 dosar, având data primei sesizări 16.06.2014; 
2018 – 1 dosar, având data primei sesizări 19.09.2014; 
2019 – 2 dosare, unul având data primei sesizări 08.10.2013, altul la 08.01.2015; 
2020 – 3 dosare, având data primei sesizări la 07.01.2013 şi respectiv, 14.03.2014  
- 2 dosare; 
 Termenele de prescripţie a răspunderii penale a acestor cauze se 
împlinesc în perioada 2021 – 2034. 
 

Serviciul Teritorial Galaţi 
2011 – 1 dosar; 
2012 – 1 dosar; 
2014 – 6 dosare; 
2015 – 1 dosar; 
2017 – 1 dosar, având data primei sesizări 21.03.2015; 
2020 – 1 dosar, având data primei sesizări 28.09.2010; 
 Termenele de prescripţie a răspunderii penale a acestor cauze se 
împlinesc în perioada octombrie 2021 – 2035. 

Serviciul Teritorial Iaşi 
2010 – 1 dosar; 
2011 – 2 dosare; 
2012 – 3 dosare, 1 alt dosar fiind soluţionat în timpul controlului; 
2013 – 9 dosare; 
2014 – 6 dosare; 
2015 – 4 dosare; 
2016 – 1 dosar; 
2017 – 1 dosar, având data primei sesizări 20.05.2015; 
 Termenele de prescripţie a răspunderii penale a acestor cauze se 
împlinesc în perioada 2022 – 2034. 

Serviciul Teritorial Oradea 
2014 – 5 dosare; 
2015 – 4dosare; 
2016 – 1 dosar; 
2017 – 1 dosar, având data primei sesizări 15.09.2014; 
2018 – 1 dosar, având data primei sesizări 11.04.2012; 
2019 – 1 dosar, având data primei sesizări 28.06.2011; 
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2020 – 1 dosar, având data primei sesizări 29.12.2011; 
 Termenele de prescripţie a răspunderii penale a acestor cauze se 
împlinesc în perioada decembrie 2024 – 2030. 

Serviciul Teritorial Piteşti 
2011 – 2 dosare; 
2012 – 3 dosare; 
2013 – 3 dosare; 
2014 – 10 dosare; 
2015 –  6 dosare, 1 alt dosar fiind soluţionat în timpul controlului; 
2016 –  2 dosare; 
2017 –  1 dosar, având data primei sesizări 24.04.2015; 
2019 –  1 dosar, având data primei sesizări 25.03.2015; 
 De asemenea, au fost soluţionate în timpul controlului alte 2 dosare 
înregistrate în anul 2020 (unul având data primei sesizări la 15.10.2013 şi unul 
având data primei sesizări la 18.10.2012). 
 Termenele de prescripţie a răspunderii penale a acestor cauze se 
împlinesc în perioada 2021 – 2030, cu excepţia a două cauze (.../.../.../... şi 
.../.../.../... în care a intervenit prescripţia parţială a unor fapte cercetate). 

Serviciul Teritorial Ploieşti 
2015 – 4 dosare; 
2017 – 1 dosar, având data primei sesizări 04.06.2014; 
2019 – 1 dosar, având data primei sesizări 13.11.2014; 
2020 – 1 dosar, având data primei sesizări 05.02.2013; 
 Termenele de prescripţie a răspunderii penale a acestor cauze se 
împlinesc în perioada august 2021 – mai 2031. 

Serviciul Teritorial Suceava 
2010 – 1 dosar; 
2011 – 3 dosare; 
2012 – 2 dosare, 1 alt dosar fiind soluţionat în timpul controlului; 
2014 – 10 dosare; 
2015 – 11 dosare, 1 alt dosar fiind soluţionat în timpul controlului; 
2016 – 1 dosar, 1 alt dosar fiind soluţionat în timpul controlului; 
2017 – 2 dosare, 1 având data primei sesizări 09.11.2011 şi 1 având data primei 
sesizări la 30.01.2012, 1 alt dosar fiind soluţionat în timpul controlului; 
2019 – 2 dosare, 1 având data primei sesizări 19.06.2014 şi 1 având data primei 
sesizări la 19.03.2012, 1 alt dosar fiind soluţionat în timpul controlului; 
2020 – 2 dosare, ambele având data primei sesizări 23.12.2009; 
 De asemenea, în timpul controlului au fost soluţionate alte 2 dosare, unul 
înregistrat în anul 2009 şi unul înregistrat în 2013. 
 Termenele de prescripţie a răspunderii penale a acestor cauze se 
împlinesc în perioada 2020 – 2035. În anul 2020 se împlineşte termenul de 
prescripţie a răspunderii penale în următoarele dosare : nr. .../.../.../... şi nr. 
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.../.../.../... ale BT Botoşani (prescripţie parţială în raport de infracţiunile 
cercetate). 

Serviciul Teritorial Tg. Mureş 
2010 -1 dosar; 
2014 – 1 dosar; 
2015 – 2 dosare; 
2018 – 1 dosar, având data primei sesizări 13.03.2013; 
 Termenele de prescripţie a răspunderii penale a acestor cauze se 
împlinesc în perioada ianuarie 2023 – iulie 2028. 

Serviciul Teritorial Timişoara 
2012 – 1 dosar; 
2013 – 1 dosar; 
2014 – 5 dosare; 
2015 – 1 dosar; 
2016 – 1 dosar; 
 Termenele de prescripţie a răspunderii penale a acestor cauze se 
împlinesc în perioada 2024 – 2034. 

Biroul Teritorial Călăraşi 
2017 – 2 dosare, având data primei sesizări 16.10.2013, respectiv 08.04.2015; 
 Termenele de prescripţie a răspunderii penale a acestor cauze se 
împlinesc în perioada 2026 – 2029. 

Biroul Teritorial Giurgiu 
2012 – 2 dosare; 
2013 – 2 dosare; 
2014 – 5 dosare; 
2015 – 7 dosare; 
2016 – 1 dosar; 
2017 – 1 dosar, având data primei sesizări 27.06.2013; 
2018 – 1 dosar, având data primei sesizări 27.12.2010, ; 
2019 – 2 dosare, 1 dosar având data primei sesizări 23.09.2013, iar 1 dosar 
soluționat în timpul controlului; 
2020 – 2 dosare, având data primei sesizări 29.04.2014, respectiv 25.09.2012; 
 Termenele de prescripţie a răspunderii penale a acestor cauze se 
împlinesc în perioada 2020 – 2030. În anul 2020 se împlineşte termenul de 
prescripţie a răspunderii penale în următoarele dosare : .../.../.../..., 
.../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../... şi .../.../.../... 
(prescripţie parţială în raport de una dintre infracţiunile cercetate – grup 
infracţional organizat). 

Biroul Teritorial Teleorman 
2014 – 1 dosar; 
2015 – 2 dosare; 
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 Termenele de prescripţie a răspunderii penale a acestor cauze se 
împlinesc în perioada 2022 – 2030.  

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

 Din verificarea situaţiei celor 414 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare, pe baza datelor transmise de conducerea direcţiei, rezultă existenţa, în 
principal, a unor cauze obiective care au determinat nesoluţionarea acestor 
dosare, respectiv: 

  - complexitatea cauzelor determinată de volumul ridicat al activităţilor 
desfăşurate raportat la numărul mare de persoane cercetate, la volumul 
documentelor gestionate şi al activităţilor efectuate (exemplificăm dosarele nr. 
.../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../... – în care au fost emise 
mai mult de 200 de ordine europene de anchetă, .../.../.../..., .../.../.../..., 
.../.../.../... – dosar disjuns, .../.../.../... şi .../.../.../... ale Secţiei de combatere a 
criminalităţii organizate; nr. .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../..., 
.../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../... şi .../.../.../... ale Secţiei 
de combatere a infracţiunilor de terorism şi a criminalităţii informatice, nr. 
.../.../.../... al BT Sibiu şi nr. .../.../.../... al BT Hunedoara; nr. .../.../.../... şi 
.../.../.../... ale ST Bacău, respectiv nr. .../.../.../... şi .../.../.../... ale BT Neamţ; nr. 
.../.../.../... al ST Cluj, .../.../.../... al BT Bistriţa Năsăud; nr. .../.../.../... şi .../.../.../... 
ale ST Constanţa; nr. .../.../.../... şi .../.../.../... ale ST Craiova; nr. .../.../.../..., 
.../.../.../... şi .../.../.../... ale ST Galaţi; nr. .../.../.../..., .../.../.../... şi .../.../.../... ale 
ST Iaşi; nr. .../.../.../..., .../.../..../... şi .../.../.../... ale ST Oradea; nr. .../.../.../... şi 
.../.../.../... ale ST Piteşti; nr. .../.../.../... al BT Dâmboviţa; nr. .../.../.../..., 
.../.../.../..., .../.../..../...., ..../.../.../..., .../..../.../..., .../....../... ale ST Suceava, nr.  
.../.../..../... al BT Botoşani; nr. .../.../..../... al BT Harghita; nr. .../.../.../..., 
.../.../..../.... şi .../.../.../... ale ST Timişoara; nr. .../.../.../...,  .../.../.../... şi .../.../.../... 
ale BT Giurgiu), de dificultatea administrării probatoriului (exemplificăm 
dosarele nr. .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../... ale Secţiei de 
combatere a criminalităţii organizate; nr. .../.../.../..., .../.../.../... şi .../.../.../... – 
preluat de la ST Tulcea după 10 ani de la sesizare, ale Secţiei de combatere a 
criminalităţii organizate; nr. .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../... şi .../..../..../... – 
dosar disjuns, ale Secţiei de combatere a infracţiunilor de terorism şi a 
criminalităţii informatice; nr. .../.../..../... al Secţiei de combatere a traficului de 
droguri; nr. .../.../.../... şi nr. .../.../.../... ale BT Sibiu; nr. .../.../.../... şi .../.../.../...ale 
ST Bacău; nr. .../.../.../... al ST Cluj, .../.../.../... şi .../.../.../...ale BT Bistriţa Năsăud; 
nr. .../.../.../..., .../.../.../...,.../.../.../... şi .../.../.../... ale ST Constanţa; nr. .../.../.../... 
al ST Craiova şi .../.../.../... al BT Olt; nr. .../.../.../... al ST Galaţi şi nr. .../.../.../...al 
BT Vrancea; nr. .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../... şi 
.../.../.../... ale ST Iaşi; nr. .../.../.../... şi .../.../.../... ale ST Oradea; nr. .../.../.../... al 
ST Piteşti; nr. .../.../.../... al ST Suceava; nr. .../.../..../... al ST Târgu Mureş; nr. 
.../.../.../... al BT Teleorman), de necesitatea efectuării unor expertize ori 
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constatări de specialitate pentru clarificarea împrejurărilor cauzei (exemplificăm 
dosarele nr. .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../..., 
.../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../... .../.../.../... 
ale Secţiei de combatere a criminalităţii organizate; nr. .../.../.../...al ST Bacău; nr. 
.../.../.../...al BT Neamţ; nr. .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../... şi .../.../.../... ale ST 
Constanţa; nr. .../.../.../... al ST Craiova şi .../.../.../... al BT Mehedinţi; nr. 
.../.../.../..., .../.../.../... şi .../.../.../... ale ST Iaşi; nr. .../.../.../..., .../.../.../... şi 
.../.../.../... ale ST Piteşti; nr. .../.../.../... al ST Târgu Mureş; nr. .../.../.../... şi 
.../.../.../... ale BT Caraş Severin; nr. .../.../..../..., .../.../..../..., .../.../.../..., 
.../.../.../..., .../.../.../... şi .../.../.../... ale BT Giurgiu) ori de necesitatea efectuării 
actelor de urmărire penală prin comisie rogatorie internaţională (exemplificăm 
dosarele nr. .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../..../..., .../.../.../... şi 
.../.../.../... ale Secţiei de combatere a criminalităţii organizate; nr. .../.../.../..., 
respectiv .../.../.../..., .../.../.../...  şi .../.../.../.... – dosare disjunse ale Secţiei de 
combatere a infracţiunilor de terorism şi a criminalităţii informatice; nr. 
.../.../.../... al ST Alba Iulia; nr. .../.../.../..., .../.../.../... şi .../.../.../... ale ST Cluj; nr. 
.../.../.../... al ST Constanţa şi .../.../.../... al BT Tulcea; nr. .../.../.../..., .../.../.../..., 
.../.../.../... şi .../.../..../... ale ST Craiova; nr. .../.../.../... şi .../.../.../... ale ST Iaşi; nr. 
.../.../.../... al ST Piteşti; nr. .../.../.../... al ST Ploieşti; nr. .../.../.../... al ST Timişoara; 
nr. .../.../.../... şi .../.../.../... ale BT Teleorman); 

 - redistribuirea succesivă a dosarului în vederea efectuării urmăririi penale, 
generată de fluctuaţia semnificativă înregistrată în schema de procurori, cu 
consecinţe negative directe asupra continuităţii activităţii de instrumentare a 
cauzei (exemplificăm dosarele nr. .../.../.../... - în care au fost învestiţi succesiv 8 
procurori, .../.../.../... - în care au fost învestiţi succesiv 5 procurori, .../.../.../...., 
.../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../... şi .../.../.../... ale Secţiei 
de combatere a criminalităţii organizate; nr. .../.../.../..., .../.../.../... şi .../.../.../... 
ale ST Bacău; nr. .../.../.../..., .../.../.../... şi .../.../.../... ale ST Suceava în care au 
fost învestiţi succesiv câte 5 procurori; nr. .../.../.../.. al ST Iaşi; nr. .../.../.../... al 
ST Oradea; nr. .../.../.../... al ST Piteşti şi nr. .../.../.../..., .../.../.../... şi .../.../.../...ale 
ST Suceava, în care au fost învestiţi succesiv câte 6 procurori; nr. .../.../.../... al 
BT Arad); 

 - infirmarea soluţiei/restituirea cauzei de către instanţa de judecată cu 
consecinţa reluării urmăririi penale (exemplificăm dosarele: nr. .../.../.../... al 
Secţiei de combatere a criminalităţii organizate; nr. .../..../.../... al BT Sibiu; nr. 
.../.../.../... al ST Craiova şi .../.../..../... al BT Olt; nr. .../.../.../... al ST Galaţi; nr. 
.../.../.../...al ST Iaşi; nr. .../.../.../... al ST Oradea şi .../.../.../... al BT Satu Mare; nr. 
.../.../.../... ale ST Piteşti; nr. .../.../.../... al ST Târgu Mureş); 

 - dispunerea unor soluţii de declinare de către alte unităţi de parchet, după 
intervale semnificative de timp de la prima sesizare (exemplificăm dosarele: nr. 
.../.../.../... – declinat la DIICOT după 7 ani de la sesizare şi .../.../.../... ale Secţiei 
de combatere a criminalităţii organizate; nr. .../.../.../... al Secţiei de combatere 
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a infracţiunilor de terorism şi a criminalităţii informatice nr. .../.../.../... al ST 
Bacău; nr. .../.../.../... şi .../.../.../... ale ST Constanţa; nr. .../.../.../... al ST Iaşi; nr. 
.../.../.../... al ST Suceava; nr. .../.../.../...,  .../.../.../... şi .../.../.../.. ale BT Giurgiu); 

 -  dispunerea motivată a unor soluţii de disjungere, în cauze mai vechi de 
5 ani de la prima sesizare (exemplificăm dosarele: nr. .../.../.../... al Secţiei de 
combatere a infracţiunilor de terorism şi a criminalităţii informatice; nr. 
.../.../.../... al BT Bistriţa Năsăud; nr. .../.../.../... şi .../.../.../... ale ST Craiova; nr. 
.../.../.../... al ST Ploieşti nr. .../.../.../..., nr. .../.../.../..., nr. .../.../.../... ale ST 
Suceava); 

 - imposibilitatea soluţionării cauzei ca urmare a faptului că 
suspecţii/inculpaţii fie se sustrag de la urmărirea penală, fie sunt plecaţi în 
străinătate (exemplificăm dosarele: nr. .../.../..../..., .../.../.../... şi .../.../.../... ale 
Secţiei de combatere a criminalităţii organizate; nr. .../.../.../... – dosar disjuns şi 
nr. .../.../..../... – în care Procuratura oraşului Sofia a revocat transferul de 
procedură, ale Secţiei de combatere a infracţiunilor de terorism şi a criminalităţii 
informatice; nr. .../.../.../... al Secţiei de combatere a traficului de droguri; nr. 
.../.../.../... şi .../.../.../... ale BT Bistriţa Năsăud; nr. .../.../.../..., .../.../.../..., 
.../.../.../..., .../.../.../... şi .../.../.../... ale ST Braşov; nr. .../.../.../...., .../.../.../..., 
..../.../.../... şi .../.../.../... ale ST Constanţa; nr. .../.../.../..., .../.../.../... şi .../.../.../... 
ale ST Craiova şi .../.../.../... al BT Mehedinţi; nr. .../.../.../... şi .../.../.../... ale ST 
Galaţi; nr. .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../... şi .../.../.../... ale ST Iaşi; 
nr. .../.../.../... şi .../.../.../... ale ST Oradea; nr. .../.../.../... al ST Piteşti; nr. 
.../.../.../..., .../.../.../... şi .../.../.../... al ST Ploieşti; nr. .../.../.../.. al ST Suceava, nr. 
.../.../.../..., .../.../.../... şi .../.../.../... ale BT Botoşani); 

 -  fluctuația lucrătorilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO/BCCO delegaţi 
pentru efectuarea actelor de urmărire penală şi volumul de activitate al acestora 
(exemplificăm dosarele nr. ..../.../.../..., .../.../.../... şi .../.../.../... ale Secţiei de 
combatere a infracţiunilor de terorism şi a criminalităţii informatice – în care a 
fost semnalată şi insuficienţa poliţiştilor specializaţi în domeniul silvic; nr. 
.../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../... şi .../.../.../... ale ST Constanţa; nr. .../.../.../... şi 
.../.../.../... ale BT Gorj; nr. .../.../.../... şi .../.../.../... al BT Vrancea; nr. .../.../.../..., 
nr. .../.../.../... şi .../.../.../... ale ST Piteşti; nr. .../.../.../..., .../.../.../... ale ST 
Suceava; nr. .../.../.../... al BT Călăraşi). 

  Verificările au condus totodată şi la identificarea unor dosare incluse în 
categoria celor care fac obiectul prezentului control, pentru care s-a constatat 
lăsarea în nelucrare pe o perioadă semnificativă de timp. 

   Exemplificăm în acest sens dosarele:  
 - nr. .../.../.../... şi .../.../.../... ale Secţiei de combatere a criminalităţii 

organizate, în care nu au fost efectuate acte de urmărire penală în perioada 2019 
– mai 2020; nesoluţionarea cauzelor a fost motivată de efectuarea de cercetări 
în cauze cu măsuri preventive și măsuri de supraveghere tehnică, în ambele 
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cauze procurorul apreciind că se impune soluția clasării, a cărei redactare a fost 
intercalată printre actele de urmărire penală efectuate în celelalte cauze; 

 - nr. .../.../.../... al Secţiei de combatere a criminalităţii organizate, în care 
nu au fost efectuate acte de urmărire penală ulterior emiterii ordonanţei de 
delegare din 28.11.2019; la data de 26.06.2020 a fost emisă de procuror o nouă 
ordonanţă de delegare cu termen de soluţionare la data de 01.12.2020; 
nesoluţionarea dosarului a fost motivată de complexitatea cauzei, volumul mare 
de activitate al procurorului învestit şi complexitatea cauzelor repartizate 
acestuia, respectiv de dificultăţile întâmpinate în efectuarea urmăririi penale din 
cauza faptului că schema ofiţerilor de poliţie din cadrul IGPR - DCCO este 
subdimensionată, prin raportare la complexitatea cauzelor şi la volumul de 
activitate al acestora; 

 - nr. .../.../.../... al Secţiei de combatere a criminalităţii organizate, în care 
nu au fost efectuate acte de urmărire penală în perioada 2019 – mai 2020; 

nesoluţionarea dosarului a fost motivată de instrumentarea de către procuror a 
unor dosare aflate în lucru cu mulţi inculpaţi aflaţi sub puterea unor măsuri 
preventive şi respectiv a unei cauze  care a presupus numeroase deplasări 
Bucureşti – Baia Mare şi efectuarea în ritm alert de acte de urmărire penală, 
coroborat cu desemnarea sa ca al doilea procuror în mai multe dosare 
instrumentate iniţial de un alt coleg procuror, dintre care unul cu impact 
mediatic, de exercitarea atribuțiilor manageriale corespunzătoare funcției de șef 
serviciu, de susținerea de către procuror a examenului de promovare pentru 
obținerea gradului profesional aferent Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție; 

 - nr. .../..../.../... al Secţiei de combatere a criminalităţii organizate, în care 
nu au fost efectuate acte de urmărire penală în perioada 2019 – mai 2020; 

nesoluţionarea dosarului a fost motivată de efectuarea de cercetări de către 
procuror în cauze cu măsuri preventive și măsuri de supraveghere tehnică, de 
desfăşurarea cu dificultate a cooperării cu organele judiciare din Austria, de lipsa 
polițiștilor specializați în activități de cercetare penală în cazuri de trafic de 
persoane, de mutarea unor ofițeri de poliție la alte structuri și neluarea unor 
măsuri de înlocuire și specializare a acestora, de desemnarea unui singur ofițer 
de poliție pentru soluționarea mai multor dosare complexe; 

 - nr. .../.../.../... al Secţiei de combatere a criminalităţii organizate, în care 
nu au fost efectuate acte de urmărire penală ulterior emiterii ordonanţei de 
delegare din 18.09.2018; la data de 26.06.2020 a fost emisă de procuror o nouă 
ordonanţă de delegare cu termen 01.12.2020; nesoluţionarea dosarului a fost 
motivată de complexitatea cauzei, volumul mare de activitate al procurorului 
învestit şi complexitatea cauzelor repartizate în lucru la procuror, respectiv de 
dificultăţile întâmpinate în efectuarea urmăririi penale din cauza faptului că 
schema ofiţerilor de poliţie din cadrul IGPR - DCCO este subdimensionată, prin 
raportare la complexitatea cauzelor şi la volumul de activitate al acestora; 
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 - nr. .../.../.../... al Secţiei de combatere a criminalităţii organizate, în care 
nu au fost efectuate acte de urmărire penală ulterior lunii noiembrie 2016; la 
data de 26.06.2020 a fost emisă de procuror o ordonanţă de delegare cu termen 
de soluţionare la data de 01.12.2020; nesoluţionarea dosarului a fost motivată 
de complexitatea cauzei, volumul mare de activitate al procurorului învestit şi 
complexitatea cauzelor repartizate acestuia, respectiv de dificultăţile 
întâmpinate în efectuarea urmăririi penale din cauza faptului că schema 
ofiţerilor de poliţie din cadrul IGPR - DCCO este subdimensionată, prin raportare 
la complexitatea cauzelor şi la volumul de activitate al acestora; 

 - nr. .../.../.../..., .../.../.../... şi respectiv, .../.../.../... ale Secţiei de 
combatere a criminalităţii organizate, în care au fost efectuate sporadic şi 
respectiv, nu au fost efectuate acte de urmărire penală în perioada 2019 – mai 
2020; nesoluţionarea cauzelor a fost motivată de trecerea procurorului pe o altă 
linie de muncă, de schimbarea lucrătorilor de poliţie delegaţi din cadrul 
SCCO/BCCO, ceea ce a determinat inclusiv efectuarea unor greșeli operative, de 
numărul mare de acțiuni în care a fost implicat procurorul de caz  care a avut în 
lucru dosare complexe şi dosare ce au impus desfășurarea unor activități 
imperative; 

 - nr. .../.../.../... al Secţiei de combatere a infracţiunilor de terorism şi a 
criminalităţii informatice, în care ulterior datei de 16.02.2018 nu au fost 
efectuate acte de urmărire penală; nesoluţionarea cauzei a fost motivată de 
complexitatea cauzei dată de numărul mare al persoanelor (35 
suspecți/inculpați) și faptelor cercetate, cauza aflându-se în lucru la un procuror 
care a fost desemnat la data de 24.02.2020 pentru efectuarea urmăririi penale;  

 - nr..../.../.../..., nr. .../.../.../..., .../.../.../..., .../.../.../...şi .../.../.../... ale 
Secţiei de combatere a infracţiunilor de terorism şi a criminalităţii informatice, 
în care nu au fost efectuate acte de urmărire penală în perioada 2019 – mai 2020; 

nesoluţionarea cauzelor a fost motivată de numărul mare de cauze repartizate 
aceluiaşi procuror, desemnat la 4.10.2019, majoritatea mai vechi de 5 ani de la 
data sesizării, de dificultățile existente în administrarea probatoriului, respectiv 
de întârzierile în efectuarea actelor de urmărire penală delegate ofițerilor de 
poliție judiciară având în general cauze obiective precum încărcătura foarte mare 
de dosare pe fiecare ofițer de poliție din cadrul BCCO; 

 - nr. ..../.../.../... al Secţiei de combatere a infracţiunilor de terorism şi a 
criminalităţii informatice; la data de 13.09.2017 s-au solicitat relaţii DIICOT – ST 
Ploiesti, nefiind primit răspuns; la data de 16.06.2020 a fost solicitat respectivei 
structuri dosarul penal nr. .../.../.../..., întrucât are acelaşi obiect cu dosarul 
analizat; în acest interval nu au fost efectuate acte de urmărire penală; 

 - nr. .../.../.../... al Secţiei de combatere a infracţiunilor de terorism şi a 
criminalităţii informatice, în care ulterior lunii aprilie 2016 nu au fost efectuate 
acte de urmărire penală; cauza se află în lucru la un procuror care a fost 
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desemnat la data de 18.11.2019 pentru efectuarea urmăririi penale; la data de 
18.06.2020 a fost întocmită de procuror ordonanţă de delegare; 

 - nr. .../.../.../.... al Secţiei de combatere a infracţiunilor de terorism şi a 
criminalităţii informatice, în care ulterior lunii iunie 2015 nu au fost efectuate 
acte de urmărire penală; cauza se află în lucru la un procuror care a fost 
desemnat la data de 18.11.2019 pentru efectuarea urmăririi penale; la data de 
18.06.2020 a fost întocmită de procuror ordonanţă de delegare; 

 - nr. .../.../.../... al Secţiei de combatere a infracţiunilor de terorism şi a 
criminalităţii informatice, în care nu au fost efectuate acte de urmărire penală 
ulterior lunii august 2015; nesoluţionarea cauzei a fost motivată de 
complexitatea ridicata, de volumul mare de dosare şi numărul insuficient de 
lucrători de poliţie judiciară care îşi desfăşoară activitatea la nivelul BCCO si 
SCCO;  

 - nr. .../.../.../... al ST Braşov, în care în perioada martie 2017 – aprilie 2020 
nu au fost efectuate acte de urmărire penală; nesoluţionarea cauzei a fost 
motivată raportat la dificultăţile întâmpinate în administrarea probatoriului, 
raportat la plecarea din ţară a persoanelor cercetate;  

 - nr. .../.../..../... al ST Iaşi, în care ulterior datei de 23.05.2018 nu au fost 
efectuate acte de urmărire penală, cel de-al treilea procuror desemnat pentru 
efectuarea urmăririi penale în cauză fiind învestit la data de 12.06.2020 (prin 
redistribuire de la procurorul învestit la data de 23.12.2019 urmare pensionării 
procurorului învestit anterior); nesoluţionarea cauzei a fost motivată raportat la 
numărul mare de dosare aflate în lucru la procuror şi la redistribuirea repetată a 
cauzei;  

 - nr. .../.../.../... al ST Iaşi, în care ulterior datei de 22.11.2017 nu au fost 
efectuate acte de urmărire penală; nesoluţionarea cauzei a fost motivată 
raportat la complexitatea cauzei şi la volumul mare de activitate al procurorului 
care a cuantificat în perioada 2018 – iunie 2020 soluţionarea a 267 de dosare 
penale, din care 31 prin rechizitoriu, în paralel cu participarea în şedinţe de 
judecată şi desfăşurarea a numeroase acţiuni operative (7 astfel de activităţi fiind 
realizate de la începutul anului 2020); la data de 30.07.2020 în cauză a fost 
întocmit rechizitoriu; 

 - nr. .../.../.../...al ST Suceava, în care ulterior datei de 24.05.2017 nu au 
fost efectuate acte de urmărire penală, cel de-al treilea procuror învestit la data 
de 09.04.2020 procedând la întocmirea unei ordonanţe de delegare la data de 
19.05.2020; se apreciază ca fiind necesară efectuarea unor acte suplimentare de 
urmărire penală; 

 - nr. .../.../.../... al ST Suceava, în care ulterior datei de 20.02.2018 nu au 
fost efectuate acte de urmărire penală, procurorul învestit la data de 21.07.2017 
procedând la întocmirea unei ordonanţe de delegare la aceeaşi dată; 
nesoluţionarea cauzei a fost motivată raportat la complexitatea urmăririi penale, 
existând un număr mare de participanţi şi o rază mare de comitere a faptelor, la 
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preluarea dosarului de la alt procuror, la schimbarea echipei de poliţişti şi 
respectiv, la volumul mare de activitate al procurorului de caz; cauza a fost 
inclusă în categoria cauzelor analizate în luna mai 2020; 

 - nr. .../.../.../... al ST Suceava, în care ulterior datei de 4.10.2016 nu au fost 
efectuate acte de urmărire penală, procurorul învestit la data de 9.04.2015 
procedând la întocmirea unei ordonanţe de delegare la data de 24.10.2016; 
nesoluţionarea cauzei a fost motivată raportat la dificultăţile de efectuare a 
urmăririi penale – suspecţii fiind plecaţi în străinătate, la volumul mare de 
activitate al procurorului de caz, menţionându-se necesitatea efectuării unei 
schimbări a încadrării juridice a faptelor cercetate; cauza a fost inclusă în 
categoria cauzelor analizate în luna mai 2020. 

Urmare analizei circumstanţelor concrete relevate în precedent referitoare 
la fiecare dintre cauzele menţionate se apreciază că nu se impune sesizarea din 
oficiu în vederea efectuării de verificări prin prisma dispoziţiilor art. 99 lit. h din 
Legea nr. 303/2004. 

C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA 
ŞI APLICAREA LEGII  

Nu s-au identificat. 
D. DEFICIENŢE ŞI VULNERABILITĂŢI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 

ÎNLĂTURAREA DEFICIENŢELOR ŞI PREVENIREA RISCURILOR 
I. Deficienţe şi vulnerabilităţi identificate 
Cauzele enunţate în cuprinsul capitolului B pct. III au influenţat în mod direct 

prelungirea duratei de soluţionare a dosarelor înregistrate la Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, existând un 
stoc de 414 dosare nefinalizate într-un termen mai mare de 5 ani de la data 
primei sesizări, în creştere cu 120% raportat la cel existent la finele 
precedentului control. 

 Situaţiile în care s-a constatat o creştere cu peste 50% a stocului de cauze 
mai vechi de 5 ani de la prima sesizare sunt : 
 -  Secţia de combatere a criminalităţii organizate – 83%; 
 - Secţia de combatere a infracţiunilor de terorism şi a criminalităţii 
informatice – 118%; 
 - Serviciul Teritorial Galaţi – 83%; 
 - Serviciul Teritorial Iaşi – 59%; 
 - Serviciul Teritorial Oradea – 133%; 
 - Biroul Teritorial Călăraşi  - 100%; 
 - Biroul Teritorial Giurgiu  - 83%. 

Vulnerabilităţi există şi în legătură cu gradul redus de ocupare a schemei de 
procurori, situaţie constatată atât în cadrul Structurii centrale, cât şi în cadrul 
serviciilor/birourilor teritoriale menţionate în debutul prezentei analize. 
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Totodată volumul ridicat de activitate înregistrat per procuror, implicarea 
acestora în instrumentarea simultană a mai multor dosare complexe şi 
fluctuaţia semnificativă a procurorilor ce determină redistribuirea repetată a 
dosarelor reprezintă vulnerabilităţi majore reţinute pe baza verificărilor 
efectuate.    

Întârzierile în efectuarea actelor de urmărire penală delegate ofițerilor de 
poliție judiciară - având în general cauze obiective precum încărcătura foarte 
mare de dosare pe fiecare ofițer de poliție din cadrul SCCO/BCCO, insuficienţa, 
lipsa specializării şi fluctuaţia lucrătorilor de poliţie judiciară –constituie de 
asemenea vulnerabilităţi pentru soluţionarea cu celeritate a cauzelor. 

II. Propuneri pentru înlăturarea deficienţelor şi prevenirea riscurilor 
- Pe fondul constatărilor efectuate, apreciem necesară continuarea 

desfăşurării cu responsabilitate a activităţii de control de către factorii de 
conducere din cadrul direcţiei şi monitorizarea constantă de aceştia a stocului 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, măsuri care trebuie coroborate cu 
asigurarea unui volum de muncă rezonabil procurorilor învestiţi cu 
instrumentarea cauzelor complexe şi efectuarea cu ritmicitate de către 
procurori a actelor de urmărire penală în cauzele penale repartizate, precum şi 
cu asigurarea unor pârghii reale pentru desfăşurarea în bune condiţii a 
activităţii direcţiei.   

- Menţinerea în programul de activitate al direcţiei a unor obiective care să 
vizeze monitorizarea cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare şi luarea 
măsurilor necesare în vederea diminuării stocului acestora şi pentru evitarea 
împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale pentru faptele 
cercetate. 

  E. CONCLUZII DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE 
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM: 

   La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea nr. 765/11.12.2018 
pronunțată de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la 
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
erau înregistrate 188 de cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 
       Verificările desfăşurate în cadrul prezentului control au reliefat faptul că 
în gestiunea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism se află 414 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, cu 226 cauze mai 
mult faţă de controlul anterior, rezultând astfel o creştere cu 120% a stocului 
de cauze incluse în această categorie. 

 
Pe rolul direcţiei se află în lucru un număr total de 414 cauze mai vechi de 5 

ani de la data sesizării, faţă de 188 câte erau la data efectuării controlului 
anterior. 

Analiza realizată în ceea ce priveşte activitatea de îndrumare şi control 
desfăşurată de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
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Criminalitate Organizată şi Terorism relevă existenţa unor demersuri constante 
de monitorizare şi verificare lunară a situaţiei dosarelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, în considerarea planului de activitate întocmit semestrial. 

Prin ordinul nr. …./… procurorul şef direcţie a dispus efectuarea unui amplu 
control tematic la Structura Centrală, precum şi la serviciile şi birourile teritoriale 
din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism, pentru a verifica măsurile luate de procurorii de caz în vederea 
soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării şi efectuarea ritmică 
a actelor de urmărire penală în aceste dosare.  

Constatările realizate de procurorii desemnaţi au fost consemnate în 
cuprinsul a 7 rapoarte de control şi au vizat inclusiv modalitatea de repartizare a 
dosarelor la procurori ținând cont de criterii obiective şi de specializare, modul 
de efectuare a unor acte de cercetare penale prin delegare de către lucrătorii de 
poliţie din cadrul BCCO, fiind formulate concluzii motivate referitor la situaţia 
identificată în cadrul fiecărei structuri verificate. 

De asemenea, prin ordinul nr. …/… emis de către procurorul șef direcţie s-a 
dispus efectuarea unui control tematic la Structura Centrală, precum și la 
serviciile și birourile teritoriale din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor 
de Criminalitate Organizată și Terorism, având ca obiectiv verificarea măsurilor 
luate de procurorii de caz în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 2 ani de 
la data sesizării, având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, contrabandă, 
spălarea banilor și corupție, în temeiul căruia s-a realizat verificarea ritmicităţii 
de efectuare de către procurori a actelor de urmărire penală şi a modului de 
realizare a controalelor periodice de către procurorii șefi ierarhici în vederea 
monitorizării permanente a modului în care procurorii efectuează urmărirea 
penală. 

Referitor la cauzele mai vechi de 5 ani de la prima sesizare conducerile 
secţiilor din cadrul Structurii centrale şi respectiv, din cadrul serviciilor/birourilor 
teritoriale au desfăşurat în perioada ianuarie 2019 – mai 2020 numeroase 
activităţi de control tematic şi operativ, întocmindu-se informări/procese-
verbale/rapoarte de control/referate constatatoare, au organizat şedinţe de 
lucru în care a fost pusă în discuţie situaţia cauzelor incluse în categoria analizată, 
au solicitat conducerilor structurilor de poliţie delegate pentru efectuarea 
actelor de urmărire penală urgentarea soluţionării şi au dispus măsuri punctuale 
în scopul reducerii stocului acestor cauze vechi.  

Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale au fost identificate ca fiind, în principal, de ordin obiectiv, respectiv 
complexitatea cauzelor rezultată din natura infracțiunilor cercetate, determinată 
în mod direct de volumul ridicat al activităţilor desfăşurate, de dificultatea 
administrării probatoriului ori a efectuării unor expertize/constatări necesare 
lămuririi tuturor împrejurărilor cauzei, de necesitatea efectuării actelor de 
urmărire penală în numeroase situaţii prin comisie rogatorie internaţională; a 
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fost identificată totodată dispunerea unor soluţii de declinare ori disjungere de 
către alte unităţi de parchet, după intervale semnificative de timp de la prima 
sesizare, învestirea structurilor DIICOT fiind realizată în multe situaţii după ce 
dosarul intrase în categoria cauzelor mai vechi de 5 ani; s-a reţinut în acelaşi timp 
existenţa a foarte multe situaţii în care imposibilitatea finalizării urmăririi penale 
decurge din sustragerea suspecţilor/inculpaţilor de la urmărirea penală, în 
special ca urmare a plecării din ţară. 

De asemenea, fluctuaţia semnificativă înregistrată în schema de procurori, 
cu consecinţe negative directe în raport de lipsa continuităţii efectuării activităţii 
de urmărire penală, a constituit o cauză obiectivă majoră care a determinat 
redistribuirea succesivă a dosarului la procurori, existând situaţii în care au fost 
învestiţi succesiv 5, 6 sau chiar 8 procurori. 

Dificultăţi au fost înregistrate şi în cazurile în care a fost necesară reluarea 
urmăririi penale ca urmare a infirmării soluţiei de clasare adoptate ori a restituirii 
cauzei de către instanţa de judecată. 

Impact negativ asupra ritmicităţii efectuării actelor de urmărire penală a 
avut, în acelaşi timp, şi fluctuația ori insuficienţa lucrătorilor de poliţie judiciară 
din cadrul SCCO/BCCO delegaţi pentru efectuarea actelor de urmărire penală şi 
volumul ridicat de activitate al acestora. Procurorii de caz au făcut, de exemplu 
vorbire, despre insuficienţa poliţiştilor specializaţi în domeniul silvic ori despre 
schimbarea lucrătorilor de poliţie delegaţi ce a determinat inclusiv efectuarea 
unor greșeli operative. 

Verificările au condus totodată şi la identificarea unor dosare incluse în 
categoria celor care fac obiectul prezentului control, pentru care s-a constatat 
lăsarea în nelucrare pe o perioadă semnificativă de timp. 

Nesoluţionarea cauzelor a fost motivată punctual de complexitatea cauzelor 
şi volumul mare de activitate înregistrat de procurorii învestiţi, de numărul mare 
de acțiuni în care a fost implicat procurorul de caz care a avut în lucru mai multe 
dosare complexe, situaţie ce a impus efectuarea de cercetări de către procuror 
cu prioritate în cauze cu măsuri preventive și măsuri de supraveghere tehnică, 
de desfăşurarea cu dificultate în unele situaţii a cooperării judiciare, de dificultăţi 
întâmpinate în administrarea probatoriului, de exercitarea concomitentă a unor 
atribuții manageriale, la care se adaugă întârzierile în efectuarea actelor de 
urmărire penală delegate ofițerilor de poliție judiciară având în general cauze 
obiective precum încărcătura foarte mare de dosare pe fiecare ofițer de poliție 
din cadrul BCCO. 

    
DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
În perioada 2019-02 iunie 2020, conform adresei nr. …/…/… din 07.07.2020 

a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a avut loc o monitorizare a activităţii curente 
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efectuate de către procurorii cu funcţii de conducere, concretizată în 
următoarele:  

- Verificarea cauzelor aflate în lucru la procurori mai vechi de un an de la data 
sesizării dispusă prin Ordinul nr…./… al procurorului șef al D.N.A. fiind întocmite 
informări în cuprinsul cărora au fost identificate motivele nesoluționării, fiind 
stabilite termene estimate de soluționare, exemplificăm Informarea nr.../.../...;  

- Identificarea dosarelor având ca obiect infracțiuni pentru care urmează a se 
împlini termenul de prescripție a răspunderii penale, măsurile dispuse sau care 
se impun a fi dispuse în continuare prin Ordinul nr…./… al procurorului șef al 
D.N.A; 

- Analiza dosarelor penale aflate în lucru la nivelul Secției de combatere a 
infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție nr..../.../...; 

- Informarea privind situația dosarelor mai vechi de 1 an/5 ani de la sesizare 
aflate în lucru la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de 
corupție (.../.../...). 

De asemenea, au fost analizate periodic cauzele mai vechi de 1 an de la data 
sesizării, respectiv 5 ani de la data sesizării, fiind întocmite în acest sens procese-
verbale, ca de exemplu procesul-verbal nr..../.../... din .... încheiat cu ocazia 
ședinței de lucru a procurorilor militari și ofițerilor de poliție judiciară din cadrul 
Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de 
corupție săvârșite de militari. 

Totodată, problemele identificate, ca urmare a acestor controale, au fost 
prelucrate cu toţi conducătorii structurilor şi cu procurorii cu funcţii de execuţie, 
la şedinţele organizate de conducerea direcţiei. 

S-a constatat că, pentru anul 2019 și respectiv semestrul I 2020 au fost 
stabilite obiective şi acţiuni care vizează soluţionarea cu celeritate a cauzelor mai 
vechi de 5 ani de la sesizare. 

 II.  Activitatea de urmărire penală realizată de procurori 
Din adresa nr. .../..../... din ..., la care au fost ataşate pe suport optic datele 

solicitate,  rezultă că,  la data de 02.06.2020, la nivelul acestei direcţii, inclusiv 
serviciile teritoriale subordonate, se aflau în curs de soluţionare 433 dosare mai 
vechi de 5 ani de la data sesizării,  după cum urmează:    

1. SECŢIA DE COMBATERE A CORUPŢIEI- 68 dosare față de 40 dosare 
existente la data efectuării controlului anterior, control materializat în Raportul 
nr. 3187/IJ/812/DIP/2018 al Inspecției Judiciare-DIP, în creștere cu 41,17 %; 

2. SECŢIA DE COMBATERE A INFRACŢIUNILOR ASIMILATE 
INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE- 120 dosare cu autor cunoscut mai vechi de 5 
ani de la sesizare față de 78 dosare existente în lucru la data efectuării 
controlului anterior, date din care rezultă o creștere cu 35 %; 

3. SERVICIUL PENTRU EFECTUAREA URMĂRIRII PENALE ÎN CAUZE PRIVIND 
INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE SĂVÂRŞITE DE MILITARI-5 dosare față de 7 dosare 
existente la data controlului anterior, date din care rezultă o scădere cu 28,57 %. 
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4. SERVICIILE TERITORIALE-240 dosare cu autor cunoscut față de 293 
dosare existente la data efectuării controlului anterior materializat în Raportul 
nr. 3187/IJ/812/DIP/2018, ceea ce reprezintă o scădere în procent de 18 %, 
distribuite după cum urmează:  

-Serviciul Teritorial Alba-Iulia    - 4 dosare, față de 1 dosar 
-Serviciul Teritorial Bacău-1 dosar, față de 2 dosare 
-Serviciul Teritorial Brașov-50 dosare, față de 42 dosare  
-Serviciul Teritorial Cluj               -6 dosare-același număr 
-Serviciul Teritorial Constanța   -22 dosare, față de 19 dosare 
-Serviciul Teritorial Craiova        -9 dosare, față de 6 dosare 
-Serviciul Teritorial Galați           -26 dosare, față de 21 dosare 
-Serviciul Teritorial Iași                -11 dosare, față de 9 dosare 
-Serviciul Teritorial Oradea        -18 dosare, față de 15 dosare 
-Serviciul Teritorial Pitești          -18 dosare, față de 111 dosare 
-Serviciul Teritorial Ploiești        -45 dosare, față de 35 dosare  
-Serviciul Teritorial Suceava      -10 dosare, față de 23 dosare 
-Serviciul Teritorial Tg. Mureș   -1 dosar, față de 0 dosare 
-Serviciul Teritorial Timișoara   -18 dosare, față de 3 dosare 

În timpul controlului, au fost soluționate un număr de 15 cauze penale, după 
cum urmează: ST Bacău-1 cauză, ST Brașov-3 cauze, ST Constanța-2 cauze, ST 
Craiova-1 cauză, ST Iași-1 cauză, ST Oradea-2 cauze, ST Suceava-3 cauze, ST Tg 
Mureș-1 cauză și ST Timișoara-1 cauză.  

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Nesoluţionarea celor 433 dosare, mai vechi de 5 ani de la data sesizării, s-a 
datorat, unor motive de ordin obiectivparticularizate şi  coroborat după caz  cu 
fluctuaţii de personal respectiv scheme incomplete existente la nivelul 
secţiilor/serviciilor şi birourilor teritoriale. 

Dintre motivele de ordin obiectiv, enumerăm: 
- disjungeri/declinări dispuse de alte unități/structuri de parchet, uneori 
succesive, sens în care exemplificăm dos. nr..../.../... înregistrat inițial, în anul 
2012, la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, disjuns și declinat la D.N.A.-
Secția de combatere a corupției în anul 2014, dosarul nr..../.../... a fost înregistrat 
inițial în anul 2014 la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, declinat în 
același an la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, iar la data de 
15.02.2016 cauza a fost declinată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
București în favoarea D.N.A. ; .../.../...înregistrat inițial la D.I.I.C.O.T., în anul 
2014; 
-complexitatea activităților de urmărire penală desfășurate în cauze, respectiv 
numărul mare de persoane audiate în cauze, necomunicarea în termenele 
stabilite de procuror a unor înscrisuri/documente de diverse autorități/instituții 
publice/private etc.- dos. nr..../.../..., .../.../..., .../.../... bis; 
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-imposibilitatea identificării în vederea audierii sub diferite calități procesuale a 
unor persoane plecate în străinătate, audieri esențiale soluționării cauzelor-dos. 
nr..../.../...; 
-fluctuația ofițerilor de poliție judiciară desemnați în cauzele de competența 
D.N.A.-dos. nr..../.../..., .../.../..., .../.../.... 
-redistribuiri repetate ale dosarelor generate de fluctuația de personal 
(exemplificăm: dosarul nr. .../.../...-5 procurori, dosarul nr. .../.../...- 4 procurori, 
dosarul nr. .../.../...-5 procurori, dosarul nr. .../.../...-4 procurori, dosarul nr. 
.../.../bis/...-5 procurori, toate la ST Ploiești) 

Dintre motivele de ordin subiectiv, enumerăm: 
-lipsa ritmicității în efectuarea activităților de urmărire penală/lăsarea în 

nelucrare intervale mari de timp (exemplificăm: aspecte constatate la Serviciul 
Teritorial Brașov: dosarul nr. .../.../... în care nu s-au efectuat activități de 
urmărire penală în perioada decembrie 2013-iunie 2018, dosarul nr. .../.../...în 
care nu s-au efectuat activități de urmărire penală în perioada decembrie 2014-
ianuarie 2019, dosarul nr. .../.../... înregistrat la 11.03.2015 în care debutul 
activității de urmărire penală s-a realizat în luna februarie 2018, dosarul nr. 
.../.../... în care nu s-au efectuat activități de urmărire penală în perioada 
decembrie 2015-octombrie 2018, dosarul nr. .../.../... în care nu s-au efectuat 
activități de urmărire penală în perioada iunie 2015-septembrie 2018, dosarul 
nr. .../.../... în care nu s-au efectuat acte de urmărire penală ulterior începerii 
urmăririi penale in rem (11.02.2014), dosarul nr. .../.../..., în care nu s-au efectuat 
activități de urmărire penală în perioada 2016-2017 precum și ulterior lunii 
septembrie 2019, dosarul nr. .../.../.... în care ultimul act de urmărire penală a 
fost îndeplinit la data de 06.11.2015, dosarul nr. .../.../... în care nu s-au efectuat 
activități de urmărire penală în perioada septembrie 2014-decembrie 2017; 
aspecte constatate la Serviciul Teritorial Ploiești: dosarul nr. .../.../... în care nu s-
au mai efectuat activități de urmărire penală începând cu luna februarie 2013; 
dosarul nr. .../.../... în care nu s-au efectuat activități de urmărire penală în 
perioada iunie 2015-decembrie 2019; dosarul nr. .../.../... în care nu s-au efectuat 
activități de urmărire penală în perioada aprilie 2013-martie 2020, dosarul nr. 
.../.../... în care nu s-au efectuat activități de urmărire penală în perioadele 
septembrie 2015-august 2017 și octombrie 2017-ianuarie 2019, dosarul nr. 
.../.../... în care debutul activităților de urmărire penală a avut loc în luna iulie 
2019, dosarul nr. .../.../... în care nu s-au efectuat activități de urmărire penală în 
perioada februarie 2014-august 2017; dosarul nr. .../.../... în care nu s-au emis 
acte de urmărire penală în perioada august 2016-iunie 2019 și ulterior lunii iulie 
2019, dosarul nr. .../.../...în care nu s-au efectuat activități de urmărire penală în 
perioadele februarie 2015-decembrie 2016,februarie 2017-ianuarie 2020; 
aspecte constatate la serviciul Teritorial Constanța: dosarul nr. .../.../...-pentru 
perioada august 2017-februarie 2019, dosarul nr. .../.../...-pentru perioada 
octombrie 2015-aprilie 2017) dar și lăsarea în nelucrare perioade mari de timp 
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(exemplificăm: dosarul nr. ..../.../... înregistrat la data de 16.12.2013, în care 
debutul activității de urmărire penală s-a realizat în luna aprilie 2017; dosarul nr. 
.../.../... înregistrat la data de 03.07.2014, în care debutul activităților de urmărire 
penală s-a realizat în luna iunie 2017, dosarul nr. .../.../... în care nu s-au efectuat 
acte de urmărire penală în perioada iunie 2015-martie 2020. 

 
   SECȚIA DE COMBATERE A CORUPȚIEI  
I.  Activitatea de îndrumare şi control a conducerii secției 
Din datele comunicate de  conducerea D.N.A., în perioada 2019-02.06.2020 

la nivelul Secției de combatere a corupției s-a înregistrat o fluctuație a numărului 
de procurori, respectiv gradul de ocupare, în medie, a fost de 58%. 

La data de 02.06.2020 dintr-o schemă de 19 procurori au fost ocupate 
efectiv 11 posturi. 

În perioada de referință au fost efectuate verificări de către procurorii cu 
funcții de conducere cu privire la situația dosarelor cu autor cunoscut mai vechi 
de 5 ani de la sesizare, au fost stabilite măsuri și termene de soluționarea a 
acestora, aspecte consemnate în informări/analize/procese-verbale, așa cum au 
fost exemplificate anterior. 

   II. Activitatea de urmărire penală realizată de procurori 
Din verificările efectuate în realizarea obiectivelor controlului s-a constatat 

că, la data de 02.06.2020, erau înregistrate la Secția de combaterea a corupției 
un număr total de 68 dosare cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
față de 40 dosare existente la data efectuării controlului anterior, în creștere cu 
41,17%. 

În perioada 02.06.2020-07.07.2020 au fost soluționate 10 dosare, situație 
în care, stocul a fost diminuat la 58 dosare cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani 
de la sesizare față de 40 dosare cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, în perioada de referință, în creștere cu 31 %. 

Cu privire la termenul de prescripție al răspunderii penale, s-a constatat că, 
acesta se împlinește în perioada 2020-2029, după cum urmează: 

-în anul 2020 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 4 cauze; 

-în anul 2021 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 9 cauze; 

-în anul 2022 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 15 cauze; 

-în anul 2023 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 7 cauze; 

-în anul 2024 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 7 cauze; 

-în anul 2025 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 5 cauze; 
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-în anul 2026 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 3 cauze; 

-în anul 2027 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 2 cauze; 

-în anul 2028 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 3 cauze; 

-în anul 2029 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 3 cauze. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale 

Din datele comunicate de D.N.A. rezultă că, nesoluționarea cauzelor cu 
autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare s-a datorat unor factori obiectivi, 
cum ar fi de exemplu: 

- disjungeri/declinări dispuse de alte unități/structuri de parchet, uneori 
succesive, sens în care exemplificăm dos. nr..../.../...înregistrat inițial, în anul 
2012, la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, disjuns și declinat la D.N.A.-
Secția de combatere a corupției în anul 2014, dosarul nr..../.../... a fost înregistrat 
inițial în anul 2014 la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, declinat în 
același an la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, iar la data de 
15.02.2016 cauza a fost declinată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
București în favoarea D.N.A.; .../.../... înregistrat inițial la D.I.I.C.O.T., în anul 
2014; 

-necesitatea efectuării unor expertize tehnice/contabile în vederea 
soluționării legale și temeinice a cauzelor, ce au presupus alocarea unor intervale 
mari de timp- dos..../.../..., .../.../..., .../.../...; 

-complexitatea activităților de urmărire penală desfășurate în cauze, 
respectiv numărul mare de persoane audiate în cauze, necomunicarea în 
termenele stabilite de procuror a unor înscrisuri/documente de diverse 
autorități/instituții publice/private etc.- dos. nr..../.../..., .../.../..., .../.../... bis; 

-imposibilitatea identificării în vederea audierii sub diferite calități 
procesuale a unor persoane plecate în străinătate, audieri esențiale soluționării 
cauzelor-dos. nr.../.../...; 

-disjungeri succesive din cauzele înregistrate la nivelul secției-dos. 
nr..../.../... disjuns din dosarul nr..../.../... disjuns la rândul său din dosarul 
nr..../.../...; 

-fluctuația ofițerilor de poliție judiciară desemnați în cauzele de 
competența D.N.A.-dos. nr..../.../..., .../.../..., .../.../.... 

Se impune a se preciza că în perioada 16 martie-15 mai 2020 activitatea 
procurorilor din cadru D.N.A., s-a desfășurat cu respectarea dispozițiilor art.43 
din Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020, respectiv a prevederilor 
Decretului nr. 240/14.04.2020, decrete prin care s-a instituit și prelungit starea 
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de urgență pe teritoriul României, fapt ce a avut consecințe asupra ritmului de 
efectuare a urmăririi penale în cauzele penale aflate în lucru. 

 
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACȚIUNILOR ASIMILATE INFRACȚIUNILOR 

DE CORUPȚIE  
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii secției 
Din datele comunicate de  conducerea D.N.A., în perioada 2019-02.06.2020 

la nivelul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție 
s-a înregistrat o fluctuație a numărului de procurori, respectiv gradul de ocupare, 
în medie, a fost de 72%. 

La data de 02.06.2020 dintr-o schemă de 36 procurori au fost ocupate 
efectiv 27 posturi. 

În perioada de referință au fost efectuate verificări de către procurorii cu 
funcții de conducere cu privire la situația dosarelor cu autor cunoscut mai vechi 
de 5 ani de la sesizare, au fost stabilite măsuri și termene de soluționarea a 
acestora, aspecte consemnate în informări/analize/procese-verbale, așa cum au 
fost exemplificate anterior. 

II. Activitatea de urmărire penală realizată de procurori 
Din verificările efectuate în realizarea obiectivelor controlului s-a constatat 

că, la data de 02.06.2020, erau înregistrate la Secția de combaterea a 
infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție un număr total de 120 dosare 
cu autor necunoscut față de 78 dosare existente la data efectuării controlului 
anterior, în creștere cu 35%. 

Cu privire la termenul de prescripție ala răspunderii penale s-a constatat că 
acesta se împlinește în perioada 2020-2032, după cum urmează: 

-în anul 2020 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 6 cauze; 

- în anul 2021 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 15 cauze; 

- în anul 2022 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 13 cauze; 

- în anul 2023 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 17 cauze; 

- în anul 2024 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 10 cauze; 

- în anul 2025 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 7 cauze; 

- în anul 2026 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 12 cauze; 

- în anul 2027 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 5 cauze; 
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- în anul 2028 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 4 cauze; 

- în anul 2029 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 3 cauze; 

- în anul 2030 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 6 cauze; 

- în anul 2031 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 13 cauze; 

- în anul 2032 termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
într-un număr de 9 cauze. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale 

Din datele comunicate de D.N.A. rezultă că, nesoluționarea cauzelor cu 
autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare s-a datorat unor factori obiectivi, 
cum ar fi de exemplu: 

- disjungeri/declinări dispuse de alte unități/structuri de parchet, uneori 
succesive, sens în care exemplificăm dos. nr..../.../... înregistrat inițial la D.N.A.-
S.T. Pitești a fost declinat la data de 31.01.2019 la S.C.I.A.I.C., dosarul nr..../.../... 
a fost înregistrat inițial la D.N.A.-S.T. Galațiîn anul 2010, fiind declinat la 
S.C.I.A.I.C. în anul 2016, dosarul nr..../.../... înregistrat inițial la D.N.A.-S.T. Brașov 
în anul 2014, a fost preluat la S.C.I.A.I.C. în anul 2019; 

-necesitatea efectuării unor expertize tehnice/contabile în vederea 
soluționării legale, temeinice a cauzelor, ce au presupus alocarea unor intervale 
mari de timp- dos..../.../...; .../.../..., .../.../...; 

-complexitatea activităților de urmărire penală desfășurate în cauze, 
respectiv numărul mare de persoane audiate în cauze, necomunicarea în 
termenele stabilite de procuror a unor înscrisuri/documente de diverse 
autorități/instituții publice/private etc.- dos. nr..../.../..., .../.../..., .../.../..., 
.../.../...; 

-imposibilitatea identificării în vederea audierii sub diferite calități 
procesuale a unor persoane plecate în străinătate, audieri esențiale soluționării 
cauzelor-dos. nr..../.../...;  

-disjungeri succesive din cauzele înregistrate la nivelul secției-dos. 
nr..../.../... disjuns din dos. nr..../.../..., dos. nr..../.../... disjuns din dos. nr..../.../...; 

-fluctuația de procurori înregistrată la nivelul secției a determinat 
redistribuirea unor cauze succesiv-dos nr..../.../...,.../.../..., .../.../...; 

-volumul mare de documente/înscrisuri transmise de diverse autorități, 
instituții publice sau private pentru a fi avute în vedere la soluționarea cauzelor-
dos. nr..../.../..., .../.../..., .../.../.... 

Se impune a se preciza că în perioada 16 martie-15 mai 2020 activitatea 
procurorilor din cadru D.N.A., s-a desfășurat cu respectarea dispozițiilor art.43 
din Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020, respectiv a prevederilor 
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Decretului nr.240/14.04.2020, decrete prin care s-a instituit și prelungit starea 
de urgență pe teritoriul României, fapt ce a avut consecințe asupra ritmului de 
efectuare a urmăririi penale în cauzele penale aflate în lucru. 

 
SERVICIUL PENTRU EFECTUAREA URMĂRIRII PENALE ÎN CAUZE PRIVIND 

INFRACȚIUNILE DE CORUPȚIE SĂVÂRȘITE DE MILITARI 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii serviciului 
Din datele comunicate de  conducerea D.N.A., în perioada 2019-02.06.2020 

la nivelul Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind 
infracțiunile de corupție săvârșite de militari gradul de ocupare a fost în medie 
de 82%. 

La data de 02.06.2020 dintr-o schemă de 5 procurori au fost ocupate efectiv 
5 posturi. 

În perioada de referință au fost efectuate verificări de către procurorii cu 
funcții de conducere cu privire la situația dosarelor cu autor cunoscut mai vechi 
de 5 ani de la sesizare, au fost stabilite măsuri și termene de soluționarea a 
acestora, aspecte consemnate în informări/analize/procese-verbale, așa cum au 
fost exemplificate anterior. 

II. Activitatea de urmărire penală realizată de procurori 
Din verificările efectuate în realizarea obiectivelor controlului s-a constat 

că, la data de 02.06.2020, erau înregistrate la 5 dosare față de 7 dosare existente 
la data controlului anterior, date din care rezultă o scădere cu 28,57%. 

Cu privire la termenul de prescripție ala răspunderii penale s-a constatat că 
acesta se împlinește după cum urmează: 

-în dosarul nr..../.../... termenul de prescripție a răspunderii penale se 
împlinește în decembrie 2033; 

- în dosarul nr..../.../... termenul de prescripție a răspunderii penale se 
împlinește în  cursul anului 2032; 

- în dosarul nr..../.../... termenul de prescripție a răspunderii penale se 
împlinește în cursul anului 2022; 

- în dosarul nr..../.../... termenul de prescripție a răspunderii penale se 
împlinește în cursul anului 2023; 

- în dosarul nr..../.../... termenul de prescripție a răspunderii penale se 
împlinește în cursul anului 2026. 

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale 

Din datele comunicate de D.N.A. rezultă că, nesoluționarea cauzelor cu 
autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare s-a datorat unor factori obiectivi. 

-Dosarul nr..../.../... ce are ca obiect infracț. prev. de art. 18 ind.1 alin.1 și 3 
din Lg. nr.78/2000 art.290 cu aplic. ar.41 alin.2 V.C.p. și art.26 V.C.p. rap. la ar.18 
ind.1 alin.1 și 3 din Lg. nr.78/2000 cu aplic. art.41 alin.2 V.C.p. a fost declinat în 
favoarea D.N.A. la data de 03.02.2015 iar nesoluționarea cauzei până la data de 
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07.07.2020 s-a datorat complexității cauzei coroborat cu volumul mare de 
activitate și fluctuațiile de personal. 

-Dosarul nr..../.../... a fost înregistrat sub număr unic la data de 18.08.2014 
și are ca obiect infracț. prev. de art.13 ind.2 din Lg. nr. 78/2004 rap. la art.297 
alin.1 V.C.p. cu aplic. art.35 V.C.p., art. 13 ind.2 din Lg. nr.78/2000 rap. la art.248 
alin.1 V.C.p. 

Din verificările efectuate a rezultat că nu a fost soluționat până la data de 
07.07.2020 datorită complexității cauzei. 

-Dosarul nr..../.../... a fost înregistrat sub număr unic la data de 19.02.2015 
și are ca obiect infracț. prev. de art.13 ind.2 din Lg. nr. 78/2004 rap. la art.297 
alin.1 V.C.p. cu aplic. art.5 .C.p. 

Din verificările efectuate a rezultat că nu a fost soluționat până la data de 
07.07.2020 datorită complexității cauzei. 

-Dosarul nr..../.../... a fost înregistrat sub număr unic la data de 20.02.2015 
și are ca obiect infracț. prev. de art.289 C.p. rap. la art.6 din Lg.nr.78/2000, 
art.290 C.p. rap. la art.6 din Lg. nr.78/2000, art.291 C.p. rap. la art. 6 din Lg. 
nr.78/2000, art.11 din Lg. nr.78/2000, art.13 ind.2 din Lg.78/2000. 

Din verificările efectuate a rezultat că nu a fost soluționat până la data de 
07.07.2020 datorită complexității cauzei. 

-Dosarul nr..../.../... a fost înregistrat sub număr unic la data de 20.09.2016 
și are ca obiect infracț. prev. de art.18 ind.1 din Lg. nr. 78/2004,art.322 C.p. și 
art.323 C.p. 

Din verificările efectuate a rezultat că nu a fost soluționat până la data de 
07.07.2020 datorită complexității cauzei, volumului mare de 
înscrisuri/documente existente la dosarul cauzei. 

De asemenea, se impune a se preciza că dosarul anterior menționat a fost 
redistribuit, ultima dată a repartizării noului procuror de caz fiind 25.05.2020. 

 
 SERVICIILE TERITORIALE ALE DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE  
 
   Serviciul Teritorial Alba-Iulia 

Schema de personal a ST Alba Iulia prevede 6 posturi de procurori. În 
perioada 2019-iunie 2020, gradul de ocupare a posturilor a variat între 50% și 
67%. În privința lucrătorilor de poliție judiciară, schema de personal a prevăzut 
inițial, 7 posturi, numărul a fost redus la 5 în perioada mai 2019-decembrie 2019, 
pentru ca ulterior, schema să se mărească cu un post. Gradul de ocupare a variat 
de la 71% la 100%. Serviciul teritorial Alba-Iulia este condus (prin delegare) de 
doamna procuror șef ....  

     I. Activitatea de îndrumare și control a conducerii serviciului teritorial  
În cursul sem.I/2020, conducerea serviciului teritorial a efectuat o 

activitate de monitorizare a stadiului urmăririi penale în cauzele mai vechi de 5 
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ani de la sesizare, planificată prin programul de activitate semestrial și 
materializată în Informările nr. .../.../.../... și nr. .../.../.../....  

      II. Activitatea de urmărire penală realizată de procurori 
Din verificările efectuate în realizarea obiectivelor controlului, a rezultat 

că la S.T. Alba Iulia se aflau în lucru un număr de 4 cauze cu autori cunoscuți mai 
vechi de 5 ani de la sesizare, înregistrate din anii 2013, 2014 și 2015 (cu 3 dosare 
în plus față de controlul anterior). În raport de infracțiunile care formează 
obiectul urmăririi penale, termenele de prescripție a răspunderii penale, se vor 
împlini în perioada 2024-2035. În cazul dosarului nr. .../.../...,  termenele de 
prescripție pentru unele dintre infracțiunile de abuz în serviciu care formează 
obiectul urmăririi penale, sunt considerate ca împlinite din perspectiva Deciziei 
CCR nr. 297/2018. În efectuarea urmăririi penale în cele 4 cauze, procurorii 
desemnați au emis ordonanțe de delegare și au stabilit termene în vederea 
aducerii la îndeplinire de către organele de poliție judiciară, a activităților 
dispuse.  

III.Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale 

Din examinarea datelor comunicate în timpul controlului, au rezultat 
motive obiective care au condus la nefinalizarea urmăririi penale, respectiv 
complexitatea cauzelor, derivând din numărul mare de persoane puse sub 
acuzare și numărul infracțiunilor care formează obiectul acuzării (39 de persoane 
fizice și juridice-în dosarul nr. .../.../..., 18 persoane fizice și juridice în dosarul nr. 
.../.../..., 8 infracțiuni în diferite forme de participație-în cazul dosarului nr. 
.../.../...), diversitatea mijloacelor probatorii (dosarul nr. .../.../...), necesitatea 
documentării ample a activității infracționale (dosarul nr. .../.../...). 

 
Serviciul Teritorial Bacău 
Schema de personal a ST Bacău  prevede 5 posturi. În perioada 2019-iunie 

2020, gradul de ocupare a fost de 100%. În ceea ce privește lucrătorii de poliție 
judiciare, schema prevede 8 posturi, în perioada de referință gradul de ocupare 
variind între 75% și 100%. Unitatea este condusă de doamna procuror șef ....  

 I. Activitatea de îndrumare și control a conducerii serviciului teritorial  
În perioada 2019-iunie 2020, conducerea serviciului teritorial nu a efectuat 

activități de control.  
II. Activitatea de urmărire penală realizată de procurori 
Din verificările efectuate în perioada controlului, a rezultat că la serviciul 

teritorial a fost înregistrat la data de 27.03.2020 dosarul nr. .../.../..., ca urmare 
a redistribuirii dosarului nr. .../.../... al DNA-Secția II, prin Ordinul procurorului șef 
direcție nr. 44/18.03.2020.  

III.Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale. 
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În timpul controlului, dosarul nr. .../.../... având prima sesizare la data de 
03.08.2012, a fost soluționat prin ordonanță de clasare emisă la 30.06.2020. 

  
Serviciul Teritorial Brașov 
Schema de personal a Serviciului Teritorial Brașov prevede 7 posturi de 

procurori. În perioada 2019-iunie 2020, gradul de ocupare a posturilor a variat 
între 71/% și 86%. În privința lucrătorilor de poliție judiciară, schema prevede 9 
posturi. În perioada de referință, gradul de ocupare a variat între 78% și 
100%.Serviciul teritorial Brașov este condus (cu delegare) de domnul procuror 
șef Ardelean Aurelian Ioan.  

I. Activitatea de îndrumare și control a conducerii serviciului teritorial  
În perioada 2019-iunie 2020, procurorul șef al serviciului teritorial a 

efectuat controlul operativ curent asupra dosarelor aflate în lucru, constatările 
și rezultatele acestor activități fiind materializate în procesele-verbale nr. 
.../.../.../..., nr. .../.../.../..., nr..../.../.../... și nr. .../.../.../.... Activitatea de control 
s-a dovedit  eficientă în parte, având în vedere că numărul total al cauzelor aflate 
în lucru la serviciul teritorial  a scăzut de la 320 cauze (la începutul lunii martie 
2019) la 256 cauze ( în luna mai 2020). În materia cauzelor mai vechi de 5 ani de 
la sesizare însă, numărul acestora a crescut de la 34 la 58-cu referire la aceleași 
perioade de verificare.  

 
II. Activitatea de urmărire penală realizată de procurori 
La data de 02.06.2020, la ST Brașov se aflau în lucru un număr de 50 dosare 

(în creștere cu 8 cauze față de controlul anterior). În perioada  controlului, au 
fost soluționate 3 cauze prin ordonanțe de clasare, în două dintre dosare fiind 
dispuse disjungeri, formându-se noi dosare. Termenele de prescripție a 
răspunderii penale se vor împlini cel mai devreme în luna octombrie 2020 
(dosarele nr. .../.../..., nr. .../.../...) și cel mai târziu, în anul 2032. În marea 
majoritate a cauzelor verificate, procurorii au emis ordonanțe de delegare, 
stabilind termene pentru aducerea la îndeplinire de către organele de poliție 
judiciară, a activităților stabilite. 

III.Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale 

Examinând materialul pus la dispoziție în timpul controlului, se pot 
identifica motive obiective care au condus la nesoluționarea dosarelor, constând 
în: amploarea și diversitatea activităților în probațiune (exemplificăm: dosarele 
nr. .../.../..., nr. .../..../..., nr. .../.../..., nr..../.../..., nr..../.../..., nr..../.../..., nr.... 
bis/.../..., nr..../.../...), redistribuiri repetate (dosarul nr..../.../...-3 procurori, 
dosarul nr. .../.../...-4 procurori, dosarul nr. .../.../...-5 procurori), existența unor 
elemente de extraneitate (exemplificăm: dosarul nr. .../.../bis/...). 

Au fost identificate însă și elemente de ordin subiectiv, constând în lipsa 
ritmicității în efectuarea activităților de urmărire penală/lăsarea în nelucrare 
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intervale mari de timp (exemplificăm: dosarul nr. .../.../... în care nu s-au efectuat 
activități de urmărire penală în perioada decembrie 2013-iunie 2018, dosarul nr. 
.../.../.... în care nu s-au efectuat activități de urmărire penală în perioada 
decembrie 2014-ianuarie 2019, dosarul nr. .../.../... înregistrat la 11.03.2015 în 
care debutul activității de urmărire penală s-a realizat în luna februarie 2018, 
dosarul nr. .../.../... în care nu s-au efectuat activități de urmărire penală în 
perioada decembrie 2015-octombrie 2018, dosarul nr. .../.../... în care nu s-au 
efectuat activități de urmărire penală în perioada iunie 2015-septembrie 2018, 
dosarul nr. .../.../... în care nu s-au efectuat acte de urmărire penală ulterior 
începerii urmăririi penale in rem (11.02.2014), dosarul nr. .../.../..., în care nu s-
au efectuat activități de urmărire penală în perioada 2016-2017 precum și 
ulterior lunii septembrie 2019, dosarul nr. .../.../... în care ultimul act de urmărire 
penală a fost îndeplinit la data de 06.11.2015, dosarul nr. .../.../... în care nu s-au 
efectuat activități de urmărire penală în perioada septembrie 2014-decembrie 
2017). 

Față de datele mai sus expuse, urmează a se dispune sesizarea din oficiu 
a Inspecției Judiciare cu privire la abaterea disciplinară prev. de art. 99 lit. h 
teza I din Legea 303/2004 rep. constând în nerespectarea în mod repetat și din 
motive imputabile a dispozițiilor legale privitoare la soluționarea cu celeritate 
a cauzelor. 

Serviciul Teritorial Cluj 
Schema de personal a ST Cluj  prevede 6 posturi de procurori. În perioada 

2019-iunie 2020, gradul de ocupare a fost de 100%, cu excepția lunii aprilie 2020. 
În privința lucrătorilor de poliție judiciară, schema de personal prevede 7 posturi 
iar în aceeași perioadă, gradul de ocupare a variat între 78% și 100%. Unitatea 
este condusă de doamna procuror șef ....  

I. Activitatea de îndrumare și control a conducerii serviciului teritorial  
În perioada 2019-iunie 2020, procurorul șef serviciu a efectuat activități de 

control asupra cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare aflate în lucru, în 
aducerea la îndeplinire a dispozițiilor procurorului ierarhic superior, 
materializate în Informările nr. .../.../.../... și nr..../.../.../....  

Activitățile de analiză și control au fost eficiente, conducând la scăderea 
ușoară a numărului de dosare din categoria menționată mai sus, de la 81 la 75-
corespunzător celor două perioade de raportare. Motivele identificate de 
conducerea serviciului teritorial pentru nesoluționarea cauzelor au fost de ordin 
obiectiv și au vizat caracterul complex al investigațiilor penale, dificultăți în 
administrarea probatoriului în cauze deja vechi înregistrate ca urmare a 
declinărilor de competență dispuse de alte unități, fluctuația de personal.  

      II. Activitatea de urmărire penală realizată de procurori 
Din datele comunicate în perioada controlului, a rezultat că la ST Cluj se 

află în lucru un număr de 6 cauze, similar controlului anterior. Termenele de 
prescripție a răspunderii penale se vor împlini cel mai devreme în anul 2023 și 
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cel mai târziu, în anul 2035. În cauzele raportate, procurorii au emis ordonanțe 
de delegare și au stabilit termene pentru aducerea la îndeplinire a activităților 
dispuse, de către organele de poliție.  

       III.Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale 

Examinarea materialului pus la dispoziție a relevat existența unor motive 
obiective care au condus la nesoluționarea dosarelor, constând în amploarea și 
diversitatea activităților în probațiune ( exemplificăm: dosarul nr. .../.../..., 
dosarul nr. .../.../..., dosarul nr. .../.../...) dar și motive de ordin subiectiv, 
constând în lipsa ritmicității în efectuarea urmăririi penale (exemplificăm: 
dosarul nr. .../.../... înregistrat la data de 17.01.2015, în care debutul activității 
de urmărire penală a avut loc la 16.05.2017). 

 
Serviciul Teritorial Constanța 
Schema de personal a ST Constanța prevede 8 posturi de procurori. În 

perioada 2019-iunie 2020, gradul de ocupare a variat între 88% și 100%. În 
privința lucrătorilor de poliție judiciară, schema prevede 7 posturi-toate ocupate 
în perioada de referință. Unitatea este condusă de domnul procuror șef ....  

 
I. Activitatea de îndrumare și control a conducerii serviciului teritorial  
În perioada 2019-iunie 2020, la nivelul serviciului teritorial nu s-au 

înregistrat activități de control.  
 
II. Activitatea de urmărire penală realizată de procurori 
Conform datelor comunicate în perioada controlului, la ST Constanța erau 

înregistrate la data de 02.06.2020, un număr de 22 cauze mai vechi de 5 ani de 
la prima sesizare, în creștere cu 3 cauze față de controlul anterior. În timpul 
controlului a fost soluționate 2 dosare ( unul prin rechizitoriu iar cel de-al doilea, 
prin ordonanță de clasare)  

În cauzele aflate în lucru, de regulă, procurorii au uzat de instituția 
delegării, stabilind termene în vederea aducerii la îndeplinire a activităților 
dispuse, de către organele de poliție.  

   III.Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale 

În urma examinării materialului pus la dispoziție, au fost identificate 
motive obiective care au condus la nefinalizarea urmăririi penale, constând în: 
elemente de extraneitate (exemplificăm : dosarul nr. ..../.../... și dosarul nr. 
.../.../...); sustragerea inculpaților de la urmărirea penală (exemplificăm: dosarul 
nr. .../.../...);amploarea și diversitatea activităților în probațiune precum și 
numărul mare al persoanelor puse sub acuzare (exemplificăm: dosarul nr. 
.../.../..., dosarul nr. .../.../...-70 de suspecți, dosarul nr. .../.../...), numărul mare 
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de declinări de competență în dosare reunite apoi la dosarul inițial înregistrat la 
serviciul teritorial (exemplificăm: dosarele nr. .../.../... și nr. .../.../...). 

Au fost identificate și elemente de ordin subiectiv, constând în lipsa 
ritmicității în efectuarea activităților de urmărire penală ( exemplificăm: dosarul 
nr. .../.../...-pentru perioada august 2017-februarie 2019, dosarul nr. .../.../...-
pentru perioada octombrie 2015-aprilie 2017) dar și lăsarea în nelucrare 
perioade mari de timp (exemplificăm: dosarul nr. .../.../... înregistrat la data de 
16.12.2013, în care debutul activității de urmărire penală s-a realizat în luna 
aprilie 2017; dosarul nr. .../.../... înregistrat la data de 03.07.2014, în care debutul 
activităților de urmărire penală s-a realizat în luna iunie 2017; dosarul nr. 
.../..../... în care nu s-au efectuat acte de urmărire penală în perioada iunie 2015-
martie 2020). 

Cu privire la aceste ultime aspecte, se va pronpune sesizarea din oficiu a 
Inspecției Judiciare în vederea efectuării de verificări privind abaterea 
disciplinară prev. de art. 99 lit. h teza I din Legea 303/2004 rep. constând în 
nerespectarea în mod repetat și din motive imputabile a dispozițiilor legale 
privitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor. 

 
Serviciul Teritorial Craiova 
Schema de personal a ST Craiova prevede 8 posturi de procurori. În 

perioada 2019-iunie 2020, procentul de ocupare a variat între 63% și 75%. În 
privința lucrătorilor de poliție judiciară, schema prevede 8 posturi-ocupate 
integral în perioada de referință. Unitatea este condusă de domnul procuror șef 
....  

I. Activitatea de îndrumare și control a conducerii serviciului teritorial  
În perioada 2019-iunie 2020, procurorul șef al serviciului teritorial a realizat 

o activitate de monitorizare a situației cauzelor aflate în lucru la procurori 
(incluzând cauzele mai vechi de 1 an de la sesizare),în aducerea la îndeplinire a 
activităților cuprinse în programele semestriale de activitate și a dispozițiilor 
procurorului ierarhic superior. Activitatea de monitorizare a fost transpusă în 
situațiile tabelare înregistrate sub nr. .../.../.../..., nr. .../.../.../..., nr. ..../.../.../..., 
nr. .../.../.../..., nr. .../.../.../... și nr. .../.../.../...) și  a avut ca rezultat scăderea 
numărului cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare, de la 116 (în luna ianuarie 
2019) la 85 (în luna iunie 2020). De asemenea, în aceeași perioadă, procurorul 
șef serviciu a verificat situația cauzelor aflate în lucru la procurori, mai vechi de 
6 luni de la data dispunerii efectuării în continuare a urmăririi penale și  cauzelor 
mai vechi de 5 ani de la sesizare, aflate în lucru la finele anului 2019 ( lucrările nr. 
.../.../.../... și nr. .../.../.../...).  

II. Activitatea de urmărire penală realizată de procurori 
La data de 02.06.2020, la Serviciul Teritorial Craiova  se aflau în lucru 9 

dosare cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de la sesizare, în scădere față de 
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controlul anterior în cadrul căruia au fost identificate 19 astfel de cauze. În timpul 
controlului, a fost soluționată 1 cauză.  

În dosarele care au făcut obiectul controlului, termenele de prescripție a 
răspunderii penale se vor împlini în perioada 2022-2031. Procurorii desemnați 
au emis ordonanțe de delegare și au stabilit termene în vederea aducerii la 
îndeplinire a activităților dispuse, de către organele de poliție.  

III.Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale 

Analizând materialul pus la dispoziție, au fost identificate motive obiective 
care au condus la nesoluționarea cauzelor, respectiv, complexitatea-
determinată de amploarea și diversitatea activităților în probațiune 
(exemplificăm: dosarele nr. ..../.../...,  nr. .../.../..., nr..../.../...), numărul mare al 
persoanelor puse sub acuzare (dosarul nr. .../.../...-19 suspecți); dificultăți în 
administrarea probei testimoniale (dosarele nr. .../.../... și nr. .../.../...) 

Nu au fost identificate motive de ordin subiectiv care să fi condus la  
nesoluționarea cauzelor ce fac obiectul prezentului control.  

 
Serviciul Teritorial Galați 
Schema de personal a ST Galați prevede 8 posturi de procurori. În perioada 

2019-iunie 2020, gradul de ocupare a variat între 83% și 100%. În privința 
lucrătorilor de poliție judiciară, schema a prevăzut 7 posturi în lunile ianuarie 
2019 și februarie 2019 și 8 posturi pentru restul intervalului. Gradul de ocupare 
a fost de 100%. Serviciul teritorial Galați este condus de doamna procuror ....  

I. Activitatea de îndrumare și control a conducerii serviciului teritorial  
În perioada 2019-iunie 2020, procurorul șef al serviciului teritorial a 

efectuat activități de control, în temeiul programelor de activitate ori a 
dispozițiilor procurorului ierarhic superior,  care au vizat: situația cauzelor aflate 
în lucru la procurori mai vechi de 2 ani-prin raportare la data comiterii faptelor- 
(Informările nr. .../.../.../.... și nr. .../.../.../...); situația cauzelor aflate în lucru la 
procurori mai vechi de 1 an de la sesizare (Informările nr. .../.../.../..., nr. 
.../.../.../... și nr. .../.../.../...). Activitățile de control nu s-au reflectat în mod 
corespunzător în activitatea serviciului teritorial , în sensul că , spre exemplu, 
stocul dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare a cunoscut creșteri de la o 
perioadă de verificare la alta. În analiza motivelor care au condus la 
nesoluționarea dosarelor, procurorul șef serviciu a identificat motive obiective 
constând în complexitatea probatoriului, administrarea treptată a probelor, 
prioritizarea activităților.  

II. Activitatea de urmărire penală realizată de procurori 
La data de 02.06.2020, la ST Galați se aflau în lucru un număr de 26 dosare 

mai vechi de 5 ani de la sesizare (față de 21 dosare identificate la controlul 
anterior). Conform datelor comunicate în cursul controlului, termenele de 
prescripție a răspunderii penale în cele 26 cauze, se împlinesc cel mai devreme 
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în luna august 2020 (în cauzele nr. .../.../..., nr. .../.../...  și nr. .../.../...) și cel mai 
târziu, în anul 2028. Într-un număr semnificativ de cauze, termenele de 
prescripție se vor împlini în anul 2021.  

În dosarele care au format obiectul controlului, de regulă, procurorii au 
emis ordonanțe de delegare și au stabilit termene pentru aducerea la îndeplinire 
a activităților dispuse, de către organele de poliție judiciară.  

III.Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale 

Examinarea materialului pus la dispoziție a relevat existența unor motive 
obiective care au condus la nesoluționarea dosarelor, respectiv-complexitatea, 
determinată de reunirea mai multor dosare declinate de la alte unități de 
parchet (exemplificăm: dosarul nr. .../.../...); lipsa raportului de control al 
DLAF(exemplificăm: dosarul nr. .../.../... format prin disjungere din dosarul nr. 
.../.../...); durata efectuării constatărilor tehnico-științifice de specialitate 

 (exemplificăm: dosarul nr. .../.../...); amploarea și diversitatea activităților 
în probațiune (exemplificăm: dosarele nr. .../.../..., nr. .../.../..., nr..../.../..., 
nr..../.../..., nr..../.../..., nr..../.../...).  

 Au fost identificate însă și motive subiective, constând în lipsa ritmicității 
în efectuarea urmăririi penale/lăsare în nelucrare perioade mari de timp 
(exemplificăm: dosarul nr. .../..../... în care nu s-au efectuat activități de urmărire 
penală în perioadele aprilie 2014-martie 2018 și iunie 2018-iunie 2019, dosarul 
nr. .../.../... în care nu s-au efectuat activități de urmărire penală în perioada 
ianuarie 2015-mai 2019, dosarul nr. .../.../... în care nu s-au efectuat activități de 
urmărire penală în perioada octombrie 2015-decembrie 2017 precum și în cursul 
anului 2019).  

 Cu privire la prelungirea duratei procedurilor în dosarele nr. .../.../..., 
nr..../.../... și nr. .../.../... în care se va împlini termenul de prescripție a 
răspunderii penale în luna august 2020, precum și cu privire la aspectele privind 
lăsarea în nelucrare a dosarelor enumerate în paragraful anterior, se va 
dispune sesizarea din oficiu a Inspecției Judiciare sub aspectul abaterii 
disciplinare prev. de art. 99 lit.h teza I din Legea 303.2004 rep. constând în 
nerespectarea în mod repetat și din motive imputabile a dispozițiilor legale 
privitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor.  

 
Serviciul Teritorial Iași 
Schema de personal a ST Iași prevede 7 posturi de procurori. În perioada 

2019-iunie 2020, gradul de ocupare a fost de 100%. În privința lucrătorilor de 
poliție judiciară, schema prevede 8 posturi. În perioada de referință, procentul 
de ocupare a variat între 88% și 100%. 

I. Activitatea de îndrumare și control a conducerii serviciului teritorial  
În perioada 2019-iunie 2020, prin dispoziții interne, procurorul șef al 

serviciului teritorial a dispus (urmarea activităților de control realizate de 
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procurorul șef al DNA precum și în temeiul dispozițiilor regulamentare) ca 
procurorii din cadrul serviciului, să soluționeze dosarele penale verificate/aflate 
în lucru, în termenele pe care aceștia le-au stabilit/estimat în conținutul fișelor 
întocmite în dosare ori în termenele stabilite de procurorul șef serviciu. În acest 
sens, au fost emise dispozițiile interne nr. .../.../.../..., nr. .../.../.../..., nr. 
.../.../.../... și nr. .../.../.../....  

De asemenea, în cursul lunii aprilie 2019, procurorul șef serviciu a realizat 
două activități de analiză și control care, în esență, au privit aceleași aspecte-
respectiv, activitatea de urmărire penală, precum și activitatea în sectorul 
judiciar a procurorilor  din cadrul serviciului teritorial, întocmind Informarea nr. 
.../.../.../... și Analiza nr. .../.../.../....  

II. Activitatea de urmărire penală realizată de procurori 
În vederea efectuării controlului, Serviciul Teritorial Iași a raportat prin 

adresa emisă sub nr. .../.../.../..., existența a 4 cauze mai vechi de 5 ani de la 
sesizare aflate în lucru la data de 02.06.2020. Fiind observate neconcordanțele 
între datele comunicate de ST Iași și cele transmise de DNA-Structura Centrală în 
lucrarea nr. .../.../..., inspectorul judiciar a solicitat precizări suplimentare, 
demers în urma căruia, la data de 21.07.2020  Serviciul Teritorial Iași a comunicat 
suplimentar un număr de alte 7 cauze care nu au fost incluse în situația inițială.  

În concluzie, la data de 02.06.2020, la ST Iași se aflau în lucru un număr de 
11 cauze cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

În cursul controlului, a fost soluționat prin clasare, 1 dosar, situație în care 
la data de  21.07.2010, erau în lucru 10 cauze cu autor necunoscut mai vechi de 
5 ani de la sesizare. 

Conform datelor comunicate, în dosarele aflate în lucru termenele de 
prescripție a răspunderii penale se împlinesc cel mai devreme în anul 2021 și cel 
mai târziu, în anul 2031. În dosarul nr. .../.../...,  termenele de prescripție a 
răspunderii penale s-au împlinit în cursul acestui an pentru unele dintre 
infracțiunile care formează obiectul urmăririi penale iar în dosarul nr. .../.../..., 
termenul de prescripție a răspunderii penale pentru infracțiunea care formează 
obiectul urmăririi penale s-a împlinit în luna februarie 2019, după infirmarea 
soluției de clasare emisă la data de 12.12.2018, în procedura prev. de art. 339 
CPP.  

De regulă, procurorii au uzat de instituția delegării, stabilind termene în 
vederea aducerii la îndeplinire a activităților dispuse, de către organele de 
poliție. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale  

Nesoluționarea celor 10 dosare cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, s-a datorat unor motive  de ordin obiectiv coroborat cu fluctuația de 
personal, fapt ce a determinat redistribuiri succesive ale unor cauze. 

Dintre motivele de ordin obiectiv, enumerăm: 
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-necesitatea efecturării unor expertize de specialitate în vederea 
finalăzării urmării penale, ca de exemplu în dosarul nr..../.../...; 

-imposibilitatea audierii tuturor persoanelor în vederea lămuririi situației 
de fapt, imposibilitate determinată de starea de sănătate a acestora coroborat 
după caz cu starea de urgență, sens în care exemplificăm dos. nr..../.../...; 

-complexitatea cauzelor raportat la volumul mare de activități desfășurate 
dublat de redistribuirile succesive, sens în care exemplificăm dosarele: 
nr..../..../..., .../.../... și .../.../... 

 
Serviciul Teritorial Oradea 
Schema de personal a ST Oradea prevede 7 posturi de procurori. În 

perioada 2019-iunie 2020, gradul de ocupare a variat între 29% și 100%. În 
privința lucrătorilor de poliție judiciară, schema de personal prevede 9 posturi, 
în perioada de referință gradul de ocupare variind între 78% și 89%. Unitatea 
este condusă de doamna procuror șef ....  

I. Activitatea de îndrumare și control a conducerii serviciului teritorial  
În anul 2019, procurorul șef serviciu a realizat o activitate de control și 

analiză asupra situației cauzelor mai vechi de 5 ani nesoluționate, materializată 
în Informarea nr. .../.../.../....  

II. Activitatea de urmărire penală realizată de procurori 
La data de 02.06.2020, la ST Oradea se aflau în lucru un număr de 19 cauze 

cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de la sesizare (față de 15 cauze la controlul 
anterior). În timpul controlului, au fost soluționate 2 dosare, prin ordonanță de 
clasare și rechizitoriu. 

În cauzele care fac obiectul controlului, termenele de prescripție a 
răspunderii penale se împlinesc în perioada 2021-2028. Procurorii au emis 
ordonanțe de delegare, stabilind termene în vederea aducerii la îndeplinire a 
activităților dispuse, de către organele de poliție judiciară. 

III.Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale 

Analizând materialul pus la dispoziție în timpul controlului, au fost 
identificate motive de ordin obiectiv care au determinat prelungirea în timp a 
soluționării dosarelor penale constând în: complexitatea cauzelor determinată 
de amploarea și diversitatea activităților în probațiune, numărul persoanelor 
puse sub acuzare (exemplificăm: dosarele nr. .../.../..., nr..../.../..., nr..../.../..., 
nr..../.../..., nr..../.../..., nr..../..../...); elemente de extraneitate (exemplificăm: 
dosarele nr. .../.../..., nr. .../.../...); durata efectuării de către DLAF a controalelor 
solicitate de organele de urmărire penală (exemplificăm: dosarul nr. .../.../...-2 
ani și 2 luni; dosarul nr. .../.../...-în care solicitarea a fost formulată în luna aprilie 
2017 , raportul de control nefiind finalizat nici în prezent), redistribuiri repetate 
(exemplificăm: dosarul nr. .../.../...-la 3 procurori, dosarul nr. .../.../...- la 5 
procurori, dosarul nr. .../.../...-la 5 procurori).  
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Au fost identificate și motive de ordin subiectiv, constând în lipsa 
ritmicității în efectuarea urmăririi penale/lăsarea în nelucrare  (exemplificăm: 
dosarul nr. .../.../... înregistrat ca urmare a ordonanței de declinare a 
competenței emisă de PJ Oradea la data de 22.10.2015, în care debutul activității 
de urmăririi penale a avut loc la data de 03.04.2019, dosarul nr. .../.../... în care 
nu s-au efectuat acte de urmărire penală ulterior lunii decembrie 2018, dosarul 
nr. .../.../... în care nu s-au efectuat activități de urmărire penală în perioada 
martie 2015-aprilie 2018).  

 
Serviciul Teritorial Pitești 
Schema de personal a ST Pitești a prevăzut un număr de 6 posturi de 

procurori în perioada ianuarie –iunie 2019, numărul acestora fiind redus ulterior 
la 5. În perioada 2019-iunie 2020, gradul de ocupare a variat între 40% și 80%. În 
ceea ce privește lucrătorii de poliție judiciară, schema prevede 10 posturi, gradul 
de ocupare în perioada de referință variind între 90% și 100%. Serviciul Teritorial 
Pitești este condus de doamna procuror ....  

 
I. Activitatea de îndrumare și control a conducerii serviciului teritorial  
În perioada 2019-iunie 2020, procurorul șef al serviciului teritorial nu a 

efectuat activitate de îndrumare și control.  
II. Activitatea de urmărire penală realizată de procurori 
La data de 02.06.2020, la ST Pitești se aflau în lucru un număr de 18 cauze 

cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de la sesizare (față de 111 –la controlul 
anterior). În aceste dosare, termenele de prescripție a răspunderii penale se vor 
împlini în perioada 2021-2028. În activitatea de urmărire penală, procurorii au 
uzat de instituția delegării, stabilind termene pentru aducerea la îndeplinire a 
activităților dispuse, de către organele de poliție.  

III.Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale 

Examinarea materialului pus la dispoziție în timpul controlului, a relevat 
existența unor motive obiective care au condus la nefinalizarea urmăririi penale, 
constând în complexitatea cauzelor determinată de: necesitatea documentării 
ample a activității infracționale (exemplificăm: dosarele  nr. .../.../..., nr..../.../..., 
nr.... bis/.../..., nr.../P/..., nr..../.../...), numărul mare al persoanelor puse sub 
acuzare ( exemplificăm: dosarul nr. .../.../...-23 suspecți), elemente de 
extraneitate (exemplificăm: dosarul nr. .../.../...).  

Au fost identificate și motive subiective care au condus la nesoluționarea 
dosarelor, constând în lipsa ritmicității în efectuarea activităților de urmărire 
penală/lăsarea în nelucrare în perioade mari de timp (exemplificăm: dosarul nr. 
.../.../... în care nu s-au efectuat activități de urmărire penală în perioadele iunie 
2015-iunie 2017, martie 2019-ianuarie 2020; dosarul nr. .../.../... în care nu s-au 
efectuat activități de urmărire penală în perioada august 2016-ianuarie 2019, 
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dosarul nr. .../.../... în care nu s-au efectuat activități de urmărire penală în 
perioada februarie 2016-aprilie 2018; dosarul nr. .../.../... în care nu s-au efectuat 
activități de urmărire penală în perioada noiembrie 2013-noiembrie 2017, 
dosarul nr. .../.../... în care nu s-au efectuat activități de urmărire penală în 
perioada noiembrie 2016-octombrie 2019). 

 
Serviciul Teritorial Ploiești 
Pentru perioada 2019-iunie 2020, schema de personal a serviciului teritorial 

a prevăzut 7 posturi de procurori. Exceptând luna ianuarie 2019 când gradul de 
ocupare a fost de 100%, în intervalul de referință gradul de ocupare a variat între 
43% și 57%. În privința lucrătorilor de poliție judiciară, în perioada ianuarie 2019-
martie 2019, schema a prevăzut 8 posturi, ulterior operând o reducere cu 1 post. 
Gradul de ocupare a variat între 86% și 100%. Unitatea este condusă de domnul 
procuror șef (delegat) ....  

 
 
I. Activitatea de îndrumare și control a conducerii serviciului teritorial  
În perioada 2019-iunie 2020, procurorul șef al serviciului teritorial nu a 

realizat activitate de îndrumare și control.  
II. Activitatea de urmărire penală realizată de procurori 
Conform datelor raportate, la 02.06.2020, la ST Ploiești se aflau în lucru un 

număr de 45 cauze cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de la sesizare ( în 
creștere cu 10 cauze față de controlul anterior). 

În aceste dosare, termenele de prescripție a răspunderii penale se vor 
împlini cel mai devreme în luna octombrie 2020 (dosarul nr..../.../..., dosarul nr. 
.../.../..) și cel mai târziu, în anul 2034. În cauza nr..../.../... formată prin disjungere 
din dosarul nr. .../.../... termenul de prescripție a răspunderii penale s-a împlinit 
în anul 2017 ca efect al Deciziei CCR nr. 297/2018. Într-un număr redus de cauze 
dintre cele verificate, procurorii au uzat de instituția delegării.  

III.Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale 

În urma examinării materialului pus la dispoziție în timpul controlului, au 
fost identificate motive obiective care au condus la nesoluționarea cauzelor, 
constând în: nefinalizarea raportului de constatare tehnico-științifică 
(exemplificăm: dosarul nr. .../.../... în care ordonanța a fost emisă la 27.09.2018, 
dosarul nr. .../.../bis/... în care ordonanța a fost emisă la data de 20.12.2016), 
sustragerea suspecților de la urmărirea penală (dosarul nr. .../.../... și dosarul nr. 
.../.../...)  precum și în redistribuiri repetate ale dosarelor generate de fluctuația 
de personal (exemplificăm: dosarul nr. .../.../...-5 procurori, dosarul nr..../.../...- 
4 procurori, dosarul nr. .../.../...-5 procurori, dosarul nr. .../.../...-4 procurori, 
dosarul nr. .../.../bis/...-5 procurori)  
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Au fost identificate motive subiective care au condus la nesoluționarea 
cauzelor, constând în lăsarea în nelucrare intervale mari de timp. (exemplificăm: 
dosarul nr. .../.../... în care nu s-au mai efectuat activități de urmărire penală 
începând cu luna februarie 2013; dosarul nr. .../.../.. în care nu s-au efectuat 
activități de urmărire penală în perioada iunie 2015-decembrie 2019; dosarul nr. 
.../.../... în care nu s-au efectuat activități de urmărire penală în perioada aprilie 
2013-martie 2020, dosarul nr. .../.../... în care nu s-au efectuat activități de 
urmărire penală în perioadele septembrie 2015-august 2017 și octombrie 2017-
ianuarie 2019, dosarul nr. .../..../... în care debutul activităților de urmărire 
penală a avut loc în luna iulie 2019, dosarul nr. .../.../... în care nu s-au efectuat 
activități de urmărire penală în perioada februarie 2014-august 2017; dosarul nr. 
.../.../... în care nu s-au emis acte de urmărire penală în perioada august 2016-
iunie 2019 și ulterior lunii iulie 2019, dosarul nr. .../.../... în care nu s-au efectuat 
activități de urmărire penală în perioadele februarie 2015-decembrie 
2016,februarie 2017-ianuarie 2020). 

În raport de împrejurările constatate și prezentate la pct.II și III de mai 
sus, se va dispune sesizarea din oficiu a Inspecției Judiciare cu privire la 
abaterea disciplinară prev. de art. 99 lit. h teza I din Legea 303/2004 rep. 
constând în nerespectarea în mod repetat și din motive imputabile a 
dispozițiilor legale privitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor. 

 
Serviciul Teritorial Suceava 
Schema de personal a ST Suceava prevede 7 posturi de procurori. În 

perioada 2019-iunie 2020, gradul de ocupare a variat între 86% și 100%. În 
privința lucrătorilor de poliție judiciară, schema prevede 7 posturi iar în perioada 
de referință, gradul de ocupare a fost de 100%.Unitatea este condusă de doamna 
procuror ....  

I. Activitatea de îndrumare și control a conducerii serviciului teritorial  
În perioada 2019-iunie 2020, procurorul șef al serviciului teritorial a emis 

Nota nr. .../.../.../.... și Dispoziția nr. .../.../.../... prin care a instituit un sistem de 
monitorizare și control asupra activității procurorilor, în materia cauzelor penale 
repartizate, a celor aflate în lucru și a celor soluționate, dar și a activității 
lucrătorilor de poliție judiciară în ceea ce privește actele efectuate în baza 
ordonanțelor de delegare. Modul în care au fost aduse la îndeplinire măsurile 
dispuse, a făcut obiectul verificărilor ulterioare ale  procurorului șef serviciu iar 
constatările și concluziile acestor activități au fost discutate în cadrul unor 
ședințe de lucru comune (conform proceselor verbale din datele de 20.05.2019, 
16.09.2019, 04.11.2019,18.12.2019 și 10.03.2020)  

II. Activitatea de urmărire penală realizată de procurori 
La data de 02.06.2020, la ST Suceava se aflau în lucru un număr de 10 cauze 

mai vechi de 5 ani de la sesizare ( față de 23 cauze identificate la controlul 
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anterior). În cursul controlului, 3 dintre cauze au fost soluționate (2 prin clasare 
și 1 prin rechizitoriu). 

 În dosarele care fac obiectul controlului, termenele de prescripție a 
răspunderii penale se vor împlini în perioada 2021-2027. Procurorii au emis 
ordonanțe de delegare și au stabilit termene în vederea aducerii la îndeplinire a 
activităților dispuse, de către organele de poliție judiciară.  

III.Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale 

În urma examinării  materialului pus la dispoziție în timpul controlului, au 
rezultat motive obiective pentru care urmărirea penală nu a putut fi încheiată, 
acestea constând în nefinalizarea rapoartelor de constatare tehnico-științifică 
(dosarele nr. .../.../..., nr. .../.../..., nr. .../.../...) și a actului de control al DLAF 
(dosarul nr. .../.../...). În alte două cauze, urmărirea penală este considerată ca 
finalizată, urmând a se proceda la redactarea soluției (dosarele nr. .../.../... și 
.../.../...). 

 
Serviciul Teritorial Tg. Mureș 
Schema de personal a ST Tg Mureș prevede 5 posturi de procurori, cu 

excepția perioadei ianuarie –aprilie 2019, când au existat 6 posturi. În perioada 
2019-iunie 2020, gradul de ocupare a variat între 80% și 100%. În ceea ce privește 
lucrătorii de poliție judiciară, schema prevede 7 posturi (cu excepția perioadei 
mai-iunie 2019 când au existat 6 posturi), gradul de ocupare variind în perioada 
de referință, între 86% și 100%. Unitatea este condusă de doamna procuror șef 
(delegat) ....  

I. Activitatea de îndrumare și control a conducerii serviciului teritorial 
În perioada 2019-iunie 2020, procurorul șef al serviciului teritorial a 

efectuat activități de control asupra dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare și 
de 5 ani de la data sesizării, materializate în Informările nr. .../.../.../... și nr. 
.../.../.../....  

II. Activitatea de urmărire penală realizată de procurori 
La data de 02.06.2020, la ST Tg Mureș se afla în lucru 1 dosar mai vechi de 

5 ani de la sesizare (față de zero-la controlul anterior), înregistrat la data de 
01.07.2019 ca urmare a declinării de competență dispuse de Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Harghita. Conform materialului pus la dispoziție în timpul 
controlului, după înregistrarea la ST Tg Mureș, procurorul desemnat a efectuat 
în mod ritmic activități de urmărire penală iar la data de 24.06.2020 a emis 
ordonanță de clasare a cauzei.  

III.Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale-nu este cazul.  

 
Serviciul Teritorial Timișoara 
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Schema de personal a ST Timișoara prevede 7 posturi de procurori. În 
perioada 2019-iunie 2020,gradul de ocupare a variat între 71% și 100%. În 
privința lucrătorilor de poliție judiciară, schema prevede 7 posturi (exceptând 
perioada mai –iulie 2019, când au fost 6 posturi) iar în perioada de referință, 
gradul de ocupare a variat între 71% și 100%. Serviciul teritorial Timișoara este 
condus de doamna procuror șef ....  

I. Activitatea de îndrumare și control a conducerii serviciului teritorial  
În cursul anului 2019, procurorul șef a efectuat activități de control asupra 

situației dosarelor aflate în lucru la procurorii din cadrul serviciului teritorial, 
inclusiv a celor mai vechi de 1 an de la sesizare, a dispus măsuri menite să 
eficientizeze activitatea de urmărire penală precum și măsuri organizatorice în 
vederea folosirii eficiente a resursei umane, repartizării echilibrate a volumului 
de muncă. De asemenea, procurorul șef serviciu  a efectuat activitate de 
monitorizare și control asupra unui procuror în activitatea căruia a constatat 
deficiențe (lucrările nr. .../.../.../..., nr. .../.../.../..., nr. .../.../.../... și nr. .../.../.../...). 
De asemenea, la datele de 13.02.2019 și 28.01.2020, procurorul șef-serviciu a 
organizat ședințe comune de lucru cu procurorii și ofițerii de poliție judiciară, în 
cadrul cărora s-a analizat situația cauzelor mai vechi de 2 ani și de  5 ani de la 
sesizare, dispunându-se măsuri în vederea eficientizării urmăririi penale.  

II. Activitatea de urmărire penală realizată de procurori 
 La data de 02.06.2020, la ST Timișoara se aflau în lucru un număr de 18 

cauze cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de la sesizare (față de 3 cauze 
constatate la controlul anterior). În timpul controlului, un dosar a fost 
soluționat prin încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției. În dosarul nr. 
50/P/2015 a fost emisă la data de 02.03.2020 o ordonanță de disjungere privind 
7 inculpați (cu formarea a noi 7 dosare) în vederea încheierii unor acorduri de 
recunoaștere a vinovăției.  

În cauzele care fac obiectul controlului, termenele de prescripție a 
răspunderii penale se împlinesc în perioada 2021-2031. De regulă, procurorii au 
efectuat activități de urmărire penală și prin delegarea organelor de poliție 
judiciară, stabilind termene în vederea aducerii la îndeplinire a activităților.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale 

În urma examinării materialului pus la dispoziție în timpul controlului, au 
fost identificate motive de ordin obiectiv pentru care urmărirea penală nu a fost 
finalizată, constând în complexitatea cauzelor-determinată de diversitatea 
mijloacelor probatorii și amploarea activităților în probațiune (exemplificăm: 
dosarele nr. .../.../..., nr. .../.../..., nr..../.../...), conflict negativ de competență 
soluționat în favoarea DNA  (dosarul nr. .../..../...), elemente de extraneitate ( 
dosarul nr. .../.../...) dar și motive de ordin subiectiv, constând în lipsa ritmicității 
în efectuarea activității de urmărire penală (exemplificăm: dosarul nr. .../.../...în 
care nu s-au efectuat activități de urmărire penală în perioadele octombrie 2016-
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martie 2019 și ulterior lunii septembrie  2019, dosarul nr. .../.../... în care nu s-au 
efectuat activități de urmărire penală ulterior lunii noiembrie 2019). 

C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA 
ŞI APLICAREA LEGII 

Din datele comunicate la solicitarea inspectorilor judiciari, a rezultat un 
aspect care poate fi considerat ca bună practică în interpretarea și aplicarea legii. 
Acesta constă în emiterea de către procurorul șef al DNA a circularei nr. .../.../..., 
care viza desfășurarea activității pe perioada stării de urgență, respectiv, 
”emiterea unor ordonanțe prin care procurorul să constate că nu a operat 
suspendarea cursului prescripției în cauzele în care urmărirea penală a fost 
efectuată cu precădere conform art. 64 alin.1 lit.a-d din Anexa nr. 1 a Decretului 
nr. 2401/14.04.2020 emis de Președintele României ”. De asemenea, prin 
aceeași circulară, au fost stabilite cauzele penale prevăzute de art. 64 alin.1,2 din 
anexa la care am făcut referire mai sus, realizându-se o centralizare a situației 
acestora.  

D. DEFICIENŢE ŞI VULNERABILITĂŢI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 
ÎNLĂTURAREA DEFICIENŢELOR ŞI PREVENIREA RISCURILOR 

I. Deficienţeşivulnerabilităţi identificate 
Prelungirea în timp a procedurilor, datorată cauzelor apreciate ca obiective 

dar și subiective descrise la capitolul B, pct. III, a avut drept consecinţă 
nesoluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, identificate ca 
fiind în lucru la data de 02.06.2020 la Direcția Națională Anticorupție și serviciile 
teritoriale.  

Fluctuaţia de personal înregistrată  la nivelul DNA, fluctuația lucrătorilor de 
poliție judiciară şi/sau deficitul de resursă umană (atât în ceea ce privește 
procurorii cât și ofițerii de poliție judiciară și specialiștii antifraudă) constituie 
vulnerabilităţi  care au avut  drept consecinţă afectarea activităţii, prin creşterea 
volumului de muncă, focalizarea pe investigarea  cauzelor urgente și prioritizarea 
activitățilorşi implicit prelungirea procedurilor judiciare în alte dosare. 

Ca vulnerabilitate, trebuie evidențiată situația disjungerilor repetate-fapt 
care conduce pe de-o parte, la prelungirea duratei procedurilor iar pe de altă 
parte, la dificultăți în administrarea probelor și adoptarea soluției în termen 
rezonabil.  

II. Propuneri pentru înlăturarea deficienţelorşi prevenirea riscurilor 
Având în vedere cele expuse, apreciem că se impune:  
 - Continuarea activităţilor de monitorizare exercitate procurorii cu funcţie 

de conducere din  DNA și a serviciilor teritoriale, a situației  dosarelor mai vechi 
de 5 ani de la sesizare înregistrate la unitățile proprii precum și a celor aflate în 
subordine. 

Activităţile de monitorizare care se vor include în programele de activitate 
semestriale,  vor viza  modul în care procurorii efectuează urmărirea penală în 
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dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării, procentul  soluționării cauzelor 
din categoria celor vizate de prezentul control comparativ cu numărul celor nou 
intrate în această categorie, în vederea evitării situațiilor de prelungire 
nejustificată a procedurilor judiciare şi împlinirii termenului de prescripţie a 
răspunderii penale; 

   - Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a activităților de urmărire 
penală în cauzele penale repartizate și utilizarea eficientă a instituției delegării, 
cu exercitarea controlului  asupra termenelor stabilite în vederea aducerii la 
îndeplinire a activităților dispuse, de către organele de poliție judiciară.  

E. CONCLUZII DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE ȘI SERVICIILE 
TERITORIALE 

La data de 02.06.2020, la Direcția Națională Anticorupție și serviciile 
teritoriale se aflau în lucru un număr de 433 dosare penale cu autor cunoscut 
mai vechi de 5 ani de la sesizare, în creștere cu un procent de 6% față de controlul 
anterior când au fost constatate 408 de cauze cu autori cunoscuți, mai vechi de 
5 ani de la sesizare.  

În timpul controlului au fost soluționate 10 dosare-la Secția de Combatere a 
Corupției și 15 dosare-la serviciile teritoriale, astfel că la data de 02.07.2020, 
procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și serviciilor teritoriale mai 
aveau în lucru un număr total de 408 cauze cu autori cunoscuți, mai vechi de 5 
ani de la sesizare.  

► Pe rolul Direcției Naționale Anticorupție și  serviciilor teritoriale, existau, 
la data începerii controlului, 433 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, în 
creștere cu un procent de 6 % față de controlul anterior când au fost constatate 
408 de cauze cu autori cunoscuți, mai vechi de 5 ani de la sesizare.  

►  Verificările au reliefat faptul căîn dosarele mai vechi de 5 ani, prelungirea 
duratei  procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin 
obiectiv  (complexitatea cauzelor, redistribuirea succesivă a dosarului în vederea 
efectuării urmăririi penale generată de fluctuaţia în schema de procurori ori 
schemele incomplete de procurori, declinări  de la alte unităţi de parchet,  reuniri 
ale mai multor cauze, durata sau necesitatea efectuării constatărilor tehnico-
ştiinţifice, a expertizelor, a unor activități de control de către alte autorități, 
diversitatea probelor administrate, comisii rogatorii, elemente de extraneitate, 
sustragerea suspecţilor de la urmărirea penală sau dificultăți în administrarea 
unor probe ori în documentarea activității infracționale) dar şi a unor  cauze 
subiective (constând în lipsa ritmicității în efectuarea urmăririi penale, de către 
procurori ori lăsarea în nelucrare a cauzelor perioade mari de timp). 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere și a procurorilor cu funcție de execuție în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
respectiv, în soluționarea acestor dosare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea situației lor, repartizarea echilibrată a dosarelor în raport de forța de 
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muncă disponibilă, ședințe comune cu lucrătorii de poliție judiciară în cadrul 
cărora au fost stabilite sarcini concrete în scopul rezolvării cauzelor în termen 
rezonabil, toate aceste demersuri conducând la menținerea aproape la același 
nivel a numărului cauzelor penale mai vechi de 5 ani de la sesizare.   

 
 
 
 
 

 PARCHETUL MILITAR DE PE LÂNGĂ 
 CURTEA MILITARĂ DE APEL BUCUREŞTI 

 I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
Din datele comunicate de conducerea Parchetului Militar de pe lângă 

Curtea Militară de Apel  Bucureşti, au rezultat următoarele: 
Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti are 

prevăzut în schemă un număr de 11 posturi de procuror, iar la data de 
02.06.2020 erau ocupate efectiv 7 posturi de procuror, în proporție de 63,63%. 

Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj are prevăzut în schemă 
un număr de 16 posturi de procuror. 

În ce priveşte posturile de procuror, în perioada 01.01.2019-06.05.2019, 
acestea au fost ocupate în număr de 11, în proporţie de 68,75%, în perioada 
07.05.2019-26.02.2020 au fost ocupate 10 posturi de procuror, în proporție de 
62,5%, iar în perioada 26.02.2020-02.06.2020 au fost ocupate 11 posturi, în 
proporție de 68,75%. 

 La Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, dintr-o 
schemă de 23 procurori, la data de 02.06.2020, erau ocupate doar 15 posturi, 
gradul de ocupare fiind de 65,21%. 

Procurorul general al  Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de 
Apel  Bucureşti a exercitat o monitorizare atentă a stadiului soluţionării cauzelor 
aflate pe rolul parchetelor arondate. 

În programele de activitate ale Parchetului Militar de pe lângă Curtea 
Militară de Apel Bucureşti au fost introduse obiective privind efectuarea 
controlului operativ curent sau tematic în toate structurile organizatorice şi 
sectoarele de activitate ale Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de 
Apel Bucureşti şi ale parchetelor militare din circumscripție; soluţionarea cu 
celeritate legală şi temeinică a cauzelor penale şi a lucrărilor aflate pe rolul 
unității; analiza cauzelor în care s-au dispus soluţii de netrimitere în judecată pe 
anul 2016 ca urmare a împlinirii termenului de prescripție, sens în care 
exemplificăm procesele-verbale nr…./…/…/… din …., …/…/…/… din …, …/…/…/… 
din ….  

De asemenea, prim-procurorii militari ai Parchetului Militar de pe lângă 
Tribunalul Militar București, Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar 
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Iași, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj au acordat o atenție 
deosebită monitorizării cauzelor cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, fiind întocmite procese-verbale, informării în acest sens, ca de exemplu 
procesele-verbale nr…./…/…/… din …, …/…/…/… din ..., …/…/…/… din ….  
 Conducerea Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti a 
efectuat controale care au vizat dosarele cu o vechime mai mare de 5 ani, 
precum şi toate cauzele mai vechi de un an de la data sesizării, acestea fiind 
concretizate în acte de control, sens în care exemplificăm analizele 
nr…/…/…/…din …, …/…/…/… din …, …/…/…/… din … și procesele-verbale nr…/…/… 
din … şi      …/…/… din …. 

Din datele transmise au fost identificate analize, informări întocmite de 
conducerea Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj în exercitarea 
atribuțiilor de îndrumare şi control ce au vizat situația cauzelor aflate în lucru la 
procurori, în general, iar în special, situația cauzelor mai vechi de 1 an de la 
sesizare.  
 II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
       Din  datele comunicate de Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de 
Apel Bucureşti a rezultat că Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel 
Bucureşti și Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara nu au 
înregistrate cauze cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la data sesizării. 
 

PARCHETUL MILITAR DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MILITAR BUCUREȘTI 
I.Activitatea de îndrumare și control a conducerii parchetului 
Conducerea Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București a 

acordat o atenție deosebită cauzelor cu autor cunoscut mai vechi de 1 an de la 
sesizare, respectiv mai vechi de 5 ani de la sesizare, fiind realizate periodic 
controale operativ-curente iar rezultatul acestora a fost concretizat în cuprinsul 
analizelor, proceselor-verbale întocmite cu acel prilej. 

Exemplificăm procesele-verbale nr…./…/…/…, …/…/…/…, analizele operativ-
curente nr…./…/…/… şi …/…/…/… etc. 

La Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, dintr-o schemă 
de 23 procurori, la data de 02.06.2020, erau ocupate doar 15 posturi, gradul de 
ocupare fiind de 65,21%. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

Din  datele comunicate cu adresa nr. …/…/…/… din … s-a constatat că la data 
de 02.06.2020 la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București erau 
înregistrate 13 cauze cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare, față 
de 15 cauze existente la data efectuării controlului anterior concretizat în 
Raportul nr.3187/IJ/812/DIP/2018 al Inspecției Judiciare- DIP, în scădere cu 
13,33 %. 
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În perioada 02.06.2020-06.07.2020 au fost soluționate 10 cauze, astfel că au 
rămas nesoluționate un număr de 3 cauze față de 15 cauze existente în perioada 
de referință, ceea ce reprezintă o scădere semnificativă. 

Cu privire la termenul de prescripție s-a constat că, acesta se împlinește după 
cum urmează: 

-în dosarul nr…./…/… termenul de prescripție a răspunderii penale s-a 
împlinit în cursul anului 2018; 

-în dosarele nr…./…/… și …/…/… termenul de prescripție a răspunderii penale 
se împlinește în cursul anului 2030. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale 

Din datele comunicate rezultă că, nesoluționarea cauzelor cu autor cunoscut 
mai vechi de 5 ani de la sesizare s-a datorat unor factori obiectivi, cum ar fi de 
exemplu: 

-necesitatea efectuării în cauză a unei expertize tehnice auto-dosar 
nr…./…/…; 

-imposibilitatea ascultării suspectului și aducerii la cunoștință a drepturilor și 
obligațiilor conferite de art. 83 C.p.p.-dosar nr…./…/… pe fondul stării de urgență 
instituită și prelungită pe teritoriul României prin Decretele nr.195/16.03.2020 și 
240/14.04.2020 ale Președintelui României. 
 

PARCHETUL MILITAR DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MILITAR IAȘI 
I.Activitatea de îndrumare și control a conducerii parchetului 
Conducerea Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași a acordat 

o atenție deosebită cauzelor cu autor cunoscut mai vechi de 1 an de la sesizare, 
respectiv mai vechi de 5 ani de la sesizare, fiind realizate periodic controale 
operativ-curente iar rezultatul acestora a fost concretizat în cuprinsul analizelor, 
proceselor-verbale întocmite cu acel prilej. 

Exemplificăm procesele-verbale nr…/…/…/… din …, şi …/…/…/… din …. 
La Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași, dintr-o schemă de 13 

procurori, la data de 02.06.2020, erau ocupate doar 8 posturi, gradul de ocupare 
fiind de 61,53%. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

Din  datele comunicate de Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de 
Apel Bucureşti cu adresa nr…./…/…/… din … s-a constatat că la data de 
02.06.2020 la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași erau 
înregistrate 3 cauze cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare, față de 
0 cauze la data efectuării controlului anterior concretizat în Raportul 
nr.3187/IJ/812/DIP/2018 al Inspecției Judiciare- DIP, în creștere. 

Cu privire la termenul de prescripție s-a constat că acesta se împlinește după 
cum urmează: 
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-în dosarul nr…./…/… termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
în cursul anului 2022; 
-în dosarul nr…./…/… termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
la data de 11.02.2022; 
-în dosarul nr…./…/… termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește 
în luna noiembrie 2023. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale 

Din datele comunicate rezultă că, nesoluționarea celor 3 cauzelor cu autor 
cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare s-a datorat unor factori obiectivi.                          

Dosarul nr…./…/… s-a înregistrat pe rolul Parchetului Militar de pe lângă 
Tribunalul Militar Iași la data de 05.11.2015 și are ca obiect infracțiunile prev. de 
art.193 alin.1 C.p., art.32 rap la art.188 alin.1 și 2 C.p. și art.233 C.p. 

Dosarul a fost înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați, la 
data de 29.06.2014, iar prin ordonanța din 19.09.2014 a fost declinat în favoarea 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați, unitate de parchet ce a dispus, de 
asemenea, declinarea competenței în favoarea Parchetului Militar de pe lângă 
Tribunalul Militar Iași, la data de 05.11.2015. 

Nesoluționarea cauzei s-a datorat conform mențiunilor din situația tabelară 
a Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași nr. …/…/…/…comunicată 
Inspecției Judiciare unor cauze obiective, respectiv „misiuni” efectuate atât în 
anul 2019 cât și în anul 2020. 

Dosarul nr…./…/… a fost înregistrat inițial, la data de 15.07.2014, la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Iași, unitate de parchet ce a dispus declinarea 
competenței de soluționare a cauzei în favoarea Parchetului Militar de pe lângă 
Tribunalul Militar Iași, la data de 02.06.2015. 

La data de 09.06.2015 cauza a fost înregistrată sub numărul unic …/…/…la 
Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași, iar la data de 12.06.2015 s-a 
dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Iași. 

La data de 22.12.2016 prin ordonanța nr…./…/… a Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Iași s-a dispus clasarea cauzei și declinarea competenței de 
soluționare în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași. 

La data de 31.01.2017 prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași 
a dispus infirmarea soluției de clasare dispusă prin ordonanța nr…./…/…, 
infirmare ce a fost confirmată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul 
Tribunalului Iași prin încheierea din 06.03.2017 dispusă în dosarul nr…./…/…, 
dosarul fiind înregistrat, din nou, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași. 

La data de 23.08.2019, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași a dispus 
declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Parchetului Militar 
de pe lângă Tribunalul Militar Iași, cauza fiind reînregistrată sub numărul …/…/… 
și are ca obiect presupusa săvârșire a infracț. prev. de art.296 alin.2 C.p. 
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Nesoluționarea cauzei până la data de 02.06.2020 s-a datorat unor factori 
obiectivi, respectiv, imposibilitatea audierii unor persoane în contextul 
instituirii/prelungirii stării de urgență prin Decretele nr. 195/16.03.2020 și 
240/14.04.2020 ale Președintelui României în perioada 16.03.2020-15 mai 2020, 
și a efectuării altor atribuții conferite de legiuitor. 

Dosarul nr…./…./… a fost înregistrat la Parchetul Militar de pe lângă 
Tribunalul Militar Iași la data de 27.08.2018, urmare a declinării de competență 
dispusă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, unitate de parchet la care 
sesizarea a fost înregistrată la data de 15.01.2014. 

Dosarul are ca obiect presupusa săvârșire a infracțiunii prev. de art.32-188 
alin.1, 2 C.p., iar nesoluționarea cauzei până la data de 02.06.2020 s-a datorat 
unor factori obiectivi, respectiv volumului de activitate și a efectuării unui nr.de 
47 zile misiune, conform mențiunilor din situația tabelară nr…./…/…/… din … a 
Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași, comunicată Inspecției 
Judiciare. 

 
PARCHETUL MILITAR DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MILITAR CLUJ 
I.Activitatea de îndrumare și control a conducerii parchetului 
Conducerea Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj a acordat 

o atenție deosebită cauzelor cu autori cunoscuți mai vechi de 1 an de la sesizare, 
respectiv mai vechi de 5 ani de la sesizare, fiind realizate periodic controale 
operativ-curente iar rezultatul acestora a fost concretizat în cuprinsul analizelor, 
proceselor-verbale întocmite cu acel prilej. 

Exemplificăm procesele-verbale nr…./…/…/… din …, nr…./…/…/… din …, act 
de control nr…./…/…/… din …. 

La Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj, dintr-o schemă de 16 
procurori, la data de 02.06.2020, erau ocupate doar 11 posturi, gradul de 
ocupare fiind de 68,75%. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

Din  datele comunicate de Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de 
Apel cu adresa nr…./…/…/… din … s-a constatat că la data de 02.06.2020 la 
Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj erau înregistrate 3 cauze cu 
autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare, față de 2 cauze existente la 
data efectuării controlului anterior concretizat în Raportul 
nr.3187/IJ/812/DIP/2018 al Inspecției Judiciare- DIP, în creștere cu 33,33 %. 

Cu privire la termenul de prescripție s-a constat că acesta se împlinește după 
cum urmează: 

-în dosarul nr…./…/… termenul de prescripție a răspunderii penale se 
împlinește la data de 31.01.2028; 

-în dosarul nr…./…/… termenul de prescripție a răspunderii penale se 
împlinește la data de 21.03.2031; 
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-în dosarul nr. …/…/… termenul de prescripție a răspunderii penale se 
împlinește în luna aprilie 2014. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale 

Din datele comunicate de Parchetul Militar de pe lângă Curtea  Militară de 
Apel rezultă că, nesoluționarea celor 3 cauzelor cu autor cunoscut mai vechi de 
5 ani de la sesizare existente la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar 
Cluj, s-a datorat unor factori obiectivi, respectiv nefinalizare expertizelor dispuse 
în cauză, infirmări/redeschideri. 

-Dosarul nr…./…/… ce are ca obiect infracț. prev. de art. 194 alin.1 lit. a) C.p., 
art.297C.p., art.321 C.p. a fost înregistrat sub număr unic la data de 26.06.2015, 
iar nesoluționarea până la data de 02.06.2020 s-a datorat redeschiderilor 
succesive dispuse în cauză urmare a plângerilor formulate de părți, respectiv la 
datele de 06.11.2017, 17.04.2019, precum și a imposibilității obiective de 
audiere a anumitor persoane în contextul stării de urgență instituită/prelungită 
pe teritoriul României prin Decretele nr.195/16.03.2020 și 240/14.04.2020 
emise de Președintele României. 

-Dosarul nr…./…/… ce are ca obiect infracț. prev. de art.192 alin.2 C.p.  a fost 
înregistrat sub număr unic la data de 25.02.2015, iar nesoluționarea până la data 
de 02.06.2020 s-a datorat nefinalizării expertizei de către I.N.E.C. dispusă în 
cauză. 

-Dosarul nr…./…/…ce are ca obiect infracț. prev. de art.295 alin.1 C.p. cu 
aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. (105 acte materiale săvârșite în perioada 
2011-2014) a fost înregistrat sub număr unic la data de 04.08.2014, iar 
nesoluționarea până la data de 02.06.2020 s-a datorat imposibilității obiective 
de audiere/de aducere la cunoștință a drepturilor și obligațiilor tuturor 
suspecților din cauză, care în mare parte au domiciliile în afara teritoriului 
României în contextul stării de urgență instituită/prelungită pe teritoriul 
României prin Decretele nr.195/16.03.2020 și 240/14.04.2020 emise de 
Președintele României. 

C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA 
ŞI APLICAREA LEGII 

Modul în care procurorii cu funcţii de conducere din cadrul Parchetului 
Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, Parchetul Militar de pe lângă 
Tribunalul Militar Timișoara şi-au îndeplinit atribuţiile de coordonare şi control, 
constând în măsuri dispuse cu privire la soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 
ani de la data sesizării s-a reflectat în mod direct în scăderea numărului acestor 
dosare, astfel cum s-a arătat în cuprinsul raportului. 
D. DEFICIENŢE ŞI VULNERABILITĂŢI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 
ÎNLĂTURAREA DEFICIENŢELOR ŞI PREVENIREA RISCURILOR 
 I.Deficienţe şi vulnerabilităţi identificate 
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 Au fost identificate următoarele deficiențe:  
-imposibilitatea finalizării urmăririi penale determinată de sustragerea de la 

urmărire penală a suspecților 
-nefinalizarea expertizelor de specialitate dispuse în cauze 
 Ca vulnerabilitate, subliniem insuficienta resursă umană și declinările 

succesive de competență.  
II.Propuneri pentru înlăturarea deficiențelor și prevenirea riscurilor 
Având în vedere cele anterior constatate, apreciem că se impune: 
-continuarea activităților de monitorizare exercitate de către conducerile 

Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, Parchetului Militar de pe 
lângă Tribunalul Militar Iași, Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar 
București și Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj; 

-efectuarea periodică a controalelor operativ-curente în vederea evitării 
situațiilor de prelungire nejustificată în timp a soluționării dosarelor și evitarea 
împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale. 

E. CONCLUZII PARCHETUL MILITAR DE PE LÂNGĂ CURTEA MILITARĂ DE 
APEL 

1. Pe rolul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti la 
data de 02.06.2020 existau 13 cauze cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la 
data sesizării, stoc ce a fost diminuat considerabil în intervalul 02.06-
07.07.2020 la un număr de 3 cauze, iar Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul 
Militar Cluj avea pe rol la data de 02.06.2020 un număr de 3 cauze mai vechi de 
5 ani de la data sesizării. 

Pe rolul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel,  nu au fost 
identificate cauze cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la data primei sesizării. 

Pe rolul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași la data finalizării 
verificărilor erau în lucru 3 cauze cu autori cunoscuţi mai vechi de 5 an de la 
sesizare. 

Pe rolul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj la data 
finalizării verificărilor erau în lucru 3 cauze cu autori cunoscuţi mai vechi de 5 an 
de la sesizare. 

2. Conducerea parchetelor militare a acordat atenţia necesară luării unor 
măsuri de soluţionare cu celeritate a cauzelor vechi, exercitând în acest sens 
controale tematice şi operativ curente ce au vizat evidenţa şi monitorizarea 
stadiului soluţionării acestor cauze.  

3. Din verificarea cauzelor aflate pe rolul celor două parchete a rezultat că 
prelungirea procedurilor s-a datorat următoarelor cauze:  complexitatea cauzei,  
declinări sau redeschideri succesive, durata mare de efectuare a expertizelor 
dispuse, lipsa documentelor necesare soluţionării cauzei şi sustragerea de la 
urmărirea penală a suspectului, imposibilitatea audierii unor persoane în 
contextul situației pandemice existente la nivel mondial începând cu luna 
februarie 2020. 
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 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ALBA IULIA ȘI UNITĂȚILE DE 
PARCHET SUBORDONATE 

     Date generale 
 I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerilor parchetelor 
 În vederea reducerii stocului de dosare mai vechi de 1 an, 2 ani şi 5 ani de 

la data sesizării, atât la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, cât şi la 
unitățile din subordine, conducerea parchetului a prevăzut în programele de 
activitate măsuri specifice, după cum urmează:  

- Verificarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării existente în 
lucru la toate unitățile de parchet subordonate; 

- Situația cauzelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării; 
- Situația dosarelor mai vechi de 2 ani de la sesizare alate în lucru la organele 

de cercetare penală și procurori; 
-    Situația dosarelor cu autor cunoscut mai vechi de 1 an de la data sesizării 

aflate în curs de cercetare penală; 
-    Verificarea dosarelor cu autor cunoscut mai vechi de 2 ani de la data 

sesizării aflate în curs de cercetare penală, care au ca obiect infracțiuni rutiere 
sau accidente de muncă urmate de vătămare corporală sau moartea unei 
persoane, precum și a celor care au ca obiect infracțiuni de vătămare corporală 
ca urmare a culpei medicale sau comise asupra unui membru de familie, dar și a 
acelora prevăzute de Legea nr.46/2008 privind Codul silvic; 

-    Verificarea dosarelor cu autor cunoscut mai vechi de 2 ani de la data 
săvârșirii faptei în vederea identificării cauzelor în care se apropie împlinirea 
termenului de prescripție a răspunderii penale; 

-    Verificarea dosarelor aflate în lucru la procurori mai vechi de 2 ani de la 
data sesizării având ca obiect infracțiuni conexe celor de evaziune fiscală. 

 Măsurile propuse au fost aduse la îndeplinire prin efectuarea de controale 
trimestriale/semestriale de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Alba Iulia, în cadrul cărora s-a urmărit evidențierea strictă a 
cauzelor ce formează obiectul controlului şi, totodată, a fost analizat fiecare 
dosar în parte, stabilindu-se măsurile care se impun pentru finalizarea 
cercetărilor şi termenele în care acestea urmează să fie aduse la îndeplinire. 

 De asemenea, săptămânal, în cadrul ședințelor săptămânale de lucru 
organizate la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au fost analizate 
cauzele  mai vechi de 5 ani de la sesizare, stabilindu-se măsuri și termene de 
soluționare cu celeritate.  

 În ceea ce privește modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse la 
art. 2 din hotărârea Secției pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 765 din 11 decembrie 2018, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a 
stabilit în programele de activitate obiectivul „Verificarea dosarelor mai vechi de 
5 ani de la data sesizării existente în lucru la toate unitățile de parchet 
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subordonate”, ce a fost îndeplinit prin efectuarea de controale trimestriale la 
unitățile din subordine. 

 Cu privire la schema de personal la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea 
de Apel Alba Iulia și unitățile de parchet din circumscripția teritorială, în perioada 
ianuarie 2019-02.06.2020 au fost înregistrate fluctuații de procurori, iar la data 
de 02.06.2020 schemele de personal, defalcat pe unități, se prezentau după cum 
urmează: 

- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia are prevăzut în schema 
de personal un număr total de 14 posturi de procuror (funcții de conducere și 
execuție) din care la data de 02.06.2020 erau ocupate efectiv un număr total de 
10 posturi (funcții de conducere și execuție). Unitatea este condusă de domnul 
procuror general …  a cărei delegare în funcție a fost prelungită începând cu data 
de 22.07.2020 pe o perioadă de 6 luni. 

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba are prevăzut în schema de personal 
un număr total de 13 posturi de procuror (funcții de conducere și execuție) din 
care la data de 02.06.2020 erau ocupate efectiv un număr total de 11 posturi 
(funcții de conducere și execuție). Unitatea este condusă de domnul prim-
procuror ... numit în funcție la data de 01.01.2018 prin Hotărârea C.S.M. 
nr.739/2017. 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia are prevăzut în schema de 
personal un număr total de 9 posturi de procuror (funcții de conducere și 
execuție) din care la data de 02.06.2020 erau ocupate efectiv un număr total de 
8 posturi (funcții de conducere și execuție). Unitatea este condusă de doamna 
prim-procuror ... delegată în funcție începând cu data de 01.07.2020. 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud are prevăzut în schema de 
personal un număr total de 5 posturi de procuror (funcții de conducere și 
execuție) din care la data de 02.06.2020 erau ocupate efectiv un număr total de 
4 posturi (funcții de conducere și execuție). Unitatea este condusă de doamna 
prim-procuror ... numită în funcție la data de 15.07.2019 prin Hotărârea C.S.M. 
nr. 642/2019. 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj are prevăzut în schema de 
personal un număr total de 3 posturi de procuror (funcții de conducere și 
execuție) din care la data de 02.06.2020 erau ocupate efectiv un număr total de 
3 posturi (funcții de conducere și execuție). Unitatea este condusă de doamna 
prim-procuror ..., delegată în funcție pe o perioadă de 6 luni începând cu data de 
18.07.2020. 

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu are prevăzut în schema de personal 
un număr total de 15 posturi de procuror (funcții de conducere și execuție) din 
care la data de 02.06.2020 erau ocupate efectiv un număr total de 14 posturi 
(funcții de conducere și execuție). Unitatea este condusă de domnul prim-
procuror ... numit în funcție la data de 15.07.2019 prin Hotărârea C.S.M. 
nr.642/2019. 
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- Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu are prevăzut în schema de 
personal un număr total de 13 posturi de procuror (funcții de conducere și 
execuție) din care la data de 02.06.2020 erau ocupate efectiv un număr total de 
12 posturi (funcții de conducere și execuție). Unitatea este condusă de doamna 
prim-procuror ..., delegată pe o perioadă de 6 luni începând cu data de 
01.07.2020. 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaș are prevăzut în schema de 
personal un număr total de 6 posturi de procuror (funcții de conducere și 
execuție) din care la data de 02.06.2020 erau ocupate efectiv un număr total de 
4 posturi (funcții de conducere și execuție). Unitatea este condusă de doamna 
prim-procuror ... numită în funcție la data de 15.07.2018 prin Hotărârea 
nr.378/2018. 

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara are prevăzut în schema de 
personal un număr total de 14 posturi de procuror (funcții de conducere și 
execuție) din care la data de 02.06.2020 erau ocupate efectiv un număr total de 
10 posturi (funcții de conducere și execuție) Unitatea este condusă de doamna 
prim-procuror ... numită în funcție la data de 15.07.2019 prin Hotărârea C.S.M. 
nr.642/2019. 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara are prevăzut în schema de 
personal un număr total de 8 posturi de procuror (funcții de conducere și 
execuție) din care la data de 02.06.2020 erau ocupate efectiv un număr total de 
6 posturi (funcții de conducere și execuție). Unitatea este condusă de doamna 
prim-procuror ... delegată în funcție pe o perioadă de 6 luni începând cu data de 
17.04.2020. 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva are prevăzut în schema de 
personal un număr total de 9 posturi de procuror (funcții de conducere și 
execuție) din care la data de 02.06.2020 erau ocupate efectiv un număr total de 
5 posturi (funcții de conducere și execuție). Unitatea este condusă de doamna 
prim-procuror ... delegată în funcție pe o perioadă de 6 luni începând cu data de 
01.03.2020. 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani are prevăzut în schema de 
personal un număr total de 11 posturi de procuror (funcții de conducere și 
execuție) din care la data de 02.06.2020 erau ocupate efectiv un număr total de 
10 posturi (funcții de conducere și execuție). Unitatea este condusă de doamna 
prim-procuror ... reînvestită în funție prin Hotărârea C.S.M. nr.552/29.08.2017. 

 
 
 
 
Date generale 
II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 

realizată de procurori 
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La data de 02.06.2020 la unitățile din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea 
de Apel Alba Iulia se aflau în lucru 55 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, 
faţă de 37 câte erau la controlul anterior, după cum urmează: 

- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia – 2 dosare; 
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba – 20 dosare; 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba-Iulia - 1 dosar; 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud -1 dosar;  
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj- 1 dosar; 
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara - 3 dosare;  
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva - 6 dosare;  
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani - 5 dosare; 
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu – 13 dosare; 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu- 2 dosare; 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaș – 1 dosar. 
La data de 30.06.2018, când au fost finalizate verificările în cadrul 

controlului anterior cu aceeași temă, situaţia se prezenta după cum urmează: 
-Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia -1 dosar; 
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba – 16 dosare; 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba-Iulia - 4 dosare; 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpeni -1 dosar;  
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara -13 dosare;  
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva - 3 dosare;  
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani - 1 dosar; 
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu -3 dosare. 
În perioada 02.06.-02.07.2020 au fost soluționate un total de 10 cauze la 

nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia și parchetele din 
circumscripția sa teritorială, situația pe unități prezentându-se astfel: 

-Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia -1 dosar soluționat; 
-Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba -4 dosare soluționate; 
-Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu -4 dosare soluționate; 
-Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani-1 dosar soluționat. 
Urmare a acestei situații, la data de 02.07.2020 la nivelul Parchetului de pe 

lângă Curtea de Apel Alba Iulia și unitățile din circumscripția sa teritorială erau în 
lucru un număr total de 45 cauze cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, față de 37 cauze la data efectuării controlului anterior, respectiv 
30.06.2018. 

Din analiza comparativă a datelor anterior prezentate rezultă o creștere a 
numărului cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare cu  32,72 % la data de 
02.06.2020, respectiv cu 17,77 % la data de 02.07.2020. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale 
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Din datele comunicate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia și 
unitățile subordonate rezultă că nesoluționarea cauzelor cu autor cunoscut mai 
vechi de 5 ani de la sesizare s-a datorat unor factori obiectivi, cum ar fi de 
exemplu: 

- infirmări/redeschideri/restituiri dispuse de procurorul ierarhic 
superior/instanța de judecată ca de exemplu dos. nr.38/P/2015 al Parchetului 
Curții de Apel Alba Iulia, dos. nr..../.../... al Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Sibiu; 

- complexitatea cauzei raportat la natura infracțiunilor sesizate, materialul 
probator, numărul persoanelor cercetate, etc., ca de exemplu dos. Nr..../.../... al 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș, dos. nr..../.../... al Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Sibiu; 

- dosare formate ca urmare a disjungerilor dispuse de structuri specializate 
de parchet în cauzele ce le-au atras competența materială, ca de exemplu dos. 
nr..../.../... și dos. nr..../.../... ambele ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ALBA IULIA 
I.Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
Așa cum s-a menționat anterior, conducerea Parchetului de pe lângă Curtea 

de Apel Alba Iulia a prevăzut în programele de activitate aferente perioadei 
vizate de obiectivele controlului, ianuarie 2019-02.06.2020 obiective care au 
avut ca obiect verificarea stadiului soluționării cauzelor cu autor cunoscut mai 
vechi de 5 ani de la sesizare, au fost analizate cauzele aflate în lucru la procuror, 
respectiv la organele de cercetare penală periodic fiind stabilite măsuri concrete 
și termene de finalizare a acestora. 

II.Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

La data de 02.06.2020, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia 
existau 2 cauze cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

În perioada 02.06.2020-02.07.2020 a fost soluționată o cauză, situație în 
care stocul a fost redus de la 2 cauze la o cauză. 

În ceea ce privește termenul de prescripție a răspunderii penale, din datele 
transmise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia cu adresa nr. 
.../.../.../... din .., rezultă că, se împlinește în anul 2022. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale 

Dosarul nr. .../.../.. s-a format ca urmare a preluării cauzei de la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Hunedoara prin Ordonanța nr..../.../.../... din 03.01.2015 
a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.  

Cercetările s-au întins pe o perioadă lungă de timp datorită infirmărilor 
consecutive dispuse de Judecătoria Hunedoara urmare a plângerilor formulate 
de părți în baza art.340 și urm. C.p.p., ultima infirmare a soluției de scoatere de 
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sub urmărire penală și aplicare a unei sancțiuni cu caracter administrativ fiind 
dispusă de instanță la data de 30.05.2019 prin încheierea nr…./…. 

 
  PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ALBA 
 I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
 În vederea reducerii stocului de dosare vechi conducerea Parchetului de 

pe lângă Tribunalul Alba a inclus în programele de activitate obiective care să 
aibă drept scop monitorizarea acestor cauze în vederea soluționării cu celeritate. 

Totodată, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a organizat întâlniri cu 
conducerea organelor de poliţie, în cadrul cărora au fost analizate cauzele mai 
vechi de 5 ani de la sesizare/cauzele complexe, în special cele care au avut ca 
obiect infracțiunile de evaziune fiscală.  

Prim-procurorul unităţii şi procurorul şef al secţiei de urmărire penală au 
efectuat controale semestriale asupra dosarelor aflate în lucru la procurori sau 
la supraveghere, atât în ceea ce priveşte dosarele Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Alba, cât şi cu privire la dosarele unităţilor din subordine, fiind 
analizate distinct motivele nesoluționării și s-au stabilit termene de definitivare 
a cercetărilor penale/de soluționare.  

De asemenea, în cadrul şedinţelor de lucru s-a pus în vedere procurorilor să 
exercite o supraveghere permanentă a acestor dosare şi să urmărească 
soluţionarea acestora cu prioritate. 

În ceea ce privește modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse la 
art. 2 din hotărârea Secţiei pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.765 din 11 decembrie 2018 s-a constatat că prim-procurorul Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Alba a instituit o procedură de analiză a stadiului cercetărilor 
efectuate de către organele de poliție pe baza fișei de dosar la începutul celei de-
a treia luni din fiecare trimestru al anului, organele de cercetare penală ale 
poliției judiciare întocmind note pe fiecare cauză în parte în vederea stabilirii 
măsurilor concrete de soluționare a cauzelor cu celeritate. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

La data de 02.06.2020 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba se aflau în 
lucru 20 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, față de 11 câte erau la data 
controlului anterior, în creștere cu 45 %.  

În perioada 02.06.2020-07.07.2020 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba 
s-a înregistrat o scădere a numărului cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare 
urmare a soluționării unui număr de 4 cauze. 

În acest context, la data de 07.07.2020 la nivelul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Alba existau 16 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare comparativ cu 
11 cauze existente la data finalizării controlului anterior, ceea ce reprezintă o 
creștere cu 31,25 %. 
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Termenul de prescripție al răspunderii penale se împlinește în cele 16 cauze 
existente la data de 02.07.2020, în perioada  2022-2033, după cum urmează: 

-într-un număr de 6 cauze termenul de prescripție a răspunderii penale se 
împlinește în anul 2022; 

- într-un număr de 3 cauze termenul de prescripție a răspunderii penale se 
împlinește în anul 2023; 

- într-un număr de 3 cauze termenul de prescripție a răspunderii penale se 
împlinește în anul 2025; 

- în 1 cauză termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește în 
anul 2027; 

- în 1 cauză termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește în 
anul 2028; 

- în 1 cauză termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește în 
anul 2030; 

- în 1 cauză termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește în 
anul 2033. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale 

- complexitatea cauzelor determinată de obiectul acestora, volumul 
materialului probator ce se impunea administrat, numărul persoanelor 
cercetate, mărimea prejudiciilor, natura infracțiunilor, sens în care 
exemplificăm: dos. nr. .../.../... şi nr. .../.../... în care cercetările privesc un număr 
mare de persoane și necesitatea efectuării unor expertize contabile; 

- reunirea mai multor cauze, multitudinea înscrisurilor transmise de ANAF, 
înscrisuri care cuprind situații de fapt diferite, sens în care exemplificăm dosarele 
numerele: .../.../..., .../.../...; 

-imposibilitatea aducerii la cunoștință suspecților cercetați în cauzele 
penale, a schimbării încadrării juridice, sens în care exemplificăm dosarul 
nr..../.../...; 

- declinarea succesivă a cauzelor între diferite unităţi şi structuri de parchet: 
dos. nr. .../.../.., data sesizării 02.12.2014, dosar declinat de la DNA la data de 
18.12.2019; 

- fluctuaţia de personal în cadrul organelor de cercetare penală ale poliției 
judiciare (pensionări), ceea ce a impus alocare unui timp pentru analiza 
materialului probator administrat anterior în cauză de exemplu dosarele 
numerele: .../.../.. şi .../.../..., care au fost redistribuite succesiv; 

-starea de urgență decretată pe teritoriul României în perioada 16.03.2020-
15.05.2020 instituită prin Decretul nr.195/16.03.2020 și prelungită prin Decretul 
nr.240/14.04.2020, perioadă în care activitatea de urmărire penală a fost 
întreruptă ca de exemplu dosarele nr..../.../..., .../.../..., .../..../.... 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ALBA IULIA 
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I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului. 
Conducerea unităţii a exercitat o monitorizare permanentă a cauzelor mai 

vechi de 2 ani şi de 5 ani de la data sesizării, fiind inserate obiective în acest sens 
în programul de activitate. 

Prim-procurorul a verificat, semestrial, dosarele vechi aflate în lucru la 
poliţie şi a dispus măsuri în vederea soluţionării acestora. 

De asemenea s-a acordat o atenție deosebită realizării măsurilor dispuse 
prin art.2 din  Hotărârea Secţiei pentru Procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 765 din 11 decembrie 2018, respectiv a monitorizării dosarelor 
mai vechi de 5 ani de la data sesizării, monitorizare care s-a finalizat prin 
reducerea semnificativă a stocului acestor cauze. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

La data de 02.06.2020, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia exista 
o singură cauză mai veche de 5 ani de la data sesizării, față de 4, în scădere cu 
75%. 

În cauza anterior menționată termenul de prescripție a răspunderii penale 
se împlinește la data de 02.04.2023. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale se constată ca fiind exclusiv de natură obiectivă. 

Astfel, dosarul numărul .../..../... a fost înregistrat inițial la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Alba Iulia, având ca obiect infracțiunile prev. de art.192 alin.2 
C.p. și art.298 C.p., iar prin rechizitoriul nr..../.../... din ... s-a dispus trimiterea în 
judecată a unui număr de 5 inculpați. 

Prin Încheierea din data de 21.06.2016 judecătorul de cameră preliminară 
a dispus restituirea cauzei la parchet în vederea refacerii urmăririi penale. 

Nesoluționarea cauzei s-a datorat necesității efectuării unor expertize 
medico-legale în cauză, expertize ce necesită alocarea unui timp mai mare. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA AIUD 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
Prim-procurorul unităţii a întocmit informări semestriale în realizarea 

obiectivelor inserate în programul de activitate, obiective ce au vizat 
monitorizarea cauzelor cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la data sesizării. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

La data de 02.06.2020, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud  se afla în 
lucru 1 dosar mai vechi de 5 ani de la data sesizării. 

Cu prilejul efectuării controlului anterior s-a constatat că pe rolul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud nu era înregistrată nicio cauză cu autori 
necunoscuți mai veche de 5 ani de la sesizare. 
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Termenul de prescripție a răspunderii penale, în cauza cu autor necunoscut 
mai veche de 5 ani de la sesizare înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Aiud se împlinește la data de 25.01.2031. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale 

Dosarul nr. .../.../... are un grad ridicat de complexitate, în cauză unul din 
suspecți este deținut pe teritoriul Franței fapt ce a făcut imposibilă finalizarea 
cauzei prin raportare la obligativitatea respectării drepturilor conferite atât de 
legislația națională cât și de cea internațională persoanelor cercetate într-o 
cauză (suspect/inculpat). 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BLAJ 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
La Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj, conducerea parchetului a acordat 

o atenție deosebită soluționării cu celeritate a cauzelor cu autor cunoscut mai 
vechi de 5 ani, fiind analizate distinct semestrial. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

La data de 02.06.2020, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj  era 
înregistrat 1 dosar cu autor necunoscut mai vechi de 5 ani de la data sesizării. 

Cu prilejul efectuării controlului anterior s-a constatat că pe rolul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj nu era înregistrată nicio cauză cu autori 
necunoscuți mai veche de 5 ani de la sesizare. 

Termenul de prescripție a răspunderii penale, în cauza cu autor necunoscut 
mai veche de 5 ani de la sesizare înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Blaj se împlinește la data de 01.10.2022. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale se constată ca fiind obiective. 

Astfel, dosarul nr. .../.../... a fost înregistrat pe rolul unității de parchet 
anterior menționată la data de 11.05.2015, urmare a disjungerii din dosarul 
nr..../.../..., dosar ce a fost constituit urmare a disjungerii dispuse de D.N.A.-
Serviciul Teritorial Alba Iulia și trimiterii cauzei la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Blaj la data de 28.03.2017. 

Cercetările penale nu au fost definitivate datorită necesității efectuării unor 
expertize grafologice pentru soluționarea cauzei cu respectarea dispozițiilor 
legale. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SIBIU 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a exercitat o monitorizare 

permanentă a stocului de dosare cu autor necunoscut mai vechi de 5 ani de la 
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data sesizării, inclusiv în ceea ce priveşte dosarele aflate în lucru la unităţile 
arondate.  

Semestrial au fost întocmite informări în cuprinsul cărora au fost analizate  
cauzele din această categorie. 

Periodic s-au organizat întâlniri cu procurorii şi s-au purtat discuţii pe baza 
fișelor de dosar întocmite de aceștia în prealabil, stabilindu-se termene în 
vederea soluționării cu celeritate. 

De asemenea, în cadrul şedinţelor de lucru s-a pus în vedere procurorilor să 
exercite o supraveghere permanentă a acestor dosare şi să urmărească 
soluţionarea acestora cu prioritate, aspecte consemnate în cuprinsul proceselor-
verbale încheiate cu ocazia desfășurării acestor ședințe. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

La data de 02.06.2020 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu se aflau în 
lucru 13 dosare cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la data sesizării, faţă de 
3 dosare cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare  existente la data 
controlului anterior, în creștere cu 76,92 %. 

În perioada 02.06.2020-07.07.2020 au fost soluționate 4 cauze cu autor 
cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare, situație în care stocul cauzelor de 
același gen, la data de 07.07.2020 era de 9 cauze față de 3 cauze în perioada de 
referință, în creștere semnificativă.  

Verificările efectuate în vederea realizării obiectivelor controlului au 
evidențiat că, termenul de prescripție a răspunderii penale în cauzele aflate în 
lucru mai vechi de 5 ani de la sesizare, se împlinește după cum urmează: 

-în 4 cauze termenul se împlinește în cursul anului 2022; 
-în 2 cauze termenul se împlinește în cursul anului 2024; 
-în 1 cauză termenul se împlinește în cursul anului 2025; 
- în 1 cauză termenul se împlinește în cursul anului 2026; 
- în 1 cauză termenul se împlinește în cursul anului 2027. 
III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 

penale sunt de natură obiectivă. 
Din cele 9 dosare  cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la data sesizării, 

2 cauze au fost preluate de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu datorită 
complexității acestora, respectiv dosarele nr..../.../... și .../.../..., 1 cauză a fost 
declinată de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba iar 2 cauze au fost 
declinate de D.I.I.C.O.T., în acest sens exemplificăm dosarele nr..../.../... și 
.../.../.... 

Dosarul nr..../..../... a fost înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Sibiu fiind emis rechizitoriu, însă judecătorul de cameră preliminară 
de la Curtea de Apel Alba Iulia a dispus admiterea contestației inculpatului, 
casarea încheierii Tribunalului Sibiu, iar pe fond restituirea cauzei la parchet. 
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Cauza a fost din nou înregistrată pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Sibiu la data de 30.06.2020. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SIBIU 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
 La Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, conducerea parchetului a 

acordat o atenție deosebită soluționării cu celeritate a cauzelor cu autori 
cunoscuți mai vechi de 5 ani, fiind analizate distinct semestrial. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

La data de 02.06.2020, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu  erau 
înregistrate 2 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării. 

Cu prilejul efectuării controlului anterior s-a constatat că pe rolul Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Sibiu nu era înregistrată nicio cauză cu autori 
necunoscuți mai veche de 5 ani de la sesizare. 

În cele 2 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, termenul de prescripție a 
răspunderii penale se împlinește în aprilie 2023, respectiv la data de  04.11.2024 
. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale se constată ca fiind obiective. 

Astfel, dosarul nr. .../.../... a fost înregistrat la data de 16.05.2015 în 
evidențele Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu în care au fost administrate 
probe apreciate utile soluționării cauzei. Imposibilitatea finalizării cercetărilor 
penale s-a datorat complexității cauzei (accident feroviar), necesității efectuării 
unor expertize tehnice în cauză. 

Dosarul nr..../.../... a fost înregistrat sub număr unic la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Sibiu la data de 06.01.2015, iar în cauză au fost adoptate consecutiv 
mai multe soluții de netrimitere în judecată care au fost desființate de instanțele 
de judecată în cadrul procedurii prev. de art.340 și urm. C.p.p., ultima încheiere 
datând din ... (încheierea nr..../....). 

 Nefinalizarea cercetărilor penale s-a datorat unor cauze obiective, 
respectiv imposibilității finalizării expertizei contabile dispuse în cauză. 

 
 
 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA MEDIAȘ 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
Conducerea parchetului a acordat o atenție deosebită soluționării cu 

celeritate a cauzelor cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani, fiind analizate distinct 
semestrial în cuprinsul informărilor realizate în vederea îndeplinirii obiectivelor 
inserate în programul de activitate atât al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
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Alba Iulia cât și în programul de activitate al Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Mediaș . 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

La data de 02.06.2020, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaș  era 
înregistrat 1 dosar  cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la data sesizării, 
dosar în care termenul de prescripție a răspunderii penale se împlinește la data 
de 23.10.2023. 

Se impune a se preciza că, la data efectuării controlului anterior, la nivelul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș nu era înregistrată nicio cauză cu 
autor cunoscut mai veche de 5 ani de la sesizare. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale se constată ca fiind obiective. 

Astfel, dosarul nr. .../.../... a fost înregistrat, la data de 6.05.2015, în 
evidențele Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș  iar urmărirea penală a 
fost efectuată fără a se identifica perioade de inactivitate. 

Imposibilitatea finalizării urmăririi penale și pe cale de consecință a 
soluționării cauzei s-a datorat unor factori obiectivi, respectiv, 
suspecții/inculpații sunt domiciliați în străinătate, iar demersurile efectuate în 
vederea prezentării acestora pentru ascultare/formulare de apărări,  nu au fost 
finalizate datorită stării de urgență instituită/prelungită pe teritoriul României în 
perioada 16.03-15.05.2020.  

 
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL HUNEDOARA 
 I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara a existat o 

preocupare permanentă cu privire la soluționarea dosarelor  cu autor cunoscut 
mai vechi de 5 ani de la data sesizării, respectiv a dosarelor aflate în lucru la 
procuror. 

 În acest sens, prim-procurorul unității a inclus în programele de activitate 
aferente perioadei 2019-iunie 2020 obiective care vizau monitorizarea acestor 
cauze, ca de exemplu : 

-„Verificarea stadiului dosarelor aflate în lucru la procuror”; 
-„Verificarea măsurilor luate de procurorii din cadrul Parchetului de pe 

lângă Tribunalul Hunedoara și de conducerea parchetelor de pe lângă judecătorii 
în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării și 
identificarea cauzelor care determină nesoluționarea acestora într-un termen 
rezonabil”. 

De asemenea, cauzele cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare 
au fost analizate cu procurorii de caz și cu prilejul ședințelor de lucru organizate 
la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, fiind stabilite termene 
în vederea finalizării cercetărilor penale și respectiv soluționării acestora.  
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 Se impune precizarea că, în perioada vizată de control, unitatea a 
funcționat doar  cu 78% din posturile de execuție ocupate, chiar în aceste condiții 
înregistrându-se fluctuații de personal, iar în ceea ce privește funcțiile de 
conducere, au fost înregistrate perioade în care schema nu a fost ocupată. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

 La data de 02.06.2020, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, se 
aflau în lucru 3 dosare cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la data sesizării, 
față de 13 cauze cât au fost înregistrate cu ocazia controlului anterior, 
înregistrându-se o scădere semnificativă de 76,92 % chiar în contextul unei 
scheme incomplete de personal. 

În ceea ce privește termenul de prescripție a răspunderii penale din 
verificările efectuate a rezultat că acesta se împlinește în 2023 (2 cauze) și 
respectiv 2027 (1 cauză) 

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

 Din analiza datelor comunicate de parchet a rezultat că nesoluționarea 
celor 3 cauze s-a datorat unor cauze de ordin obiectiv. 

   -Dosarul nr..../.../... înregistrat sub număr unic la data de 17.02.2015 la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara are ca obiect infracțiuni de evaziune 
fiscală și delapidare prev. de art.9 alin.1 lit.b), c) din Legea nr.241/2005 cu aplic. 
art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p., art.295 alin.1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art. 
5 C.p. 

Nesoluționarea dosarului până la data de 02.06.2020 s-a datorat unor 
factori obiectivi, respectiv necomunicarea unor relații esențiale soluționării 
cauzei de către procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T.-Biroul teritorial Mehedinți. 

-Dosarul nr..../.../... a fost înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Curtea 
de Apel Alba Iulia care a dispus disjungerea cauzei pentru faptele ce constituite 
obiectul dosarului anterior menționat. Cauza a fost preluată de Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și declinată succesiv de mai multe unități 
de parchet, fiind înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara la 
data de 25.06.2019. 

Urmare relațiilor solicitate s-a constatat că prin referatul organului de 
cercetare penală din cadrul I.P.J. Hunedoara din data de 22.06.2020 s-a propus 
clasarea cauzei, urmând ca în dosar să fie adoptată soluția. 

-Dosarul nr..../.../... a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara la data de 28.01.2019, urmare declinării de competență dispusă de 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr..../.../.... 

Cauza este complexă, are ca obiect  presupusa săvârșire a infracțiunilor 
prev. de art.29 alin.1 lit. a, b și c din Legea nr.656/2002 și nu a putut fi finalizată 
datorită neefectuării procedurii de soluționare a cererii de comisie rogatorie. 
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 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA DEVA 
 I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
 Prim-procurorul unităţii a exercitat o monitorizare permanentă a 

dosarelor cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de la sesizare, sens în care, 
semestrial în realizarea obiectivului inserat în programele de activitate 
„Verificarea măsurilor luate de procurori în vederea soluționării dosarelor penale 
mai vechi de 5 ani de la data sesizării” a verificat aceste dosare şi a identificat 
cauzele care împiedică soluţionarea acestora, dispunând măsuri.  

 Verificarea s-a realizat pe baza datelor existente în evidențele electronice 
și prin analiza acestor cauze cu procurorii de caz, fiind stabilite termene de 
soluționare a acestora. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

La data de 02.06.2020, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva se aflau în 
lucru 7 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, față de 3 câte erau la data 
efectuării controlului anterior, având același obiect, ceea ce reprezintă o creștere 
semnificativă. 

În perioada 02.06.2020-02.07.2020 din totalul de 7 cauze mai vechi de 5 ani 
de la sesizare a fost soluționată o cauză, situație în care la data de 02.07.2020 
stocul cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare figurau înregistrate de 6 cauze 
comparativ cu 3 cauze cât existau la data de 30.06.2018. 

În privința termenului de prescripție a răspunderii penale, verificările 
prealabile au reliefat faptul că acesta se împlinește după cum urmează: 

-într-o cauză termenul se împlinește în anul 2022; 
-într-o cauză termenul se împlinește în anul 2024; 
-într-o cauză termenul se împlinește în anul 2027; 
-în două cauze termenul se împlinește în anul 2030; 
-într-o cauză termenul se împlinește în anul 2031. 
III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 

penale 
Din datele transmise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia cu 

adresa nr..../.../.../... din 02.07.2020, au fost identificate următoarele cauze 
obiective ce au determinat pe de o parte creștere a numărului cauzelor cu autori 
necunoscuți mai vechi de 5 ani, iar pe de altă parte nesoluționarea cu celeritatea 
a acestora ca de exemplu: 

-fluctuația de personal la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, 
fapt ce a determinat redistribuiri succesive, redistribuiri ce au presupus alocarea 
unui anumit timp în vederea studierii materialului probator administrat până la 
acea dată, ca de exemplu :dosarele nr..../.../..., .../.../...; 

-infirmări, redeschideri dispuse de organul ierarhic superior și confirmate 
de instanța de judecată, ca de exemplu dos. nr..../.../...; 
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-cauze complexe prin raportare la numărul de persoane ce se impun a fi 
audiate, la necesitatea efectuării unor expertize tehnice, exemplificăm în acest 
sens dosarele nr..../.../... și .../.../....  

 
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA HUNEDOARA 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
Prim-procurorul unității s-a implicat în monitorizarea cauzelor cu autori 

necunoscuți mai vechi de 5 ani de la sesizare prin includerea în programele de 
activitate aferente perioadei vizate de prezentul control a unor obiective care să 
aibă ca finalitate reducerea stocului cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

În acest sens, semestrial au fost întocmite informări în conținutul cărora au 
fost analizate cauzele mai vechi de 5 ani de la sesizare fiind stabilite termene de 
soluționare a acestora. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

La data de 02.06.2020, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara era 
înregistrată o singură cauză cu autori necunoscuți mai veche de 5 ani de la 
sesizare față de perioada de referință când nu exista nicio cauză mai veche de 5 
ani de la sesizare. 

În cauza anterior menționată termenul de prescripție a răspunderii penale 
se împlinește la data de 07.04.2023. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale 

Dos. nr. .../.../... a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Hunedoara la data de 08.04.2015, iar nesoluționarea până la data de 02.06.2020 
s-a datorat fluctuației ofițerilor de poliție judiciară ce au efectuat urmărirea 
penală în cauză. 

 
 
 
 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PETROŞANI 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
Conducerea unității de parchet anterior menționată a acordat o atenție 

deosebită cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare, respectiv 5 ani de la sesizare 
fiind incluse în programele de activitate obiective în acest sens. 

De asemenea, conform înscrisurilor comunicate Inspecției Judiciare, prim-
procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani a efectuat verificări ale 
dosarelor mai vechi de 1 an și 3 ani de la sesizare lunar stabilind măsuri concrete 
în vederea reducerii stocului cauzelor mai vechi de 1 an-3 ani de la sesizare. 
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II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

La data de 02.06.2020, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani se 
aflau în lucru 5 dosare cu autor necunoscut mai vechi de 5 ani de la data sesizării, 
comparativ cu 1 cauză existentă în perioada de referință, respectiv 30.06.2018. 

În perioada 02.06.2020-02.07.2020 a fost soluționată 1 cauză, astfel că 
stocul a fost redus la un număr de 4 cauze. 

Cu privire la termenul de prescripție a răspunderii penale verificările 
efectuate au evidențiat că termenul de prescripție a răspunderii penale se 
împlinește după cum urmează: 

-într-o cauză se împlinește în anul 2023; 
-în două cauze se împlinește în anul 2024; 
-într-o cauză se împlinește în anul 2025. 
III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 

penale 
Urmare a verificărilor efectuate au fost identificate cauze obiective care au 

determinat nesoluționarea cu celeritate a cauzelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, cauze dintre care menționăm: 

-complexitatea dosarelor prin raportare la numărul persoanelor implicate, 
activitățile procedurale necesar a fi desfășurate, exemplificăm în acest sens: 
dosarele nr..../.../..., .../.../...; 

-fluctuația ofițerilor de poliție judiciară desemnați să efectueze urmărirea 
penală, ca de exemplu dosarul nr..../.../.... 

 C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA 
ȘI APLICAREA LEGII 

Nu este cazul. 
D. DEFICIENȚE ȘI VULNERABILITĂȚI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 

ÎNLĂTURAREA DEFICIENȚELOR ȘI PREVENIREA RISCURILOR 
I. Deficiențe și vulnerabilități identificate 
Prelungirea în timp a procedurilor, datorată cauzelor descrise la capitolul B 

pct.III, a avut drept consecință nesoluționarea dosarelor dosarelor mai vechi de 
5 ani de la data sesizării, aflate în lucru la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Alba Iulia și unitățile subordinate. 

Fluctuaţia de personal atât la nivelul unităţilor de parchet cât şi la nivelul 
organelor de poliţie judiciară şi/sau deficitul de resursă umană la care se adaugă 
lipsa de experienţă a magistraţilor stagiari dar şi a lucrătorilor de poliţie noi 
angajaţi din sursă externă constituie vulnerabilităţi şi blocaje ce au drept 
consecinţă afectarea activităţii, prin creşterea volumului de activitate şi implicit 
prelungirea procedurilor judiciare la unităţile de parchet, aşa cum s-a arătat la 
capitolul B din prezentul raport. 

II. Propuneri pentru înlăturarea deficiențelor și prevenirea riscurilor 
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Raportat la aspectele constate și descrise anterior, apreciem că se impune: 
-continuarea monitorizării de către conducerea Parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel Alba Iulia și unitățile subordinate a situației cauzelor cu autor 
cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare; 

-efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire penală în 
cauzele aflate în lucru la urmărire penală proprie, iar în privința cauzelor aflate 
în lucru la organele de urmărire penală sub supravegherea procurorului se 
impune exercitarea cu fermitatea a atribuțiilor conferite de art.300, 303 C.p.p., 
precum și în realizarea dispozițiilor Ordinului comun nr…./…/… din 11.04.2014 al 
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
și al Ministerului Afacerilor Interne, de către procurorii desemnați, prin stabilirea 
de îndrumări și termene de finalizare a cercetărilor penale. 

E.CONCLUZII PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ALBA IULIA ŞI 
UNITĂŢILE ARONDATE  

Se constată că la unităţile arondate Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Alba Iulia existat o creştere a numărului dosarelor mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării, de la 37 câte erau la controlul anterior la 55 la data de 02.06.2020. 

În perioada 02.06.2020-07.07.2020 stocul dosarelor cu autor cunoscut mai 
vechi de 5 ani de la sesizare s-a redus la 45 cauze comparativ cu 37 existente la 
data efectuării controlului anterior. 

 O creştere semnificativă a numărului dosarelor mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării a avut loc la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, respectiv la data de 
02.06.2020 erau înregistrate 20 dosare cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de 
la sesizare, comparativ cu 13 dosare cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la 
sesizare existente la data efectuării controlului anterior. 

Se impune a se preciza că, stocul anterior menționat a fost redus la 16 cauze 
în perioada efectuării verificărilor, menținându-se numărul de cauze cu autor 
cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare la nivelul celor constatate cu ocazia 
efectuării controlului anterior. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BACĂU  
Parchetul de pe  lângă Curtea de Apel Bacău nu are în lucru dosare cu autor 

cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare, totuşi, conducerea unităţii, în virtutea 
atribuţiilor manageriale, şi-a adus aportul prin măsurile dispuse şi cu privire la 
acest obiectiv inclus în planul de activitate. 

Măsurile dispuse s-au dovedit eficiente întrucât Parchetul de pe lângă Curtea 
de Apel Bacăula monitorizarea anterioară a avut o cauză nesoluţionată mai veche 
de 5 ani de la sesizare, iar la prezentul control nu are în lucru nici un dosar din 
categoria celor ce fac obiectul controlului.  

  Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău este condus de: 
- procuror general ..., numit prin HCSM nr.378/05.07.2018 în data de 

15.07.2018; 
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- procuror general adjunct ... numit prin HCSM nr.378/05.07.2018 în data de 
15.07.2018; 

- procuror şef Secţie urmărire penală ..., numit prin HCSM 
nr.679/13.11.2018 în data de 14.11.2018; 

- procuror şef Secţie judiciară ..., numit prin HCSM nr.1194/12.12.2019 în 
data de 13.12.2019. 

La debutul verificărilor au fost raportate Inspecţiei Judiciare ca fiind 
nesoluţionate în total 45 dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare, însă pe parcursul 
controlului au fost soluţionate 3 dosare, rămânând un stoc de 42 cauze. 

În circumscripţia teritorială a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, 
doar la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Bacău, Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Buhuşi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ, Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Roman, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Neamţ şi 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz se află în lucru la procuror şi organele de 
poliţie un număr total de 42 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, 
distribuite astfel: 

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău - 6 dosare, 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău - 12 dosare,  
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti – 1 dosar; 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi - 2 dosare; 
-  Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ – 9 dosare ; 
-  Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman - 6 dosare; 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Neamţ - 5 dosare; 
-  Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz – 1 dosar. 
Celelalte instituţii, respectiv Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău şi 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra 
Neamţ  şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Podul Turcului nu au înregistrate 
asemenea cauze. 

  La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr.765/11.12.2018 la Parchetul de pe  lângă Curtea de Apel Bacău şi unităţile 
arondate au rămas  nesoluţionateîn total 15 dosare mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării, repartizate astfel:  

    - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău – 1 dosar; 
    - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău - 5 dosare; 
    - Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău - 2 dosare; 
    - Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman - 1 dosar; 
    - Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ – 4 dosare şi 
    - Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz - 2 dosare. 

Din cele mai sus expuse se constată o creştere a numărului cauzelor mai 
vechi de 5 ani de la data sesizării de la 15 cauze existente la controlul anterior la 
42  cauze existente la monitorizarea actuale, creştere cu 27 cauze( 180%) ce a fost 
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determinată şi de fluctuaţia  respectiv  lipsa de personal înregistrată în perioada 
supusă controlului la unităţile de parchet menţionate. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BACĂU  
I.Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Bacău. 
Conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău a realizat controale 

tematice conform obiectivelor cuprinse în programele semestriale de activitate, 
cât şi din dispoziţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău. 

În acest sens au fost verificare : 
 -  cauzele mai vechi de 2 ani  de la data sesizării, având ca obiect 

infracţiunile de evaziune fiscală, contrabandă, spălarea banilor/infracţiuni silvice 
şi de corupţie/ infracţiuni de corupţie şi asimilate, aflate în lucru la procuror sau 
la organele de poliţie, în vederea identificării cauzelor care au condus la 
întârzierea soluţionării acestora şi pentru luarea măsurilor care se impun şi 
urgentarea soluţionării acestora; 

În realizarea acestui obiectiv au fost întocmite informările nr. .../.../.../... din 
04.06.2020, nr. .../.../.../... din 14.01.2020, nr. .../.../.../... din 06.12.2019, nr.  
.../.../.../... din 06.12.2019,  nr. .../.../.../... din 28.08.2019. 

 - măsurile luate de procurori şi de conducerea parchetelor din 
circumscripţie în vederea soluţionării dosarelor aflate în lucru, mai vechi de 5 ani 
de la data sesizării, fiind întocmite în acest sens informările nr. .../.../.../... din 
15.01.2020, nr. .../.../.../... din 23.12.2019,  nr. .../.../.../... din 28.08.2019. 

Totodată conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău în perioada 
ce face obiectul controlului a  efectuat controale operative curente ale cauzelor  
soluţionate şi aflate în lucru la procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală, 
dar şi la organele de cercetare penală, rezultatul constatărilor fiind materializat în 
informările nr..../.../.../...din 16.12.2019, nr.... /.../.../15.07.2019, nr.... /... /... 
/12.07.2019 etc. 

Situaţia dosarelor vechi este monitorizată frecvent, fiind discutată de 
conducere şi colectivul de procurori în şedinţele de analiză a soluţiilor sau în alte 
împrejurări asemănătoare. 

Schema de personal cuprinde scriptic 16 posturi, însă în perioada ianuarie 
2019 - iunie 2020  au fost ocupate în medie 13 posturi de procurori (din care 2 de 
conducere şi 11 pe execuţie), gradul de ocupare fiind de  81,25%. 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău este condus de: 
- prim  procuror ..., delegat din data de 01.01.2020; 
- prim procuror adjunct ..., numit prin HCSM nr.784/20.12.2018 în data de 

01.01.2019; 
- procuror şef Secţie urmărire penală ..., numit prin HCSM 

nr.719/12.12.2017 în data de 13.12.2017; 



83 / 508 
 

- procuror şef Secţie Judiciară ..., numit prin HCSM nr.720/12.12.2017 în 
data de 13.12.2017. 

Măsurile luate de procurorii cu funcţii de conducere s-au dovedit într-o 
anumită măsură eficientedeoarece Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău la 
finele prezentului control avea pe rol 6 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, iar 
la monitorizarea anterioară erau nesoluţionate 5cauze, ceea ce în procent 
reprezintă o creştere  de 20,00%. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori. 

La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr.765/11.12.2018 la Parchetul de pe lângă Tribunal Bacău au rămas 
nesoluţionate  5 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare.  

Verificările prealabile desfăşurate în intervalul 02.06-07.07.2020 au reliefat 
faptul că în gestiunea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău se află 6 cauze 
mai vechi de 5 ani de la sesizare, înregistrate după cum urmează: 

- 2013- o cauză; 
- 2015- 3 cauze; 
- 2019- o cauze; 
- 2020 – o cauză. 
Cinci dosare sunt în lucru la organele de poliţie judiciară iar o cauză  în care 

organele de poliţie au propus prin referat RTUP a fost repartizată procurorului 
spre soluţionare la data de 04.12.2019. De la data repartizării procurorul de caz a 
emis doar o ordonanţă de respingere a probatoriului la data de 11.06.2020, cauza 
rămânând în nelucrare mai mult de 5 luni, aşa cum rezultă din tabelul transmis 
Inspecţiei judiciare.  

În cauzele nesoluţionate termenele de prescripţie se împlinesc în perioada  
iulie  2024 -  2031. 

 În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele menţionate, 
ce au ca obiect în principal infracţiunea de evaziune fiscală, procurorii au emis 
note de îndrumări în care au stabilit termene precise, actualizate, astfel încât să 
fie aduse la îndeplinire dispoziţiile date în funcţie de natura şi complexitatea 
probatoriului .  

 Modul în care magistraţii îşi îndeplinesc atribuţiile în legătură cu 
supravegherea cercetărilor a fost evaluat de către conducere în cadrul acţiunilor 
de control realizate conform obiectivelor din planurile semestriale de activitate,  
dar şi cu ocazia controlului operativ curent. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

 Din verificarea situaţiei celor 6 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare astfel cum a fost consemnată în materialele transmise Inspecţiei 
Judiciare, rezultă existenţa mai multor cauze obiective exemplificative dar şi 
cauze subiective  care au determinat nesoluţionarea acestor lucrări, respectiv: 
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- complexitatea cauzelor determinată fie de dificultatea administrării 
probatoriului, fie de natura faptelor investigate, fie de multitudinea activităţilor 
desfăşurate etc. exemplificăm dosarele nr. .../.../..., nr..../.../..., nr. nr..../.../..., nr. 
.../.../..., nr..../.../... şi nr. .../.../...; 

- declinări de competenţă, disjungeri către alte unităţi de parchet, conexări 
exemplificăm dosarele nr..../.../..., nr..../.../..., nr..../.../...,  nr..../..../..., nr. .../.../...; 

  - redistribuirea succesivă a dosarului în vederea  supravegherii, generată 
de fluctuaţia în schema de procurori cu consecinţe asupra continuităţii activităţii 
de supraveghere a cercetărilor exemplificăm dosarele nr..../.../..., nr..../.../..., nr. 
.../.../...;  

- durata sau necesitatea efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a 
expertizelor, comisiilor rogatorii internaționale, sens în care exemplificăm 
dosarele nr. .../.../..., nr..../.../..., nr. .../.../...;  

-  dificultăţi în găsirea făptuitorilor exemplificăm dos.  nr..../.../...; 
- lăsarea în nelucrare a dosarului pe o perioadă mai mare de timp 

exemplificăm dosarul penal nr..../.../..., împrejurare în care  se va dispune 
sesizarea din oficiu, în vederea efectuării de verificări prin prisma disp. art. 99 
lit. h din Legea nr. 303/2004 rep. 

-  lipsa de preocupare a lucrătorului de poliţie pentru efectuarea ritmică şi 
într-un termen rezonabil a actelor de cercetare penală, exemplificăm dosarele:  
nr..../.../... şi nr. .../.../.... 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BACĂU 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Bacău. 
Conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, având în vedere                  

stocul mare de dosare nesoluţionat existent în lucrul la organele de poliţie din 
cadrul IPJ- SIC, SPR, BRP, pentru a fi identificate cauzele şi condiţiile care au dus 
la întârzierea soluţionării acestora, în perioada ian.– feb. 2020 a procedat la  
verificarea tuturor acestor cauze, inclusiv a celor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
cu privire la ritmicitatea desfăşurării activităţii penale şi a calităţii actelor de 
dispoziţie.  

Aspectele constate au fost materializare în analizele având                            nr....-
/…/.../… din 25.02.2020, nr..../…/.../… din 27.02.2020 şi                  nr. .../…/.../… 
din 31.01.2020.  

Analizele întocmite au fost comunicate atât conducerii IPJ Bacău cât şi 
procurorilor care supraveghează activitatea organelor de poliţie judiciară.  

Prin materialele transmise Inspecţiei Judiciare au fost semnalate probleme 
majore cu schema de personal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, în 
sensul că din cele 20 posturi scriptice au fost ocupate efectiv în anul 2019 şi sem. 
I/2020, în medie 11 respectiv 13 posturi de procurori. 

În acest context gradul de ocupare a fost de 55,00% şi respectiv 66,00%. 
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Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău este condus de: 
- prim procuror ..., numit prin HCSM nr.784/20.12.2018 în data de 

01.01.2019; 
- prim procuror adjunct ...,  numit prin HCSM nr.784/20.12.2018  în data de 

01.01.2019. 
Măsurile luate de procurorii cu funcţii de conducere s-au dovedit într-o 

anumită măsură eficiente, deoarece Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău  la 
finele prezentului control avea pe rol 12 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
iar la monitorizarea anterioară erau nesoluţionate 2 cauze, ceea ce în procent 
reprezintă o creştere de 500%( 10 cauze). 

I. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori. 

La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr.765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău au rămas 
nesoluţionate 2  cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

Verificările prealabile desfăşurate în intervalul 02.06.-07.07.2020 au reliefat 
faptul că în gestiunea Parchetului de pe lângă Judecătoria  Bacăuse află 12  cauze 
mai vechi de 5 ani de la sesizare, înregistrate după cum urmează: 

- 2013- o cauză; 
                         - 2014- 3 cauze 
                         - 2015- 6 cauze; 
                         - 2019- 2 cauze. 

Toate cauzele sunt în lucru  la organele de poliţie judiciară iar termenele de 
prescripţie se împlinesc în perioada  iulie  2021 -  2024.  

În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele menţionate, 
procurorii de regulă au emis note de îndrumări în care au stabilit termene precise, 
actualizate în funcţie de modul de îndeplinire al dispoziţiilor de către organele de 
poliţie judiciară, precum şi procese verbale.  

II.Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Din verificarea situaţiei celor 12 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare, astfel cum a fost consemnată în materialele transmise Inspecţiei 
Judiciare, rezultă existenţa mai multor cauze obiective exemplificative  respectiv: 

 -complexitatea cauzelor determinată fie de dificultatea administrării 
probatoriului, fie de multitudinea activităţilor desfăşurate etc. exemplificăm 
dosarul nr. .../.../..., nr. .../.../..., nr...../.../...  nr..../.../..., nr. .../.../...; 

- dificultăţi în identificarea persoanelor vătămate sau suspecţi, plecaţi în 
străinătate sau care se sustrag urmăririi penale, exemplificăm dosarele nr. 
.../.../..., nr..../.../..., nr..../.../..., nr..../.../..., nr. .../.../...; 

- declinare  de competenţă, exemplificăm dosarul nr. .../.../...; 
-  infirmarea  şi de mai multe ori a soluţiilor de către instanţele de judecată 

sau restituirea dosarului pentru neregularitatea actului de sesizare, 



86 / 508 
 

exemplificăm dosarele nr. .../.../..., nr..../.../..., nr.../.../..., nr. .../.../..., nr..../.../..., 
nr. .../.../..., nr..../.../...; 

- durata sau necesitatea efectuării expertizelor, comisiei rogatorii 
internaționale, sens în care exemplificăm dosarele nr. .../.../..., nr.../.../..., 
nr..../.../..., nr..../.../..., nr..../.../..., nr..../.../.... 
 
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA MOINEŞTI  

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Moineşti. 

La nivelul conducerii Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, urmarea 
netransmiterii materialelor Inspecţiei Judiciare, nu s-au identificat demersuri 
constând în ordine obiective cuprinse în programul de activitate, respectiv 
informări privind monitorizarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare aflate 
pe rolul acestei unităţi de parchet.  

 Lipsa măsurilor mai sus enumerate poate fi înţeleasă şi ca urmare a faptului că 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti are spre soluţionare o singură cauză 
mai veche de 5 ani de la sesizare. 

Din perspectiva resurselor umane, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Moineşti are o schemă de 6 procurori, însă în 2019 a funcţionat cu  4  procurori 
iar în sem. I/2020 cu 3 procurori. 

                       În acest context gradul de ocupare a fost de 66,66% şi respectiv 50,00%.  
   Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti este condus de: 

- prim procuror ..., delegat din data de 06.01.2020.  
I. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 

realizată de procurori. 
La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori 

nr.765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti nu au existat 
cauze mai vechi de 5 ani de la prima sesizare. 

 Verificările prealabile desfăşurate în perioada 02.06.- 07.07.2020 au 
reliefat faptul că în gestiunea Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti există 
o singură cauză pe rolul organelor de poliţie mai veche de 5 ani de la sesizare 
nesoluţionată. 

Termenul de prescripţie în cauza nerezolvată se împlineşte la data de 
26.10.2022. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarului  
penal. 

Din verificarea situaţiei dosarului penal nr..../.../... mai vechi de 5 ani de la 
prima sesizare, astfel cum a fost consemnată în tabelul  transmis  Inspecţiei 
Judiciare, aflat la data finalizării verificărilor pe rolul organelor de poliţie, s-a 
constatat că la data de 22.05.2017 s-a dispus clasarea cauzei, în temeiul art. 16 
lit. b C.p.p. 
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 La data de 07.02.2018 soluţia de mai sus a fost infirmată de instanţa de 
judecată, iar la data de 12.06.2018 în speţă s-a dispus prin ordonanţă efectuarea 
unei expertize criminalistice, finalizată de INEC Bucureşti abia la data de 
10.06.2020. 

Din cele mai sus expuse rezultă că nesoluţionarea dosarului penal se 
datorează unor cauze  obiective şi anume:desfiinţarea soluţiei adoptată în cauză 
de către instanţa de judecată,  finalizarea cu întârziere a raportului de expertiză 
de către INEC Bucureşti şi redistribuirea succesivă a dosarului în vederea  
supravegherii, generată de fluctuaţia în schema de procurori cu consecinţe asupra 
continuităţii activităţii de supraveghere a cercetărilor. 
  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BUHUŞI 
                    I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 

Judecătoria Buhuşi. 
Conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi în vederea realizării 

obiectivelor inserate în programele semestriale de activitate a efectuat verificări 
şi a dispus măsuri pentru creşterea operativităţii soluţionării cauzelor cu autor 
cunoscut mai vechi de 1 an şi 5 ani de la sesizare aflate în lucru la procurori şi/sau 
organele de poliţie judiciară.  

                      De asemenea prim procurorul unităţii, cu prilejul unui control tematic  a 
verificat măsurile luate de procurori în cauzele mai vechi de 2 ani  de la data 
sesizării, având ca obiect infracţiunile de evaziune fiscală, contrabandă, spălarea 
banilor/infracţiuni silvice aflate în lucru la organele de poliţie, în vederea 
identificării cauzelor care au condus la întârzierea soluţionării acestora. 

                         Aspectele constatate au fost materializate în informări înregistrate sub nr. 
.../.../.../... din 05.06.2020, nr..../.../.../... din 05.06.2019, nr..../.../.../... din 
22.11.2019, nr..../.../.../... din 25.11.2019, nr..../.../.../... din 17.12.201 şi  
nr..../.../.../.... din 30.12.2019. 

Din perspectiva resurselor umane, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi  
are o schemă de 3 procurori, însă în 2019 a funcţionat cu  2  procurori iar în sem. 
I/2020 cu 3 procurori. 

În acest context gradul de ocupare a fost de 66,66% şi respectiv 100,00%.  
Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi este condus de: 
- prim procuror ...,delegat. 
Măsurile luate s-au dovedit într-o anumită măsură eficiente, 

deoareceParchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi  la finele prezentului control 
avea pe rol 2cauze  mai vechi  de 5 ani de la sesizare, la monitorizarea anterioară 
neexistând  de soluţionat nici un  dosar din această categorie.  

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori. 
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La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr.765/1.12.2018 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi nu a existat 
înregistrat nici un dosar mai vechi de 5 ani de la data sesizării.  

 Verificările prealabile desfăşurate în perioada 02.06.-07-07.2020 au reliefat 
faptul că în gestiunea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi sunt evidenţiate 
2 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare aflate în lucru la organele de poliţie 
judiciară. 

                       Dosarele existente pe rolul organelor de poliţie judiciară (2) în vederea 
administrării probatoriului sunt înregistrate la parchet după cum urmează: o 
cauză în anul 2018 şi  o cauză în anul 2019. 

În activitatea de supraveghere  a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări în care au indicat în 
concret probele ce urmează a fi administrate şi termenele certe de soluţionare.   

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Din verificarea situaţiei celor 2 dosare cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani 
de la sesizare, astfel cum a fost consemnată în materialele transmise Inspecţiei 
Judiciare, rezultă existenţa mai multor cauze obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestor lucrări, printre care indicăm: 

                     -  declinări de la alte unităţi de parchet sens în care exemplificăm dosarele 
nr..../... /... şi nr.... /... /...; 

                     - complexitatea cauzei determinatăfie de multitudinea activităţilor 
desfăşurate fie de dificultatea administrării probatoriului, exemplificăm dosarul  
nr..../... /...; 

                   - durata sau necesitatea efectuării expertizelor, exemplificăm dosarele 
nr..../... /... şi nr.... /... /...; 

 - redistribuirea succesivă a dosarului în vederea supravegherii, generată de 
fluctuaţia în schema de procurori cu consecinţe asupra continuităţii activităţii de 
supraveghere a cercetărilor exemplificăm dosarele nr..../.../... şi           nr..../... /.... 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL NEAMŢ 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Neamţ. 
Conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, conform 

obiectivelor cuprinse în programele semestriale de activitate, a procedat la 
verificarea  măsurilor dispuse de procurori în vederea soluţionării dosarelor mai 
vechi de un an, doi ani şi cinci ani de la sesizare, aflate în lucru la procuror şi la 
organele de cercetare penală. 

De asemenea, în activitatea de monitorizare a cauzelor mai vechi de 5 ani 
de la data sesizării s-a procedat la raportarea bilunară a acestor cauze către 
organele ierarhic superioare, sens în care procurorii au întocmit referate cu privire 
la stadiul acestor dosare. 
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 Toate aceste activităţi mai sus menţionate s-au materializat într-un număr 
total de 20 informări şi analize, sens în care exemplificăm lucrările înregistrate sub 
nr..../.../.../26.06.2020, nr..../.../.../30.12.2019, nr..../.../.../12.12.2019, nr.... 
/.../.../08.07.2019,  nr..../.../.../28.11.2019,    nr..../.../.../01.11.2019, nr. 
.../.../.../30.09.2019, nr..../.../.../16.09.2019, nr..../.../.../30.08.2019, nr. 
.../.../.../1.07.2019. 

Prin materialele transmise Inspecţiei Judiciare au fost semnalate probleme 
majore cu schema de personal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ, în 
sensul că din cele 15 posturi scriptice au fost ocupate efectiv 11 funcţii în anul 
2019  iar în  sem I/2020 doar 8  posturi.  

                          În acest context gradul de ocupare a fost de 73,33% în 2019 şi 53,33% în 
sem.I/2020. 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ este condus de: 
- prim procuror ..., delegat din data de 21.05.2020. 
Măsurile luate s-au dovedit într-o anumită măsură eficiente, 

deoareceParchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ  la finele prezentului control 
avea pe rol 9 cauze  mai vechi de 5 ani de la sesizare, la monitorizarea anterioară 
existând doar 4 dosare nesoluţionate  din această categorie, ceea ce reprezintă o 
creştere cu 5 dosare(125%). 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori. 

La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr.765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ au rămas 
nesoluţionate 4  cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

Verificările prealabile desfăşurate în perioada 02.06.-07.07.2020 au reliefat 
faptul că, în gestiunea Parchetului de pe lângă TribunalulNeamţ  sunt 9 cauze mai 
vechi de 5 ani de la sesizare, din care una la procuror înregistrată în anul 2016 în 
care se efectuează urmărire penală proprie 

Cele 8 cauze existente în lucru la organele de poliţie sunt înregistrate după 
cum urmează:2014 -  2 cauze; 2015- 4 cauze; 2019 – 2 cauze. 

Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada  
2025-2029. 

În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele menţionate, 
procurorii au emis note de îndrumări, actualizate în funcţie de starea de fapt 
rezultată din investigaţie şi de modul de îndeplinire a dispoziţiilor de către 
organele de poliţie judiciară, în care au indicat în concret probele ce urmează a fi 
administrate şi termenele certe de soluţionare. 

Procurorii în vederea diminuării stocului de dosare nesoluţionate au 
întocmit la solicitarea organelor ierarhic superioare referate privind situaţia 
dosarelor vechi pe care le au în lucru/supraveghere, stabilind activităţile de 
efectuat  şi termene de finalizare a urmăririi penale. 
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                          În cauza aflată la urmărire penală proprie, procurorul a emis mai multe 
ordonanţe prin care a delegat organele de poliţie judiciară în vederea 
administrării probatoriului. 

De precizat că în dosarul în care procurorul efectuează urmărire penală 
proprie activităţile sunt realizate ritmic, prelungirea în timp a procedurilor 
judiciare fiind determinată de alţi factori ce urmează a fi detaliaţi la capitolul 
următor. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale 

Din verificarea situaţiei celor 9 dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare 
astfel cum a fost consemnată în materialele transmise Inspecţiei Judiciare, rezultă 
existenţa mai multor cauze obiective exemplificative care au determinat 
nesoluţionarea acestor lucrări, respectiv: 

 - complexitatea cauzelor determinată fie de dificultatea administrării 
probatoriului, fie de natura faptelor investigate, ca de exemplu infracţiuni  
economico-financiare etc., fie de multitudinea activităţilor desfăşurate etc. 
exemplificăm dosarele nr..../.../..., nr..../.../..., nr..../.../..., nr..../.../..., nr. .../.../..., 
nr. .../.../..., nr. .../.../..., nr..../.../..., nr..../.../...; 

 - declinări, conexări, preluare, respinsă cererea de confirmare a renunţării 
la urmărire penală exemplificăm dosarele nr. .../.../..., nr. .../.../..., nr..../.../..., nr. 
.../.../..., nr..../.../..., nr..../.../...; 

                      - comisii rogatorii naţionale şi/sau proceduri de cooperare internaţională 
exemplificăm dosarele nr. .../.../..., nr..../.../...,nr..../.../...,nr. .../.../...,nr. .../.../..., 
nr..../..../...;    

                      - durata sau necesitatea efectuării constatărilor tehnico - ştiinţifice  sau a 
expertizelor, exemplificăm dosarele nr..../.../..., nr. .../.../...,                     nr. .../.../..., 
nr. .../.../..., nr. .../.../..., nr. .../.../...,  nr. .../.../...; 

                       - redistribuirea succesivă a dosarului în vederea supravegherii, generată de 
fluctuaţia în schema de procurori cu consecinţe asupra continuităţii activităţii de 
supraveghere a cercetărilor, exemplificăm dosarele nr. .../.../..., nr..../.../...; 

                     - sustragerea de la  urmărire penală a suspecţilor exemplificăm dosarul nr. 
.../.../.... 
  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ROMAN 
I.  Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Roman. 
La nivelul conducerii Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman, urmare a 

netransmiterii materialelor Inspecţiei Judiciare, nu s-au identificat demersuri 
constând în ordine obiective cuprinse în programul de activitate, respectiv 
informări privind monitorizarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare aflate 
pe rolul acestei unităţi de parchet.  
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                            În lipsa unor controale, informări, analize ori alte activităţi privind dosarele 
penale vechi realizate de conducerea parchetului, se poate considera că gradul 
de implementare al măsurilor dispuse de către Secţia pentru Procurori la controlul 
anterior este redus. 

Se are în vedere şi creșterea numărului de dosare penale mai vechi de 5 ani 
de la 1 la monitorizarea anterioară la 6  în  perioada 02.06-07. 07.2020. 

Statul de funcţii al Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman  prevede un 
număr de 9 posturi de procuror în care este inclusă şi funcţia  de conducere, însă 
efectiv în perioada ian. 2019- iunie 2020 au funcţionat doar 7 procurori, existând 
un grad de ocupare a organigramei de 73,33%. 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman este condus de : 
- prim procuror ..., delegat din data de 01.01.2020; 
- prim procuror adjunct ..., delegat din data de 15.02.2020. 
I.Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 

realizată de procurori. 
La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  

nr.765/11.12.2018,la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman a rămas 
nesoluţionată o cauză mai veche de 5 ani de la sesizare. 

Verificările prealabile desfăşurate în perioada 02.06.-07.07.2020 au reliefat 
faptul că, în gestiunea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman există 6 cauze 
mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

În cauzele nesoluţionate, din care 5 sunt în lucru la organele de poliţie iar o 
cauză a fost repartizată procurorului spre soluţionare fiind înaintată cu referat cu 
propunere de clasare,  termenele de prescripţie se împlinesc în perioada  2022 -  
2027. 

Dosarele nesoluţionate existente pe rolul organelor de poliţie sunt 
înregistrate la parchet după cum urmează: 4 cauze în anul 2014, o cauză în anul 
2015 şi o cauză în anul 2018. Cauza repartizată procurorului în vederea 
soluţionării, în termen,  este înregistrată la parchet în anul 2014 

                    În activitatea de supraveghere a cercetării penale în dosarele vechi,de regulă, 
îndrumările au fost trasate în actele de infirmare a soluţiilor. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarului  
penal. 

Din verificarea situaţiei celor 6 dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare, astfel 
cum a fost consemnată în materialele transmise Inspecţiei Judiciare, rezultă 
existenţa mai multor cauze obiectiveexemplificative care au determinat 
nesoluţionarea acestor lucrări, respectiv: 

- infirmarea unor soluţii de judecătorul de cameră preliminară sau de 
procurorul ierarhic superior, sens în care exemplifică dosarele nr..../.../...      
(redeschis de 2 ori), nr..../.../... (infirmat de 2 ori), nr..../.../... (redeschis de 3 ori), 
nr..../.../..., nr. .../.../...( 3 infirmări); 
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- durata sau necesitatea efectuării constatărilor tehnico - ştiinţifice  sau a 
expertizelor exemplificăm dosarele nr. .../.../..., nr. .../.../...;  

                           - declinarea  de la altă unitate de parchet, sens în care exemplificăm dosarul  
nr..../... /...; 

- dificultăţi în găsirea martorilor esenţiali şi a persoanelor vătămate ce sunt 
plecaţi în străinătate, sens în care exemplificăm dosarul  nr..../... /.... 

 
   PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BICAZ 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Bicaz 

În vederea monitorizării cauzelor vechi, pentru reducerea duratei de 
soluţionare a cauzelor şi  a stocului de dosare vechi, conducerea a efectuat un 
control vizând dosarele aflate în lucru la organele de poliţie judiciară, iar aspectele 
constatate şi măsurile dispuse au fost materializate în 11 informări, sens în care 
menţionăm lucrările nr..../.../.../..., nr..../.../.../..., nr. .../.../.../..., nr..../.../.../..., 
nr..../.../.../...., nr. .../.../.../.... 

De asemenea, prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bicaz în 
realizarea obiectivelor prevăzute în programele de activitate semestrială a 
procedat la verificarea dosarelor aflate în lucru mai vechi de 1 an, 2 ani şi 5 ani de 
la prima sesizare, fiind stabilite măsurii concrete în sarcina procurorilor care 
exercită supravegherea, sens în care a fost întocmită informarea nr. .../.../.../....  

                         Schema de personal prevăzută la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz 
este de 4 posturi de procurori. 

În perioada ian. 2019-03.02.2020 au funcţionat efectiv 2 procurori iar 
începând cu data de 04.02.2020 şi-au exercitat atribuţiile 3 procurori. 

În acest context gradul de ocupare a  schemei a fost de 50,00% şi respectiv 
75,00%. 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz este condus de: 
- prim procuror ..., numit prin HCSM nr.784/20.12.2018 în data de 

01.01.2019. 
Măsurile luate de conducere  şi-au dovedit eficienţa deoarece Parchetul de 

pe lângă Judecătoria Bicaz la finele prezentului control avea pe rol o cauză mai 
veche de 5 ani de la sesizare, la monitorizarea anterioară existând  2 dosare  din 
această categorie, ceea ce în procent reprezintă o scădere de 50,00%. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr.765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz au rămas 
nesoluţionate 2 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare.  

                            Verificările prealabile desfăşurate în perioada 02.06.-07.07.2020 au reliefat 
faptul că, în gestiunea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bicaz există o cauză 
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mai veche de 5 ani de la sesizare aflată în lucru la organele de poliţie judiciară şi  
în care prescripţia se împlineşte în anul 2024. 

În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauza veche  procurorii 
au emis note de îndrumări. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Nesoluţionarea dosarului penal nr. ... /.../... mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare se datorează unor cauze obiective, respectiv infirmarea succesivă a 
soluţiilor de clasare de către instanţa de judecată cu consecinţa redeschiderii şi 
reluării urmăririi penale( de 3 ori), durata sau necesitatea efectuării constatărilor 
tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor (multiple) şi complexitatea cauzei determinată 
de multitudine activităţilor desfăşurate. 

În prezent cauza se află la Institutul Naţional de Medicină Legală Mina 
Minovici Bucureşti în vederea efectuării unei expertize medico-legală dispusă la 
data de 02.04.2019. 

 
 
 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA  TG. NEAMŢ 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Tg. Neamţ. 
 Prim procurorul unităţii a iniţiat şi derulat, în realizarea unor obiective 

cuprinse în programele semestriale de activitate, controale tematice vizând 
verificarea: 

 - sau analiza dosarelor cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare 
sau mai mare de 5 ani, aflate în lucru la procuror şi /sau organele de poliţie 
judiciară ; 

 - situaţiei dosarelor cu o vechime între 3 şi 5 ani de la prima sesizare aflate 
în lucru la procuror şi organele de poliţie judiciar; 

   - măsurilor luate de procurori în activitatea de supraveghere în vederea 
identificării şi înlăturării cauzelor care generează întârzieri în soluţionarea 
dosarelor vechi. 

Această activitate de monitorizare a fost cuantificată în analize, informări 
înregistrate sub nr. .../.../.../..., nr..../.../.../..., nr..../.../.../..., nr. .../.../.../...şi nr. 
.../.../.../.... 

 Situaţia dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare a fost discutată de 
conducere atât cu procurorii în şedinţele de lucru, cât şi cu organele de conducere 
a Poliţiei Tg. Neamţ/ şefii de posturi şi formaţiuni  în cadrul unor şedinţe  comune, 
fiind dispuse măsuri pentru soluţionarea cu prioritate şi într-un termen scurt a 
acestora.  

Din perspectiva resurselor umane, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. 
Neamţ are o schemă de 4 procurori, însă în perioada martie 2019 - iunie 2020 a 
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funcţionat cu 4 respectiv 3  procurori, astfel că  gradul de ocupare a fost de 100% 
respectiv 75,00%.  

Măsurile luate s-au dovedit într-o anumită măsură eficiente, deoarece 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Neamţ la finele prezentului control avea pe 
rol 5 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, la monitorizarea anterioară 
neexistând  de soluţionat dosare din această categorie.  

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori. 

La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr.765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Neamţ nu au fost 
înregistrate dosare mai vechi  de 5 ani de la sesizare.  

  Verificările prealabile desfăşurate în perioada 02.06.-07.07.2020 au 
reliefat faptul că, în gestiunea Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Neamţ 
există  5 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare,toate aflate în lucru la organele 
de poliţie judiciară. 

În cauzele nesoluţionate, termenele de prescripţie se împlinesc în perioada  
2023 -  2025. 

Dosarele existente pe rolul organelor de poliţie judiciară în vederea 
administrării probatoriului sunt înregistrate la parchet după cum urmează: 4  
cauze în anul 2015 şi o cauză în anul 2016. 

În activitatea de supraveghere  a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorii au emis fişe de supraveghere cu note de îndrumări, 
actualizate în funcţie de modul de îndeplinire al dispoziţiilor de către organele de 
poliţie judiciară.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Din verificarea situaţiei celor 5 dosare cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani 
de la prima sesizare, astfel cum a fost consemnată în materialele transmise 
Inspecţiei Judiciare, rezultă existenţa mai multor cauze obiective exemplificative 
care au determinat nesoluţionarea acestor lucrări, respectiv: 

- durata sau necesitatea efectuării expertizelor, exemplificăm dosarele nr. 
.../.../..., nr...../.../..., nr..../.../...; 

- desfiinţarea soluţiei de renunţare la urmărire penală sau de clasare de 
către judecătorul de cameră preliminară, exemplificăm dosarele nr..../.../..., 
nr..../.../...; 

 - dificultăţi în găsirea suspecţilor ce sunt plecaţi din ţară, sens în care 
exemplificăm dosarul  nr..../.../.... 

C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA 
ŞI APLICAREA LEGII 

Nu au fost identificate. 
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D. DEFICIENŢE ŞI VULNERABILITĂŢI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 
ÎNLĂTURAREA DEFICIENŢELOR ŞI PREVENIREA RISCURILOR 

Fluctuaţia de personal şi/sau deficitul de resursă umană înregistrate la 
nivelul unităţilor de parchet constituie o vulnerabilitate şi un blocaj ce  au drept 
consecinţă afectarea activităţii  instituţiilor, creşterea volumului de activitate şi 
implicit prelungirea procedurilor judiciare.   

Având în vedere aspectele constatate cu privire la prelungirea în timp a 
procedurilor, cu consecinţa nesoluţionării  celor 42  cauze perioade mari de timp, 
apreciem că se impune: 

 1. implicarea energică, sistematică şi eficace a procurorilor în exercitarea 
supravegherii cercetărilor penale efectuate de organele de poliţie prin: verificarea 
periodică a dosarelor şi stabilirea unor termene clare de efectuare a actelor 
dispuse, formularea de sesizări către conducerea organelor de poliţie şi aplicarea, 
după caz, a dispoziţiile înscrise în art. 283 alin. 4 lit. m C.p.p.;  

 2. continuarea activităţilor de monitorizare exercitate de către conducerea 
parchetelor asupra cauzelor vechi, iar în virtutea atribuţiilor de control şi 
îndrumare care revin parchetului  de pe lângă curtea  de apel, se vor programa şi 
exercita acţiuni periodice de verificare a activităţii unităţilor din circumscripţia 
teritorială, pentru evitarea situaţiilor de prelungire nejustificată în timp a 
soluţionării dosarelor. 

E. CONCLUZII PARCHETUL DE PE  LÂNGĂ CURTEA DE APEL BACĂU  

La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr.765/11.12.2018 la Parchetul de pe  lângă Curtea de Apel Bacău şi unităţile 
arondate au rămas nesoluţionateîn total 15 dosare mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării.  

Verificările prealabile desfăşurate în perioada 02.06. - 07.07.2020 au reliefat 
faptul că în gestiunea unităţilor din circumscripţia Parchetului de pe  lângă 
Curtea de Apel Bacău sunt în total 42 dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare 
nesoluţionate. 

  Din cele mai sus expuse se constată o creştere a numărului cauzelor mai 
vechi de 5 ani de la data sesizării de la 15 cauze existente la controlul anterior la 
42 cauze existente la verificările actuale, creştere ce a fost determinată şi de 
fluctuaţia respectiv deficitul de personal înregistrate în perioada supusă 
controlului la unităţile de parchet menţionate dar şi la unităţile de poliţie 
arondate. 

Se constată o creştere a numărului de dosare penale din această categorie 
cu 27 dosare penale, ceea ce în procent reprezintă 180%.  

Pe rolul unităţilor mai sus menţionate din circumscripţia  teritorială a 
Parchetului de pe  lângă Curtea de Apel Bacău la data începerii controlului exista 
un număr de 45 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării din care 3 au fost 
soluţionate pe parcursul verificărilor, rămânând 42 cauze. 
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   Creşterea considerabilă a numărului de dosare penale mai vechi de 5 ani 
de la sesizare se regăseşte, în principal, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău 
cu 10 dosare penale, Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ, Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Roman şi  Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Neamţ cu câte 
5 dosare penale. 

 De asemenea la monitorizarea anterioară au fost identificate dosare mai 
vechi de 5 ani la 6 unităţi din raza Parchetului de pe  lângă Curtea de Apel Bacău, 
în timp ce la prezentul controlul au fost înregistrate astfel de cauze la 8 unităţi.  

 ►Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţaunor cauze de ordin obiectiv (durata 
sau necesitatea efectuării expertizelor;desfiinţarea soluţiei de renunţare la 
urmărire penală sau de clasare de către judecătorul de cameră preliminară; 
dificultăţi în găsirea suspecţilor, martorilor esenţiali şi a persoanelor vătămate ce 
sunt plecaţi din ţară;complexitatea cauzelor;declinări de competenţă, disjungeri 
către alte unităţi de parchet, conexări;redistribuirea succesivă a dosarului în 
vederea  supravegherii, generată de fluctuaţia în schema de procurori cu 
consecinţe asupra continuităţii activităţii de supraveghere a 
cercetărilor;infirmarea  şi de mai multe ori a soluţiilor de către instanţele de 
judecată sau  restituirea dosarului pentru neregularitatea actului de sesizare etc. 
)dar şi a unor cauze subiective ( lăsarea în nelucrare a dosarului pe o perioadă mai 
mare de timp, lipsa de preocupare a lucrătorului de poliţie pentru efectuarea 
ritmică şi într-un termen rezonabil a actelor de cercetare penală) .   

Cu privire la dosarul penal nr. ... /.../... al Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Bacău se va dispune sesizarea din oficiu, pentru a se verifica dacă 
sunt incidente dispoziţiile art. 99 lit. h din Legea nr. 303/2004 rep.  

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, controale operativ curente, 
note de îndrumare şi analiză date în cauze care şi-au dovedit însă într-o anumită 
măsură eficienţa întrucât numărul de dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare a 
crescut de la 15 cauze la 42cauze. 

 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRAŞOV SI UNITĂȚILE AFLATE 
ÎN SUBORDINE 

Raportat la data de 02.06.2020, pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea 
de Apel Braşov și unităților de parchet aflate în subordine, se aflau în lucru un 
număr total de 253  dosare penale cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de la 
data sesizării, în creștere cu un procent de 90,22%  față de controlul anterior 
materializat în Raportul nr. 3187/IJ/812/DIP/2018 (133 dosare penale)  

În timpul controlului, au fost soluționate un număr de 8 dosare penale, 
la data de 02.07.2020 rămânând în lucru un număr total de 245 cauze penale, 
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din care 13-în ancheta proprie a procurorilor și 232-în supravegherea urmăririi 
penale, distribuite după cum urmează:  

                -Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov-9 dosare penale; 
                -Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov-169 dosare penale; 
                -Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov-20 dosare penale; 
                -Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraş-2 dosare penale; 
                -Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea-2 dosare penale; 
                -Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna-22 dosare penale; 
                -Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe-15 dosare penale; 

              -Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc-6 dosare penale. 
Față de numărul cauzelor aflate în evidențele unităților de parchet la data 

de 02.06.2020, cele 8 dosare au fost soluționate de: Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Braşov (3 cauze penale), Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Braşov (1 cauză penală), Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe (1 
cauză penală), Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc (3 cauze penale).   

Următoarele unități de parchet nu au în curs de 
instrumentare/soluționare dosare cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de la 
sesizare: Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărneşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Întorsura Buzăului.  

       
       PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRAŞOV 

Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov este condus de procuror 

general ..., ajutat de procuror general adjunct ...(funcţie ocupată prin delegare), 
procuror şef secţie urmărire penală ...(funcţie ocupată prin delegare) şi 
procuror şef secţie judiciară ...(funcţie ocupată prin delegare). 

Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov a 
prevăzut  în anul 2019, 14 posturi (4 de conducere și 10 de execuție), iar în 
perioada 01.01.2020-02.06.2020, 14 posturi (4 de conducere și 10 de execuție).  

 În perioada ianuarie 2019-iunie 2020, au lucrat efectiv 11 
procurori(inclusiv cei cu funcţii de conducere), gradul de ocupare a posturilor 
variind între 84,52% (în anul 2019) și 80,71 % (în intervalul ianuarie-iunie 2020), 
fluctuaţia fiind  atât la nivelul funcțiilor de conducere, cât și a celor de execuție.  

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În perioada 2019-februarie 2020, procurorii cu funcții de conducere din 
cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov au realizat activități de 
control planificate prin programele de activitate semestriale, care au vizat atât 
dosare înregistrate la unitatea proprie, cât și dosare înregistrate la unitățile 
subordonate. 

Controalele au privit:  
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    a) operativitatea în cauzele aflate la urmărire penală proprie , mai vechi 
de 1 an de la data sesizării, având ca obiect infracţiuni de corupţie/asimilate la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna(Informarea nr..../...-.../... din 
08.05.2019); 

 b) operativitatea în cauzele aflate la urmărire penală proprie , mai vechi 
de 1 an de la data sesizării, având ca obiect infracţiuni de corupţie/asimilate la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov (Informarea nr..../.../.../... din 
22.07.2019); 

 c) operativitatea cercetărilor din dosarele mai vechi de 1 an de la sesizare 
având ca obiect infracţiuni silvice (Legea nr.46/2008) şi infracţiuni privind 
mediul înconjurător(Legea nr.137/1995, Legea nr.101/2011) la parchetele din 
circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov(Informarea 
nr..../.../.../... din 13.08.2019); 

 d) măsurile luate de conducerile unităţilor de parchet pentru soluţionarea 
cauzelor mai vechi de un an de la sesizare cu autor cunoscut având ca obiect 
infracţiuni de tâlhărie şi omor în semestrul I 2019 de către procurorii din raza 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov (Informarea nr.295 

e) dosarele în lucru la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov, mai 
vechi de 2 ani de la data săvârşirii faptei, în care termenul de prescripţie a 
răspunderii penale se împlineşte la data de 30.06.2020( Informarea 
nr..../.../.../... din 02.08.2019); 

  f) măsurile luate de conducerile unităţilor de parchet pentru soluţionarea 
cauzelor mai vechi de un an de la sesizare cu autor cunoscut având ca obiect 
infracţiuni de tâlhărie şi omor în semestrul II 2019 de către procurorii din raza 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov (Informarea nr..../.../.../... din 
04.02.2020); 

  g) operativitatea cercetărilor din dosarele mai vechi de 1 an de la sesizare 
având ca obiect infracţiuni silvice (Legea nr.46/2008) şi infracţiuni privind 
mediul înconjurător (Legea nr.137/1995, Legea nr.101/2011) la parchetele din 
circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov(Informarea 
nr..../.../.../... din 13.02.2020). 

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor 
penale efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Braşov sunt înregistrate 12 cauze penale cu autori cunoscuți 
mai vechi de 5 ani de la sesizare, din care 10 cauze la urmărire penală proprie 
şi 2 cauze la supravegherea cercetării penale, după cum urmează: 

-2011-1 cauză; 
-2013-3 cauze; 
-2014-1 cauză; 
-2015-7 cauze. 
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În timpul controlului au fost soluţionate 3 dosare: dosarul nr..../.../... (data 
primei sesizări 16.02.2015), prin ordonanţa de clasare din 02.07.2020, dosarul 
nr..../.../... (data primei sesizări 13.05.2015), prin ordonanţa de clasare din 
02.07.2020), dosarul nr. ... /.../... (data primei sesizări 22.11.2014), prin 
ordonanţa de clasare din 01.07.2020). 

În prezent, pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov se mai 
află un număr de 9 dosare penale care fac obiectul prezentului control. 

Termenele de prescripţie în dosarele nesoluţionate se împlinesc în 
perioada 2021-2030. 

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale. 

Din analiza datelor comunicate, pot fi identificate motive obiective care au 
condus la nefinalizarea urmăririi penale respectiv: dificultăţi întâmpinate în 
ceea ce priveşte administrarea probelor (dosarele nr..../.../..., nr..../.../..., 
nr..../.../...), numărul şi durata efectuării expertizelor de specialitate(dosarul 
nr..../.../...), complexitatea cauzelor(dosarul nr..../.../...), 
disjungeri/declinări/infirmări/restituiri instanţă(dosarele nr..../.../..., 
nr..../.../...), redistribuiri repetate( dosarele nr..../.../..., nr..../.../...). 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRAŞOV 
Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov este condus de prim procuror ..., 

ajutat de prim procuror adjunct ..., procuror şef secţie urmărire penală ... şi 
procuror şef secţie judiciară .... 

Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov prevede 18 
posturi de procurori-4 cu funcții de conducere și 14 cu funcții de execuție.  

Din datele comunicate de unitatea de parchet, rezultă că în anul 2019, 
gradul de ocupare a schemei de personal a fost de 97,69%, iar în  perioada 
ianuarie 2020-iunie 2020, gradul de ocupare a schemei de personal a fost de 
101,06%.   

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În perioada 2019-iunie 2020, procurorul şef secţie urmărire penală  a 
realizat activități de control care au vizat  activitatea de urmărire penală și de 
supraveghere desfășurată de procurorii din cadrul unității.  

Controalele au privit:  
a) operativitatea şi ritmicitatea efectuării actelor de urmărire penală în 

cauzele mai vechi de 2 ani de la data sesizării(Informarea nr..../…/…./… din 
11.07.2019). 

 Au fost verificate cauzele penale aflate la urmărire penală proprie, fiind 
identificate 37 de dosare şi s-a constatat că cercetările se efectuează cu 
ritmicitate, anchetele fiind unele efective. 
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De asemenea, au fost verificate cauzele penale mai vechi de 2 ani de la 
data sesizării aflate la supravegherea cercetării penale, fiind identificate 470 de 
dosare, în 27 de cauze constatându-se întârzieri în efectuarea ritmică a urmăririi 
penale. 

Nu au fost dispuse măsuri. 
b) operativitatea cercetărilor în dosarele mai vechi de 1 an de la sesizare 

având ca obiect infracţiuni silvice şi infracţiuni privind mediul înconjurător 
aflate pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov(Informarea 
nr..../.../.../... din 15.07.2019). 

Au fost identificate 8 cauze privind infracţiuni prevăzute de Legea nr. 
46/2008, fără a fi constatate întârzieri în soluţionarea acestora. 

 c) operativitatea în cauzele aflate la urmărire penală proprie , mai vechi 
de 1 an de la data sesizării, având ca obiect infracţiuni de corupţie (Informarea 
nr..../.../.../... din 12.07.2019). 

Au fost identificate 38 de dosare şi s-a constatat că cercetările se 
efectuează cu ritmicitate, reţinându-se o creştere a numărului de dosare din 
această categorie de la 34 cauze la 31.12.2018, la 38 cauze la 30.06.2019. 

S-a apreciat că este necesară implicarea suplimentară a procurorilor de caz 
în soluţionarea dosarelor analizate, cu scopul respectării unui termen rezonabil 
al cercetărilor. 

d) operativitatea cercetărilor în dosarele mai vechi de 1 an de la sesizare 
având ca obiect infracţiuni silvice şi infracţiuni privind mediul înconjurător 
aflate pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov(Informarea 
nr..../.../.../... din 22.01.2020). 

Au fost identificate 11 cauze privind infracţiuni prevăzute de Legea 
nr.46/2008, fără a fi constatate întârzieri în soluţionarea acestora. 

e) operativitatea în cauzele aflate la urmărire penală proprie , mai vechi 
de 1 an de la data sesizării, având ca obiect infracţiuni de omor şi tâlhărie 
(Informarea nr..../.../.../... din 22.01.2020). 

A fost identificată o singură cauză din această categorie şi nu a putut fi 
verificată ritmicitatea efectuării urmăririi penale întrucât procurorul de caz se 
afla în concediu de odihnă. 

f) operativitatea în cauzele aflate la urmărire penală proprie , mai vechi de 
1 an de la data sesizării, având ca obiect infracţiuni de corupţie (Informarea 
nr..../.../.../... din 22.01.2020). 

Au fost identificate 15 dosare, constatându-se că cercetările se efectuează 
cu operativitate şi o scădere semnificativă a numărului cauzelor mai vechi de 1 
an de la data sesizării având ca obiect infracţiuni de corupţie, de la 38 cauze la 
data de 31.07.2019, la 15 cauze aflate în lucru la data de 31.12.2019. 

g) dosarele în lucru mai vechi de 5 ani de la prima sesizare şi dosarele în 
lucru mai vechi de 1 an de la prima sesizare, în cauzele de evaziune fiscală, 
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contrabandă şi spălare de bani, aflate pe rolul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Braşov(Informarea nr..../.../.../... din 14.02.2020). 

Au fost identificate 149 dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare şi 
483 dosare mai vechi de 1 an de la prima sesizare, aflate în lucru, nefiind 
constatate întârzieri nejustificate în soluţionarea acestora, cauzele având un 
grad de complexitate ridicat. 

h) operativitatea şi ritmicitatea efectuării actelor de urmărire penală în 
cauzele mai vechi de 2 ani de la data sesizării(Informarea nr..../.../.../... din 
05.02.2020). 

 Au fost verificate cauzele penale aflate la urmărire penală proprie, fiind 
identificate 15  dosare şi s-a constatat că cercetările se efectuează cu 
ritmicitate, anchetele fiind unele efective. 

De asemenea, au fost verificate cauzele penale mai vechi de 2 ani de la 
data sesizării aflate la supravegherea cercetării penale, fiind identificate 452 de 
dosare, în 38 de cauze constatându-se întârzieri în efectuarea ritmică a urmăririi 
penale. 

Nu au fost dispuse măsuri. 
Nu au fost transmise informări, analize privind date valorificate în cadrul 

unor controale privind activitatea parchetelor din subordinea Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Braşov. 

De asemenea, pe linia colaborării interinstituționale, nu a fost 
evidențiată implicarea procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov în  activitățile de verificare a 
cauzelor vechi aflate în instrumentarea organelor de poliție judiciară din 
cadrul IPJ Braşov, respectiv în luarea unor măsuri comune de eficientizare a 
activității de cercetare penală. 

Totodată, este de precizat că nu au fost transmise de conducerea 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov informaţii privind data sesizării 
faptelor, din tabelul transmis privind cauzele mai vechi de 5 ani, raportat la 
data de 02.06.2020, lipsind rubrica „data sesizării”, aşa cum s-a solicitat de 
către inspectorul judiciar prin adresa nr. ... -... din 09.06.2020.  

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor 
penale efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Braşov sunt înregistrate 169 cauze penale cu autori cunoscuți mai 
vechi de 5 ani de la sesizare, din care 6 dosare la urmărire penală proprie şi 163 
dosare la supravegherea cercetării penale(comparativ cu 81 cauze identificate 
la controlul anterior materializat în Raportul nr. 3187/IJ/812/DIP/2018). 

Cele 169 de dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare au fost 
înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov în perioada 2010-2020, 
după cum urmează: 

-2010-2 cauze; 
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-2011-8 cauze; 
-2012-4 cauze; 
-2013-19 cauze; 
-2014-31 cauze(1 cauză la UPP); 
-2015-34 cauze(2 cauze la UPP); 
-2016-7 cauze; 
-2017-5 cauze; 
-2018-36 cauze(1 cauză la UPP); 
-2019-15 cauze; 
-2020-8 cauze(2 cauze la UPP). 
La urmărire penală proprie se aflau la data de 30.06.2020, 6 dosare mai 

vechi de 5 ani de la prima sesizare, situaţia acestora prezentându-se astfel: 
1. Dosar nr..../…/…-a fost înregistrat la data de 16.11.2014, fiind repartizat 

la aceeaşi dată procurorului .... Cauza are ca obiect infracţiunea prev. de art.188 
alin.2 Cp, fiind începută urmărirea penală in rem la data de 16.11.2014. Au fost 
identificate 2 persoane care ar putea fi autorii faptei, care însă sunt plecate în 
străinătate. Răspunderea penală este imprescriptibilă. 

2. Dosar nr. .../…/….-a fost înregistrat la data de 03.03.2015, fiind 
repartizat la  data de 15.02.2016 procurorului .... Cauza are ca obiect 
infracţiunea prev. de art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000, fiind începută 
urmărirea penală in rem la data de 07.04.2015. Au fost întâmpinate dificultăţi 
în ceea ce priveşte administrarea probelor întrucât sesizarea a fost formulată 
după 4 ani de la data comiterii faptelor. Se impune efectuarea unor verificări 
financiar contabile şi a unei constatări tehnico-ştiinţifice. Termenul de 
prescripţie se împlineşte la data de 10.11.2031. 

3. Dosar nr. .../…/…-a fost înregistrat la data de 29.07.2015, fiind repartizat 
la  data de 15.07.2016 procurorului .... Cauza are ca obiect infracţiuni prev. de 
Legea nr.241/2005, fiind începută urmărirea penală  la data de 21.09.2011. 
Cauza este complexă, raportat la numărul mare de persoane implicate, 
existenţa unor elemente de extraneitate. Au fost dispuse multe disjungeri şi 
declinări. Termenul de prescripţie se împlineşte în decembrie 2026. 

4. Dosar nr..../…/…-a fost înregistrat la data de 07.12.2018, fiind repartizat 
la aceeaşi dată procurorului .... Cauza are ca obiect infracţiunea prev. de art.297 
Cp, fiind începută urmărirea penală in rem  la data de 03.08.2016, iar la data de 
04.06.2020 a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale. În cauză 
nu a fost adoptată soluţie datorită interpretării diferite a normelor legale. 
Termenul de prescripţie se împlineşte în  2028. 

5. Dosar nr. ... /…/…-a fost înregistrat la data de 19.05.2020, fiind 
repartizat la aceeaşi dată procurorului .... Cauza are ca obiect infracţiunea prev. 
de art.254 Cp, fiind începută urmărirea penală in rem  la data de 17.03.2011. 
Cauza este complexă, cu circa 200 de inculpaţi, localizaţi în toată ţara. Termenul 
de prescripţie se împlineşte în  2030. 
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6. Dosar nr. .../…/…-a fost înregistrat la data de 26.05.2020, fiind repartizat 
la aceeaşi dată procurorului .... Cauza are ca obiect infracţiunea prev. de art.289 
alin.1  Cp, fiind începută urmărirea penală in rem  la data de 24.05.2015. 
Dosarul a fost format urmare unei declinări de competenţă dispusă de 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov. Termenul de prescripţie se 
împlineşte în  octombrie 2020. 

Din cele 163 dosare aflate la supravegherea cercetării penale, 7 cauze se 
află în lucru la procuror, fiind întocmite referate cu propuneri corespunzătoare 
de către organele de poliţie, respectiv: dosarul nr. .../.../..., înaintat parchetului 
cu referat de terminare a urmăririi penale la data de 27.04.2020, repartizat 
procurorului ..., în care termenul de prescripţie se împlineşte în aprilie 2025; 
dosarul nr. .../.../..., înaintat parchetului cu referat de terminare a urmăririi 
penale la data de 02.03.2020, repartizat procurorului ..., în care termenul de 
prescripţie se împlineşte în februarie 2025; dosarul nr. .../.../..., înaintat 
parchetului cu referat de terminare a urmăririi penale la data de 06.08.2019, 
repartizat procurorului ..., în care termenul de prescripţie se împlineşte în iunie 
2023; dosarul nr. .../.../..., înaintat parchetului cu referat de terminare a 
urmăririi penale la data de 30.01.2020, repartizat procurorului ..., în care 
termenul de prescripţie se împlineşte în martie 2027; dosarul nr. .../.../..., 
înaintat parchetului cu referat de terminare a urmăririi penale la data de 
17.01.2020, repartizat procurorului ..., în care termenul de prescripţie se 
împlineşte în martie 2030; dosarul nr. .../.../..., înaintat parchetului cu referat 
de terminare a urmăririi penale la data de 27.11.2019, repartizat procurorului 
..., în care termenul de prescripţie se împlineşte în iulie 2025; dosarul nr. 
.../.../..., înaintat parchetului cu referat de terminare a urmăririi penale la data 
de 30.01.2020, repartizat procurorului ..., în care termenul de prescripţie se 
împlineşte în  2024. 

În cauzele aflate la supravegherea cercetării penale, pe rolul organelor de 
poliţie, termenele de prescripție a răspunderii penale se împlinesc cel mai 
devreme în lunile septembrie-decembrie 2020 (dosar nr. .../.../..., ), în anul 
2020, fără a se indica perioada, dosar nr. .../.../..., iar cel mai târziu, în  2030.   

În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele de 
poliție judiciare, procurorii desemnați au emis note de îndrumare în 
majoritatea cauzelor, însă au fost identificate situaţii în care procurorii nu au 
stabilit sau au fixat termene foarte mari pentru realizarea activităţilor 
dispuse/finalizarea cercetării penale. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale. 

  În urma analizei datelor comunicate, au fost identificate o serie de 
motive obiective care au condus la nesoluționarea dosarelor mai vechi de 5 ani 
de la sesizare, după cum urmează:  
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- complexitatea cauzelor, determinată de numărul infracţiunilor cercetate, 
volumul mare de acte şi activităţi de urmărire penală, perioadele mari de timp 
supuse verificărilor, volumul mare de acte contabile ridicate la percheziţii 
domiciliare, examinate, precum şi dificultăţile întâmpinate în identificarea lor. 
Exemplificăm în acest sens, dosarele nr. .../.../..., nr..../…/…, nr. .../.../..., nr. ... 
/.../..., nr. .../.../..., nr. .../.../..., nr. .../.../..., nr. .../.../..., nr..../.../..., nr..../.../..., 
nr..../.../..., nr..../.../..., nr..../.../..., nr..../.../..., nr..../.../..., nr..../.../..., nr. 
.../.../...,nr. .../.../..., nr. .../.../..., nr. .../.../..., nr. .../.../..., nr. .../.../..., nr..../.../..., 
nr..../.../..., nr..../.../..., nr..../.../..., nr..../.../..., nr..../…/…, nr…./…/…, nr…/…/…, 
nr…./…/…, nr…./…./…, nr…./…/…, nr…./…/…;  

-sustragerea de la urmărire penală a persoanelor puse sub acuzare. 
Exemplificăm aici dosarul nr. .../.../...; 

- durata de timp necesară soluţionării unor cereri formulate de inculpaţi sau 
administrării unor mijloace de probă. 

 Exemplificăm în acest sens, dosarele nr..../.../... (au fost emise ordine de 
anchetă în Belgia şi Bulgaria), nr..../.../... (rapoartele de constatare tehnico-
ştiinţifice fiscale nu au fost întocmite), nr..../.../... (au fost dispuse comisii 
rogatorii internaţionale, au fost solicitate succesiv mandate de supraveghere), 
nr..../.../...(nu a fost întocmit raportul de constatare tehnico-ştiinţifică fiscală), 
nr..../.../... (au fost dispuse o comisie rogatorie internaţională şi o constatare 
tehnico-ştiiţifică), nr..../.../... (răspunsul la cererea de asistenţă judiciară 
internaţională a fost comunicat după 23 de luni), nr. .../.../... (a fost emis ordin 
european de anchetă; există propunere de preluare urmărire penală de către 
Ungaria), nr. .../.../... (raportul de constatare tehnico-ştiiţifică a fost depus cu 
întârziere), nr. ... /.../... (nu a fost depus raportul de constatare tehnico-
ştiinţifică); 

-fluctuaţia de personal la nivelul poliţiei şi parchetului, care a determinat 
redistribuirea succesivă a dosarelor, precum şi volumul mare de muncă al 
lucrătorilor de poliţie, ceea ce a condus la prioritizarea instrumentării dosarelor. 

Exemplificăm în acest sens, dosarele nr..../.../..., nr..../.../..., nr…./…/…, 
nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, 
nr…./…/…, nr…./…/…; 

- infirmarea soluţiei dispuse anterior şi redeschiderea urmăririi penale. 
Exemplificăm în acest sens, dosarul nr. .../.../...; 

- disjungeri, declinări de competenţă,reuniri. 
Exemplificăm în acest sens, dosarele nr..../…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, 

nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…. 
 În majoritatea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare se constată că 

motivele obiective evidenţiate sunt dublate de motive subiective, care vizează 
lăsarea în nelucrare a dosarelor de către organele de cercetare penală şi lipsa 
unei supravegheri efective şi eficiente, aspect ce rezultă din faptul că, în aceste 
cauze actele de cercetare au fost administrate cu intermitenţe de către organele 



105 / 508 
 

de cercetare penală, ultimele note de dispoziţii au fost emise în anii 2017, 2018, 
iar prin notele de îndrumare emise au fost stabilite termene de finalizare a 
activităţilor foarte mari(de exemplu, în dosarul nr..../…./…, procurorul a emis 
notă de îndrumare la data de 30.03.2018, cu termen de finalizare în martie 2022, 
în dosarul nr..../.../..., a fost emisă o singură notă de dispoziţii, la data de 
27.03.2018, cu termen 30.06.2018, în dosarul nr..../.../..., ultima notă de 
îndrumare a fost emisă la data de 07.04.2017, cu termen la 30.06.2017, în 
dosarul nr..../.../..., ultima notă a fost emisă la 30.05.2017, cu termen de 
finalizare 31.01.2020, în dosarul nr..../.../..., a fost emisă notă la data de 
13.01.2018, cu termen de finalizare 31.12.2020, în dosarul nr.../.../..., a fost 
emisă notă la data de 30.03.2018, cu termen în iunie 2022, aceeaşi situaţie 
regăsindu-se în situaţia dosarelor nr…./…/…, nr…/…/…, nr…./…/…-cauză în care 
nu au fost emise note de îndrumări, nr..../.../..., nr..../.../..., nr..../.../..., 
nr..../.../..., nr..../.../..., nr..../.../..., nr..../.../..., nr..../.../..., nr..../.../... etc.).  

  S-a constatat că procurorii efectuează supravegherea cercetării penale în 
mod superficial, fără să aibă cunoştinţă de actele efectuate în dosare, o dovadă 
în acest sens fiind situaţia incompletă prezentată inspectorului judiciar privind 
cauzele mai vechi de 5 ani de la sesizare(de exemplu, în cazul dosarului 
nr..../…/… se indică 1 singur act efectuat la data de 13.12.2019, iar la motivele 
nesoluţionării se indică „cauză complexă, circuite economice multiple, număr 
mare de firme implicate”, în cazul dosarului nr..../…/… nu se indică nici un act, 
iar la motivele nesoluţionării se arată „„cauză complexă, circuite economice 
multiple, număr mare de firme implicate”,  în cazul dosarului nr..../…/…, se 
indică un număr redus de acte efectuate, fără dată, iar la motivele 
nesoluţionării se arată „volum foarte mare de activităţi procedurale de 
efectuat, dosarul va fi soluţionat în acest an”, în cazul dosarelor nr..../…/…, 
nr…./…/…, nr…./…/… se indică la motivele nesoluţionării “complexitatea 
cauzei”, în cazul dosarului nr..../.../... se indică la motivele nesoluţionării 
“supraaglomerarea organelor de cercetare penală”, în cazul dosarului 
nr..../.../... se indică la motivul nesoluţionării “apariţia stării de urgenţă”). 

    În cazul dosarelor aflate la urmărire penală proprie nu se indică actele 
efectuate. 

 
 
 
 
       
     PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BRAŞOV 
    Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov este condus de prim procuror ..., 

ajutat de prim procuror adjunct .... Un post de prim procuror adjunct este 
vacant. 
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Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov a prevăzut 
pentru anul 2019, 27 posturi de procurori-2 cu funcții de conducere și 25 cu 
funcții de execuție, iar pentru anul 2020, prevede 28 posturi de procurori-3 cu 
funcţii de conducere şi 25 cu funcţii de execuţie.  

   Din datele comunicate de unitatea de parchet, rezultă că în cursul anului 
2019 au fost ocupate 2 funcţii de conducere şi 19 posturi de execuţie, iar în 
perioada 01.01.2020-02.06.2020, au fost ocupate 2 funcţii de conducere şi 20 
posturi de execuţie. 

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În perioada 2019-iunie 2020, prim procurorul  Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Braşov a analizat cauzele mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, 
constatările fiind materializate în cuprinsul lucrării nr..../…-…/… şi al Informării 
nr. …/…-…/… din 17.02.2020. 

Prin Ordinul nr. 19 din 27.05.2019, prim procurorul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Braşov a dispus ca procurorul ... să soluţioneze până la sfârşitul lunii 
iunie a anului 2019, dosarele de urmărire penală înregistrate sub nr…./…/…, nr. 
…/…/…. şi nr…./…/….   

În urma analizării cauzelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, aşa cum 
rezultă din cuprinsul Informării …/…-…/… din 17.02.2020, s-a constatat că 
principalul motiv al nesoluţionării acestora este lipsa de interes a organelor de 
cercetare penală de a întreprinde orice demers necesar pentru justa şi 
temeinica soluţionare a acestora într-un termen rezonabil; actele de urmărire 
penală au fost efectuate la intervale mari de timp, deşi cauzele nu sunt 
complexe; organele de cercetare penală nu au respectat termenele impuse de 
procuror sau de către judecătorul de cameră preliminară. 

S-a dispus ca procurorii care efectuează supravegherea activităţii 
organelor de cercetare penală să ia măsuri de îndată pentru urgentarea 
soluţionării acestor cauze până la data de 01.06.2020. 

Informarea a fost prelucrată în colectivul de procurori al Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Braşov. 

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor 
penale efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Braşov sunt înregistrate 21 cauze penale cu autori cunoscuți mai 
vechi de 5 ani de la sesizare, aflate pe rolul organelor de poliţie judiciară 
(comparativ cu 17 cauze identificate la controlul anterior materializat în 
Raportul nr. 3187/IJ/812/DIP/2018). 

În timpul controlului a fost soluţionat dosarul nr. .../…/…, prin rechizitoriul 
din 26.06.2020. 
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Cele 21 dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare au fost înregistrate 
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov în perioada 2014-2019, după cum 
urmează: 

-2014-5 cauze; 
-2015-13 cauze; 
-2017-2 cauze; 
-2019-1 cauză. 
 Din acestea, 3 dosare se află în lucru la procuri, după cum urmează: 
- dosarul nr. .../.../..., în care la data de 22.06.2020 a fost întocmit referatul 

de terminare a urmăririi penale, fiind repartizat procurorului în vederea 
adoptării soluţiei. 

- dosarul nr. .../…/…, având ca obiect infracţiunile prev. de art.193 alin.1 
Cp, art.198 alin.1 Cp, art.253 alin.1 Cp şi art.371 Cp, în care s-a dispus punerea 
în mişcare a acţiunii penale prin ordonanţa din 22.04.2014, fiind dispuse şi 
măsuri preventive, se află la procurorul ... din 02.11.2016.   

  - dosarul nr..../.../..., în care la data de 21.12.2017 a fost întocmit referatul 
cu propunere de trimitere în judecată a 2 inculpaţi, se află la procurorul ... din 
19.01.2018 pentru adoptarea soluţiei. 

Faţă de această situaţie constatată, apreciindu-se că există indicii ale 
săvârşirii abaterii disciplinare prevăzută de art.99 lit.h din Legea nr.303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată, s-a 
procedat în conformitate cu dispoziţiile art.121 alin.4 rap. la art.12 alin.7 din 
Regulamentul privind normele de efectuare a lucrărilor de inspecţie, aprobat 
prin Ordinul Inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare nr.136/2018. 
În aceste dosare, termenele de prescripție a răspunderii penale se împlinesc cel 
mai devreme în octombrie 2020(dosar nr. .../…/…, pentru infracţiunea de 
camătă) și cel mai târziu, în 2025.  

În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele de 
poliție judiciare, de regulă, procurorii desemnați au emis note de îndrumare sau 
au dat dispoziții verbale privind efectuarea unor activități. Din materialul pus la 
dispoziție de Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov rezultă că în 5 dosare nu 
au fost emise de către procurori note de dispoziţii (dosarele nr..../…/…, nr. 
…/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…),iar în două cauze(dosarele nr. 
.../…/…, nr. …/…/…), notele de îndrumare au fost emise în luna iunie 2020.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale. 

În urma analizei datelor comunicate, au fost identificate o serie de motive 
obiective care au condus la nesoluționarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, după cum urmează:  

-complexitatea cauzelor, însoţită de dificultăți în documentarea întregii 
activități infracționale (exemplificăm: dosar nr. .../…/…, nr. .../.../..., dosar nr. 
.../.../..., dosar nr. .../.../..., dosar nr. .../.../...); 
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-sustragerea suspecților/inculpaților de la urmărirea penală 
(exemplificăm: dosar nr. .../.../..., dosar nr. .../.../..., dosar nr. .../.../...); 

-durata efectuării expertizelor de specialitate (exemplificăm: dosar nr. 
.../.../..., dosar nr. .../.../..., nr. .../…/…);  

-infirmări dispuse de judecătorul de cameră preliminară, redeschiderea și 
continuarea urmăririi penale (exemplificăm: dosar nr. .../.../..., soluţionat prin 
ordonanţa de clasare din 17.01.2019, infirmată prin încheierea Judecătoriei 
Braşov din data de 03.10.2019); 

-lipsa/fluctuația de personal de la nivelul structurii de poliție, care a 
determinat trecerea cauzei la alt organ de cercetare penală, respectiv 
desemnarea succesivă a mai multor lucrători de poliție judiciară în vederea 
efectuării urmăririi penale (exemplificăm: dosar nr. .../.../..., dosar nr. .../.../...). 

Au fost identificate și motive subiective care au condus la nesoluționarea 
dosarelor, constând în lipsa ritmicității în efectuarea activităților de urmărire 
penală/lăsarea în nelucrare.  

Exemplificăm: dosarul nr. .../.../... în care nu s-au efectuat activități de 
urmărire penală perioade mari de timp:16.10.2014-23.04.2015, 07.12.2015-
31.05.2017, 06.2017-22.02.2019. În cauză, prin ordonanţa procurorului din 
data de 19.11.2019 s-a dispus restituirea la IPJ Braşov-SICE, stabilindu-se actele 
de cercetare penală care se impun a fi efectuate, cu termen de finalizare la data 
de 02.03.2020; dosarul nr. ... /.../... în care actele de cercetare penală s-au 
efectuat la intervale mari de timp, fiind perioade de timp îndelungate în care 
nu a fost efectuat niciun act: 02.05.2014-27.03.2015, 28.04.2015-12.07.2016, 
13.07.2016-19.09.2018, 07.04.2019-27.01.2020; dosarul nr. .../.../..., înregistrat 
la data de 16.05.2017, în care  s-a  efectuat un singur act la data de 18.01.2018.  

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA FĂGĂRAŞ 
Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraş este condus de prim procuror 

... (funcţie ocupată prin delegare). 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov a prevăzut 

pentru anul 2019, 4 posturi de procurori, din care 1 post de procuror cu funcţie 
de conducere, iar pentru anul 2020, schema de personal este aceeaşi.   

Din datele comunicate de unitatea de parchet, rezultă că în anul 2019, 
funcţia de conducere a fost ocupată prin delegare de un procuror cu funcţie de 
execuţie, iar în ceea ce priveşte funcţiile de execuţie, 1 procuror a funcţionat 
tot anul, 1 procuror stagiar a funcţionat efectiv în perioada ianuarie 2019-
16.04.2019, iar 1 procuror delegat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Braşov a funcţionat în perioada iulie 2019-25.10.2019, în care procurorul 
delegat în funcţia de conducere s-a aflat în concediul de odihnă. 
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 În perioada 01.01.2020-02.06.2020 şi în prezent, funcţia de conducere 
este ocupată prin delegare de acelaşi procuror cu funcţie de execuţie, iar 
posturile de execuţie sunt ocupate de 2 procurori, care lucrează efectiv.  

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În perioada 2019-iunie 2020, prim procurorul  Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Făgăraş a analizat cauzele mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, 
constatările fiind materializate în cuprinsul Analizelor nr…./…-…/… din 
11.01.2019,  nr. …/…-…/ … din 16.07.2019, nr. .../…-…/… din 03.10.2019, nr. 
…/…-…/… din 16.01.2020. 

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor 
penale efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Făgăraş sunt înregistrate 2 cauze penale cu autori cunoscuți mai 
vechi de 5 ani de la sesizare, aflate pe rolul organelor de poliţie 
judiciară((comparativ cu 0 cauze identificate la controlul anterior materializat 
în Raportul nr. 3187/IJ/812/DIP/2018). 

Cele 2 dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare au fost înregistrate la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraş în perioada 2014-2015, după cum 
urmează: 

-2014-1 cauză; 
-2015-1 cauză; 
Procurorii au emis note de îndrumare, iar termenul de prescripţie a 

răspunderii penale în cele două dosare se împlineşte la 28.03.2024, respectiv 
25.05.2025. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale. 

În urma analizei datelor comunicate, au fost identificate  motive obiective 
care au condus la nesoluționarea celor 2 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
respectiv dificultăţi în administrarea probatoriului, fluctuaţia de personal la 
nivelul organelor de poliţie şi parchet, ceea ce a determinat redistribuirea 
succesivă a dosarului nr. .../…/… la 3 lucrători de poliţie şi 3 procurori, iar a 
dosarului nr. .../.../..., la 3 procurori. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA RUPEA 
 Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
  Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea este condus de prim procuror 

...(funcţie ocupată prin delegare). 
   Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Judecătoria Rupea a prevăzut 

pentru anii 2019, 2020, 3 posturi de procurori, din care 1 post de procuror cu 
funcţie de conducere, schema de personal fiind ocupată 100%.   
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 I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

Nu au fost întocmite informări, analize şi nu au fost efectuate controale 
în perioada  2019-iunie 2020 privind cauzele vechi din categoria celor 
verificate. 

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor 
penale efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Rupea sunt înregistrate 2 cauze penale cu autori cunoscuți mai 
vechi de 5 ani de la sesizare, aflate pe rolul organelor de poliţie 
judiciară((comparativ cu 0 cauze identificate la controlul anterior materializat 
în Raportul nr. 3187/IJ/812/DIP/2018). 

Cele 2 dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare au fost înregistrate la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea în anul 2020, fiind declinate de la DNA 
Braşov. 

A fost emisă notă de îndrumare într-un singur dosar, iar termenele de 
prescripţie a răspunderii penale se împlinesc în martie 2022, respectiv în 
septembrie 2021.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale. 

În urma analizei datelor comunicate, au fost identificate  motive obiective 
care au condus la nesoluționarea celor 2 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
dosarele fiind înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea la datele 
de 13.01.2020 şi 12.03.2020 prin declinare de la DNA Braşov. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL COVASNA 
Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna este condus de prim procuror …, 

ajutat de prim procuror adjunct …, procuror şef secţie urmărire penală 
…(funcţie ocupată prin delegare) şi procuror şef secţie judiciară …(funcţie 
ocupată prin delegare). 

Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna prevede 10 
posturi de procurori-4 cu funcții de conducere și 6 cu funcții de execuție.  

Din datele comunicate de unitatea de parchet, rezultă că în perioada 
ianuarie 2019-iunie 2020, au fost ocupate efectiv 5 posturi, din care 4 cu funcţii 
de conducere, 2 procurori fiind delegaţi la alte unităţi de parchet, 1 procuror 
fiind la cursuri EUROJUST, iar 2 procurori se află în concediu de creştere a 
copilului până la vârsta de 2 ani. La data de 01.12.2019 s-a pensionat un 
procuror. 

Gradul de ocupare a schemei de personal, în ceea ce priveşte funcţiile de 
procuror, a fost de 70% în anul 2019 şi de 60% în perioada 01.01.2020 până la 
data controlului.  
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I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În perioada 2019-iunie 2020, prim procurorul  Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Covasna a realizat activități de control care au vizat  activitatea de 
urmărire penală și de supraveghere desfășurată de procurorii din cadrul unității 
şi unităţile arondate, activități planificate prin programele de activitate 
semestriale ori realizate în aducerea la îndeplinire  a obiectivelor stabilite în 
programele de activitate ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov.  

Controalele au privit:  
a) monitorizarea cauzelor în lucru la Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Covasna mai vechi de 2 ani de la data săvârşirii faptei în care se apropie 
termenul de prescripţie a răspunderii penale(Informarea nr…./…/…/… din 
14.01.2019). 

b) operativitatea cercetărilor în dosarele mai vechi de 1 an de la sesizare 
pe semestrul II 2018 având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de 
bani şi contrabandă, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna şi la unităţile 
din subordine(Informarea nr…./…/…/… din 14.01.2019). 

 c) operativitatea cercetărilor în dosarele mai vechi de 5 ani de la sesizare 
pe semestrul II 2018  la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna şi la unităţile 
din subordine(Informarea nr…./…/…/… din 14.01.2019). 

d) operativitatea cercetărilor în dosarele mai vechi de 5 ani şi 1 an de la 
sesizare, acestea din urmă având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, 
spălare de bani şi contrabandă,  la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna 
(Informarea nr…./…/…/… din 18.03.2019). 

e) operativitatea cercetărilor în dosarele mai vechi de 5 ani  de la sesizare 
privind  infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani şi contrabandă,  la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna (Informarea nr…./…/…/… din 
08.04.2019). 

f) monitorizarea cauzelor în lucru la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Covasna mai vechi de 2 ani de la data săvârşirii faptei în care se apropie 
termenul de prescripţie a răspunderii penale(Informarea nr…./…/…/… din 
18.07.2019). 

 g)  operativitatea cercetărilor în dosarele mai vechi de 5 ani şi 1 an de la 
sesizare pe semestrul I 2019 având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, 
spălare de bani şi contrabandă, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna şi 
unităţile din subordine (Informarea nr…./…/…/… din 24.07.2019). 

   h) operativitatea cercetărilor în dosarele mai vechi de 5 ani şi 1 an de la 
sesizare pe semestrul I 2019 având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, 
spălare de bani şi contrabandă, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna 
(Informarea nr…./…/…/… din 23.07.2019). 

    i) operativitatea cercetărilor în dosarele mai vechi de 5 ani şi 1 an de la 
sesizare pe semestrul II 2019 având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, 
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spălare de bani şi contrabandă, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna 
(Informarea nr…./…/…/… din 22.01.2020). 

    j) operativitatea cercetărilor în dosarele mai vechi de 5 ani şi 1 an de la 
sesizare pe semestrul I 2019 având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, 
spălare de bani şi contrabandă, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna şi 
unităţile din subordine (Informarea nr…./…/…/… din 23.01.2020). 

Modul în care procurorii îşi îndeplinesc atribuţiile în legătură cu 
supravegherea cercetărilor a fost evaluat de către prim procurorul Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Covasna în cadrul acţiunilor de control realizate. 

Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate sunt monitorizate 
permanent de conducerea parchetului, reţinându-se că, printre cauzele ce 
conduc la riscul împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale pe 
parcursul urmăririi penale se numără, preponderent, cauze obiective, respectiv 
sesizarea organului de urmărire penală după o perioadă mare scursă de la 
săvârşirea faptelor şi aproape de momentul împlinirii termenului de prescripţie 
a răspunderii penale; aplicarea Deciziei nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale în 
privinţa actelor de procedură care întrerup termenul prescripţiei răspunderii 
penale. 

Nu au fost identificate cauze subiective care au condus la iminenţa acestui 
risc, cea mai frecventă din această categorie fiind lăsarea în nelucrare a 
dosarelor de către lucrătorii de poliţie. 

Activitățile de analiză și control efectuate de prim procurorul Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Covasna  în baza programelor de activitate, asupra 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare  au fost finalizate prin propunerea 
de măsuri corespunzătoare. 

Astfel, în vederea administrării cu celeritate a probatoriului în dosarele 
privind infracţiuni de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, ca 
urmare a volumului mare de activitate al inspectorilor antifraudă detaşaţi la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, conducerea unităţii a solicitat şi 
obţinut sprijinul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, în sensul 
efectuării de către inspectorii antifraudă de la această unitate a unor rapoarte 
de constatare în cazul constatărilor dispuse de procurorii unităţilor de parchet 
din Covasna. 

Au fost atenţionaţi procurorii care efectuează urmărire penală proprie şi 
care exercită supravegherea cercetării penale în dosarele vechi să efectueze 
ritmic actele de urmărire penală, să controleze respectarea de către organele 
de cercetare penală a termenelor stabilite, să dea îndrumări scrise, să 
urmărească executarea sarcinilor prin solicitarea dosarelor în vederea evaluării 
stadiului cercetărilor. 

Situaţia dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare a fost discutată de 
primul procuror cu colectivul de procurori în cadrul şedinţelor de lucru. 
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Măsurile luate de prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Covasna s-au dovedit eficiente în condiţiile în care, deşi unitatea s-a confruntat 
cu probleme de personal, numărul cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare nu 
a crescut considerabil comparativ cu numărul dosarelor identificate la controlul 
anterior, menţinându-se aproape la acelaşi nivel(22 dosare faţă de 21 cauze). 

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor 
penale efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Covasna sunt înregistrate 22 cauze penale cu autori cunoscuți mai 
vechi de 5 ani de la sesizare, la supravegherea cercetării penale, din care 19 
dosare se află pe rolul organelor de poliţie judiciară, iar 3 dosare se află la 
procuror în vederea adoptării soluţiei(dosar nr…./…/…, intrat la parchet cu 
referat cu propunere de clasare la data de 23.06.2020; dosar nr…./…/…, intrat 
la parchet cu referat de terminare a urmăririi penale la data de 06.02.2020; 
dosar nr…./…/…, intrat la parchet cu referat de terminare a urmăririi penale la 
data de 23.06.2020), comparativ  cu 21 cauze identificate la controlul anterior 
materializat în Raportul nr. 3187/IJ/812/DIP/2018). 

În aceste cauze, termenele de prescripție a răspunderii penale se împlinesc 
cel mai devreme în anul 2020(dosar nr…./…/…, dosar nr…./…/…)  și cel mai 
târziu, în anul 2028. 

În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele de 
poliție judiciare, procurorii desemnați au emis note de îndrumare, stabilind 
termene de finalizare a actelor dispuse.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale. 

În urma analizei datelor comunicate, au fost identificate  motive obiective 
care au condus la nesoluționarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
după cum urmează:  

-complexitatea cauzelor, însoţită de dificultăți în documentarea întregii 
activități infracționale ( exemplificăm: dosar nr…./…/…, nr. …/…/…., dosar nr. 
…/…/…, dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…, nr…./…/…, dosar nr. …/…/…); 

-durata de timp necesară pentru efectuarea unor expertize de 
specialitate/constatări tehnico-științifice (exemplificăm: dosarul nr. …/…/…, 
dosarul nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…, dosar nr…./…/…); 

-sustragerea suspecților/inculpaților de la urmărirea penală 
(exemplificăm: dosar nr…./…/…, dosar nr…./…/…); 

-necesitatea realizării unor activități prin numeroase comisii 
rogatorii/diversitatea activităților în probațiune/elemente de extraneitate  
(exemplificăm: dosar nr…./…/…, dosar nr…. /…/…); 

-declinări/declanşarea unor conflicte de competenţă(exemplificăm: dosar 
nr…./…/…, dosar nr…./…/…). 
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Acestor motive obiective li se adaugă în situaţia tuturor dosarelor vechi 
identificate şi unul care vizează fluctuaţia de procurori la nivelul Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Covasna, ceea ce a determinat redistribuiri succesive la 
procurori(de la 3 până la 6 procurori). 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SF. GHEORGHE 
Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe este condus de prim 

procuror …. 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe 

prevede 6 posturi de procurori-1 post de conducere și 5 cu funcții de execuție.  
 Din datele comunicate de unitatea de parchet, rezultă că până în luna 

aprilie 2019, au activat 4 procurori, iar din aprilie a fost numit un procuror 
absolvent al INM. În luna august 2019 a fost numit 1 procuror în urma admiterii 
cererii de transfer, completându-se schema, situaţie care se regăseşte şi în 
prezent. 

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În perioada 2019-iunie 2020, prim procurorul  Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Sf. Gheorghe, în realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 
activitate al unităţii şi al parchetelor ierarhic superioare, a procedat la 
verificarea stadiului cercetărilor, în semestrul II 2019, în dosarele mai vechi de 
5 ani de la sesizare existente în cadrul unităţii, constatările şi concluziile fiind 
materializate în cuprinsul Informării nr…./…/…/…. 

S-a constatat că în semestrul II 2019, procurorii aveau în lucru 12 dosare mai 
vechi de 5 ani de la sesizare şi că în majoritatea dosarelor au fost emise note de 
îndrumare şi fixate termene de soluţionare. 

Nu au fost dispuse măsuri concrete, eficiente în vederea reducerii stocului 
de dosare vechi din această categorie, astfel că numărul cauzelor mai vechi de 5 
ani de la sesizare a crescut de la 6 dosare identificate la controlul anterior la 18 
dosare existente în prezent.  

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor 
penale efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Sf. Gheorghe, la data de 02.06.2020 erau  18 cauze penale cu autori 
cunoscuți mai vechi de 5 ani de la sesizare, 17 la supravegherea cercetării 
penale şi 1 dosar la urmărire penală proprie(dosar nr…./…/…), comparativ  cu 6 
cauze identificate la controlul anterior materializat în Raportul nr. 
3187/IJ/812/DIP/2018. 

 Cele 18 dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare au fost înregistrate 
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe în perioada 2014-2020, după 
cum urmează: 
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-2014-6 cauze; 
-2015-8 cauze; 
-2016-1 cauză; 
-2018-2 cauze; 
-2020-1 cauză. 
Din cele 17 dosare aflate la supravegherea cercetării penale, 16 se aflau 

pe rolul organelor de poliţie judiciară, iar 1 dosar la procuror(nr…./…/…, 
repartizat pentru adoptarea soluţiei, intrat la parchet cu referat de terminare a 
urmăririi penale la data de 03.03.2020, rechizitoriul fiind în curs de redactare). 

 În timpul controlului au fost soluţionate 3 dosare(nr…./…/…, nr…./…/…, 
nr…./…/…), iar  3 dosare au intrat la parchet cu referat cu propunere de clasare, 
la data de 22.06.2020-dosar nr…./…/…,  cu referat de terminare a urmăririi 
penale, la data de  09.06.2020-dosar nr…./…/…, rechizitoriul fiind în curs de 
redactare, cu referat cu propunere de renunţare la urmărirea penală, la data de 
23.06.2020-dosar nr…./…/…. 

 În prezent, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe se 
mai află  15 dosare ce fac obiectul prezentului control. 

În  dosarele nesoluţionate, termenele de prescripție a răspunderii penale 
se împlinesc cel mai devreme în anul 2020(dosar nr…./…/…, dosar nr…/…/…)  și 
cel mai târziu, în anul 2028. În dosarul nr…. /…/…, înregistrat la Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe la data de 12.02.2020, trecut la urmărire 
penală proprie, faptele sunt prescrise, cu excepţia unui singur suspect. 

În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele de 
poliție judiciare, procurorii desemnați au emis note de îndrumare doar în 5 
dosare (în dosarul nr…./…/…, la data de 13.11.2018, fără termen de finalizare, 
în dosarul nr…./…/…, la data de 10.02.2020, cu termen de finalizare 29.06.2020, 
în dosarul nr…./…/…, la data de 04.03.2020, cu termen de finalizare la data de 
31.07.2020, în dosarul nr…./…/…, la data de 13.11.2018, fără termen, în dosarul 
nr…./…/…, la data de 26.09.2019, fără termen).  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale. 

În urma analizei datelor comunicate, au fost identificate  motive obiective 
care au condus la nesoluționarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
după cum urmează:  

     -complexitatea cauzelor, însoţită de dificultăți în administrarea 
probelor (exemplificăm: dosar nr…./…/…, dosar nr…./…/…, dosar nr. …/…/…); 

  - fluctuaţii de personal la nivelul organelor de poliţie şi 
parchet(exemplificăm: dosar nr…./…/…- a fost redistribuit la 8 procurori, dosar 
nr…./…/…-a fost redistribuit la 7 procurori, dosar nr…./…/…, dosar nr…./…/…); 

- restituiri dispuse de procuror/instanţa de judecată (exemplificăm: dosar 
nr…./…/…-restituit la poliţie prin ordonanţa procurorului din 18.05.2020); 
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- durata de timp necesară pentru efectuarea unor expertize de 
specialitate/constatări tehnico-științifice (exemplificăm: dosarul nr…./…/…, 
dosarul nr. …/…/…); 

- necesitatea realizării unor activități prin numeroase comisii 
rogatorii/diversitatea activităților în probațiune/elemente de extraneitate  
(exemplificăm: dosar nr…./…/…). 

 În plus faţă de motivele obiective identificate, se impune precizarea că, 
efectivul insuficient al poliţiei judiciare, precum şi lipsa de experienţă a unor 
lucrători de poliţie a reprezentat o vulnerabilitate în activitatea de urmărire 
penală. 

În majoritatea structurilor de poliţie, schemele sunt incomplete, de 
exemplu la IPJ Covasna, SICE, lucrează 13 poliţişti dintr-o schemă de 24, situaţia 
menţinându-se de 3 ani. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TG.SECUIESC 
Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc este condus de prim 

procuror …. 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc 

prevede 4 posturi de procurori-1 funcţie de conducere și 3  funcții de execuție.  
Din datele comunicate de unitatea de parchet, rezultă că în anul 2019, 

gradul de ocupare efectivă a schemei de procurori a fost de 93,75%, iar în 
semestrul I 2020, gradul de ocupare efectivă a fost de 75%. 

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În perioada 2019-iunie 2020, prim procurorul  Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Tg. Secuiesc, în realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 
activitate al unităţii şi al parchetelor ierarhic superioare, a procedat la 
verificarea cauzelor cu autori cunoscuţi mai vechi de 5 ani de la sesizare, aflate 
în lucru la organele de poliţie, pe semestrul II 2018, semestrele I şi II 2019,  
constatările şi concluziile fiind materializate în cuprinsul Informărilor 
nr…./…/…/… din 09.01.2019, nr…./…/…/… din 05.07.2019, nr…./…/…/…din 
14.01.2020. 

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor 
penale efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Tg. Secuiesc erau  înregistrate la data de 02.06.2020, 7 cauze 
penale cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de la sesizare, la supravegherea 
cercetării penale(comparativ  cu 0 cauze  la controlul anterior materializat în 
Raportul nr. 3187/IJ/812/DIP/2018), după cum urmează:  

-2015-3 cauze; 
-2016-1 cauză; 
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-2018-1 cauză; 
-2019-1 cauză; 
-2020-1 cauză. 
În timpul controlului a fost soluţionat dosarul nr…./…/… prin ordonanţa de 

clasare din 29.06.2020, iar dosarul nr…./…/… a intrat la parchet la data de 
29.06.2020, cu referat cu propunere de terminare a urmăririi penale. 

În prezent, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe se 
mai află  6 dosare ce fac obiectul prezentului control. 

În aceste cauze, termenele de prescripție a răspunderii penale se împlinesc 
cel mai devreme în 27.04. 2021 și cel mai târziu, în luna februarie  2027.  

În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele de 
poliție judiciare,  procurorii desemnați au emis note de îndrumare.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale. 

În urma analizei datelor comunicate, au fost identificate  motive obiective 
care au condus la nesoluționarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
după cum urmează:  

- complexitatea cauzelor, însoţită de dificultăți în administrarea probelor 
(exemplificăm: dosar nr…./…/…, dosar nr…./…/…, dosar nr. …/…/…); 

 - disjungeri din alte dosare (exemplificăm: dosarul nr. …/…/…-format ca 
urmare a disjungerii dispuse prin rechizitoriul nr…./…/… din 25.05.2020, dosarul 
nr…./…/… -format ca urmare a disjungerii dispuse prin rechizitoriul nr…./…/… 
din 12.02.2019). 

 C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN 
INTERPRETAREA ŞI APLICAREA LEGII 

Nu au fost identificate 
D. DEFICIENŢE ŞI VULNERABILITĂŢI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 

ÎNLĂTURAREA DEFICIENŢELOR ŞI PREVENIREA RISCURILOR 
I. Deficienţe şi vulnerabilităţi identificate 
Prelungirea în timp a procedurilor, datorată cauzelor apreciate ca 

obiective, dar și subiective descrise la capitolul B, pct. IV, a avut drept 
consecinţă nesoluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, 
identificate ca fiind în lucru la data de 02.06.2020 la Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Braşov, Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Braşov, Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraş, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea, Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Covasna, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Tg. Secuiesc. 

Problemele de personal cu care s-au confruntat unele unităţi de parchet, 
fluctuaţia de personal înregistrată  la nivelul acestora(Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Braşov, Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov, Parchetul de 
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pe lângă Judecătoria Făgăraş, Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna), 
fluctuația de personal de la nivelul organelor de poliţie judiciară şi/sau deficitul 
de resursă umană la care se adaugă lipsa de experienţă a unor lucrători de 
poliţie, volumul încărcat de muncă al organelor de poliţie din cadrul IPJ Braşov 
şi IPJ Covasna, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice constituie 
vulnerabilităţi  ce au drept consecinţă afectarea activităţii, prin creşterea 
volumului de activitate şi implicit prelungirea procedurilor judiciare la unităţile 
de parchet din circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov.  

La capitolul deficiențe, pot fi punctate: lipsa implicării procurorilor cu 
funcţii de conducere în monitorizarea cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
prin neefectuarea unor controale operativ curente în ceea ce priveşte aceste 
cauze, prin neanalizarea cauzelor care conduc la prelungirea procedurilor în 
dosarele din această categorie, prin neluarea unor măsuri concrete, ferme 
pentru reducerea stocului de dosare vechi(cu excepţia conducerii Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Covasna), lipsa unei supravegheri efective și eficiente a 
activității de cercetare penală desfășurată de către organele de poliție judiciară.  

II. Propuneri pentru înlăturarea deficienţelor şi prevenirea riscurilor 
Având în vedere cele expuse, apreciem că se impune:  
1.Efectuarea de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov, după 

6 luni de la aprobarea prezentului raport de către  Consiliul Superior al 
Magistraturii - Secţia pentru procurori, a unui control privind remedierea 
deficienţelor constatate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov şi 
comunicarea rezultatului acestuia  Inspecţiei Judiciare –Direcţia de inspecţie 
pentru procurori. 

  2.Monitorizarea de către procurorii cu funcţie de conducere din cadrul 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Braşov, Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov , Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Făgăraş, Parchetului de pe lângă Judecătoria Rupea, 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, Parchetului de pe lângă   
Judecătoria Sf.Gheorghe, Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc a 
situației  dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare înregistrate la unităţile din 
subordine, în virtutea atribuţiilor de coordonare şi control, precum și a 
dosarelor înregistrate  la unitățile proprii.   

  Activităţile de monitorizare vor fi incluse ca obiectiv în programele de 
activitate semestriale cu privire la care se vor întocmi informări scrise 
cuprinzând: aspectele constatate, identificarea motivelor care determină 
prelungirea duratei de soluţionare a cauzelor, termene şi măsuri. 

 3.Realizarea de către procurori a unui control eficient şi a unei 
supravegheri efective a activităţilor de cercetare penală efectuate de organele 
poliţiei judiciare, în conformitate cu  prevederile art.300 şi art.303 alin.1-3  din 
Codul procedură penală, precum şi a Ordinului comun nr…./…/… din 11 aprilie 
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2014 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie şi al Ministerului Afacerilor Interne. 

  4. Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a activităților de urmărire 
penală în cauzele penale repartizate. 

  5. Verificarea de către procurori a lucrărilor urmăririi penale şi 
pronunțarea asupra propunerilor formulate de organele poliției judiciare în 
termenul prev. de  art.322 alin.1 din Codul de procedură penală.  

  6. Verificarea de către procurorii cu funcţii de conducere din cadrul 
parchetelor de pe lângă curţile de apel, de pe lângă tribunale şi judecătorii a 
respectării dispoziţiilor legale anterior menţionate şi luarea de măsuri în 
conformitate cu dispoziţiile art.64 alin.4 lit. c din Legea 304/2004 privind 
organizarea judiciară. 

E. CONCLUZII PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRAŞOV 
La data de 02.06.2020, pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 

Braşov și unităților de parchet aflate în subordine, se aflau în lucru un număr 
total de 253  dosare penale cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării, în creștere cu un procent de 90,22%  față de controlul anterior 
materializat în Raportul nr. 3187/IJ/812/DIP/2018 (133 dosare penale).  

În timpul controlului, au fost soluționate un număr de 8 dosare penale, la 
data de 30.06.2020 rămânând în lucru un număr total de 245 cauze penale, 
din care 13-în ancheta proprie a procurorilor și 232-în supravegherea urmăririi 
penale, distribuite după cum urmează:  

                -Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov-9 dosare penale; 
                -Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov-169 dosare penale; 
                -Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov-20 dosare penale; 
                -Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraş-2 dosare penale; 
                -Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea-2 dosare penale; 
                -Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna-22 dosare penale; 
                -Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe-15 dosare penale; 
                -Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc-6 dosare penale. 

► Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov și  unităților din 
subordine, existau, la data începerii controlului, 253 cauze mai vechi de 5 ani de 
la data sesizării, în creștere cu un procent de 90,22% față de controlul anterior 
când au fost constatate 133 de cauze cu autori cunoscuți, mai vechi de 5 ani de 
la sesizare.  

  ► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani, 
prelungirea duratei  procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de 
ordin obiectiv  (complexitatea cauzelor, redistribuirea succesivă a dosarului în 
vederea efectuării supravegherii urmăririi penale, generată de fluctuaţia în 
schema de procurori şi/sau a organelor de poliţie judiciară, declinări, disjungeri 
de la alte unităţi de parchet, preluări şi reuniri, durata sau necesitatea efectuării 
constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a expertizelor, diversitatea probelor 
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administrate, infirmarea unor soluţii, restituiri repetate ale cauzei la organele de 
poliție, comisii rogatorii, elemente de extraneitate, sustragerea suspecţilor de la 
urmărirea penală sau dificultăți în administrarea unor probe ori în documentarea 
activității infracționale), dar şi a unor  cauze subiective (lipsa de preocupare a 
lucrătorilor de poliţie pentru efectuarea ritmică şi în termen rezonabil a activității 
de urmărire penală şi/sau lăsarea în nelucrare a cauzelor pe perioade 
semnificative de timp, lipsa unei activități de supraveghere eficiente, lipsa 
ritmicității în efectuarea urmăririi penale, de către procurori). 

    ► Controlul a evidenţiat faptul că nu există o preocupare a procurorilor 
cu funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor 
măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, întâlniri periodice 
cu reprezentanţii unităților/subunităților/formațiunilor de poliţie judiciară, 
comunicarea permanentă de către procurorii cu funcție de conducere către 
procurorii cu funcții de execuție a unor situații privind cauze mai vechi de 1 an/2 
ani/5 ani de la sesizare pentru a fi avute în atenție, controale operativ curente, 
note de îndrumare și analiză date în cauze, cu termene scurte de finalizare a 
actelor dispuse, dovada certă în acest sens fiind creşterea    numărului de 
dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare aflate în lucru la aproape toate unităţile 
din circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov(cu excepţia 
Parchetului de pe lângă Tribunalul   pentru Minori şi Familie Braşov, Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Zărneşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura 
Buzăului, care nu au înregistrat cauze de acest gen)  de la 133 la 253.  

De asemenea, numărul dosarelor din această categorie a crescut 
considerabil la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, respectiv de la 81 la 
169,  rezultând din datele analizate că această creştere este imputabilă atât 
procurorilor cu funcţii de conducere, cât şi procurorilor care supraveghează 
cercetarea penală, în condiţiile unor scheme complete de personal, care însă, 
nu au analizat corespunzător, nu au efectuat controale, informări, analize, 
monitorizări ori alte activităţi în privinţa dosarelor penale din această 
categorie, nu au exercitat o supraveghere fermă, eficientă. 

 
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Bucureşti 

Conducerea Parchetului de pe lângă Curte de Apel Bucureşti,  în activitate 
de monitorizare a dosarelor vechi, pe lângă controlul operativ curent intensificat 
a realizat şi controale tematice inclusiv la unităţile arondate conform obiectivelor 
cuprinse în programele semestriale de activitate. 

În programele semestriale de activitate ale Parchetului de pe lângă Curtea 
de Apel Bucureştis-au stabilit prin ordin al procurorului general domeniile 
prioritare urmărindu-se astfel responsabilizarea procurorilor în activitatea de 
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urmărire penală, în scopul soluţionării cauzelor cu o vechime mai mare de un an 
de la data sesizării. 

Analiza cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare precum şi situaţia cauzelor 
mai vechi de 1 an de la prima sesizare nesoluţionate la unităţile de parchet din 
subordine, a constituit unul din obiectivele inserate în programele de activitate,  
sens în care au fost întocmite informările nr…./…/…/10.02.2020, 
nr…./…/…/27.08.2019şi nr. …/…/…/23.01.2019. 

Prin Ordinul nr…./…, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea 
de Apel Bucureşti a dispus efectuarea unui control operativ curent de către 
procurorul şef secţie cu privire la dosarele penale aflate în lucru la procurorii 
Secţiei de urmărire penală şi la procurorii desemnaţi să desfăşoare activităţi 
(verificare ce a vizat inclusiv dosarele  mai vechi de 5 ani de la data sesizării), 
pentru a fi verificată ritmicitatea efectuării actelor de urmărire penală, 
examinarea măsurilor luate şi a actelor efectuate de procurori. 

De asemenea au fost efectuate periodic controale tematice prin procurori 
anume desemnaţi, în baza notelor de serviciu emise de procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, şi la unităţile din circumscripţie,  
împrejurare în care a fost verificată în special ritmicitatea efectuării actelor de 
urmărire penală în dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării.  

Aspectele constatate cu ocazia controalelor, măsurile dispuse şi propunerile 
formulate au fost materializate în Rapoartele nr. …/…/..,/18.06.2020. şi nr. 
…/…/…/2019. 

Situaţia dosarelor vechi este monitorizată frecvent, fiind discutată de 
conducere şi colectivul de procurori în şedinţele de lucru. 

Din datele şi documentele prezentate a rezultat că a existat o preocupare 
constantă a procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Parchetului pe lângă 
Curtea de Apel Bucureşti, pentru identificarea şi reducerea stocului de dosare 
vechi. 

Măsurile luate de procurorii cu funcţii de conducere s-au dovedit într-o  
anumită măsură eficiente, deoarece Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Bucureşti  la finele prezentului control avea pe rol 13 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare, iar la monitorizarea anterioară erau nesoluţionate 7 cauze, ceea ce 
reprezintă o creştere cu 6 cauze (85,71%). 

 În schema de personal a Parchetului pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, sunt 
prevăzute 7 de posturi de conducere şi 43 posturi de execuţie(plus 9 posturi 
atribuite în temeiul art. 134 din Legea nr. 304/2004rep.până în mai 2020 şi 
respectiv 7 posturi începând cu iunie 2020). 

 În prezent sunt ocupate 3 din cele 7 posturi de conducere, 42 posturi de 
către procurori cu funcţie de execuţie şi 6 posturi din cele alocate conform art. 
134 din Legea nr.304/2004 rep., gradul de ocupare a schemei fiind de 89,47%. 

Astfel, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti este condus de: 
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- procuror general…, numit prin HCSM nr. 642/28.06.29019 în data de 
15.07.2019; 

- procuror general adjunct …, delegat; 
- procuror general adjunct …, numit prin HCSM nr.784/20.12.2018; 
- procuror şef Secţie urmărire penală …, delegat; 
- procuror şef Secţie proceduri speciale …, delegat;  
- procuror şef Secţie jud. pen…., delegat; 
II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 

realizată de procurori. 
La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  

nr.765/11.12.2018 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti  au rămas 
nesoluţionate  7cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

Verificările prealabile desfăşurate în perioada 02.06.-07.07.2020 au reliefat 
faptul că în gestiunea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti  se află 13 
cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, înregistrate după cum urmează: 

- 2014- 3 cauze; 
-  2015- o cauză; 
-  2016- 2 cauze;  
-  2017-3 cauze;  
-  2018- o cauză; 
-  2019- 3 cauze. 
Din cele 13 de cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Bucureşti, 9 cauze se află la urmărire penală proprie şi 4 cauze sunt la 
supravegherea cercetărilor fiind în lucru la organele de poliţie judiciare 
desemnate. 

Dosarele înregistrate în regim de urmărire penală proprie sunt evidenţiate 
astfel : 3 cauze în anul 2014, 2 cauze în anul 2016, o cauză în anul 2017, o cauză 
în anul 2018 şi 2 cauze în anul 2019. 

În cele 13 cauze nesoluţionate termenele de prescripţie se împlinesc în 
perioada  2022–2034.  

În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele menţionate, ce 
au ca obiect în principal infracţiunea de evaziune fiscală, procurorii au emis note 
de îndrumări în care au stabilit termene precise, actualizate, astfel încât să fie 
aduse la îndeplinire dispoziţiile date în funcţie de natura şi complexitatea 
probatoriului .  

Procurorii în dosarele de urmărire penală proprie au emis ordonanţe de 
delegare, cu termen, fiind aduse la îndeplinire de către organele de poliţie 
activităţile dispuse, în general. 

Procurorii au efectuat ritmic acte de urmărire penală în dosare, prelungirea 
în timp a procedurilor judiciare fiind determinată de alţi factorice urmează a fi 
detaliaţila capitolul următor. 
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Modul în care magistraţii îşi îndeplinesc atribuţiile în legătură cu urmărirea 
penală proprie şi supravegherea cercetărilor a fost evaluat de către conducere în 
cadrul acţiunilor de control realizate conform obiectivelor din planurile 
semestriale de activitate,  dar şi cu ocazia controlului operativ curent. 

Majoritatea cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare au fost iniţial 
înregistrate la alte unităţi de parchet, fiind declinate şi preluate de Parchetul de 
pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Din verificarea situaţiei celor 13 dosare cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani 
de la sesizare, astfel cum a fost consemnată în materialele transmise Inspecţiei 
Judiciare, rezultă existenţa mai multor cauze obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestor lucrări, printre care exemplificăm: 

- complexitatea cauzei determinată de volumul mare de acte şi activităţi de 
urmărire penală, perioadele mari de timp supuse verificărilor, volumul mare de 
acte contabile examinate precum şi dificultăţile întâmpinate în identificarea lor. 

Exemplificăm dosarele nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr…./…/…,nr…./…/…, 
nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…,nr…./…/…,nr…./…/…; 

- proceduri de cooperare internaţională,exemplificăm dosarele nr. 
…/…/…,nr. …/…/…; 

 - redistribuirea succesivă a dosarelor în vederea efectuării urmăririi penale 
respectiv supravegherii generată de lipsa de resursă umană sau fluctuaţia în 
schema de procurori şi a organelor de poliţie judiciară, sens în care exemplificăm 
dosarele nr. …/…/…, nr…./…/…, 
nr…./…/…,nr…./…/…,nr…./…/…,nr…./…/…,nr…./…/…; 

- declinări de competenţă, disjungeri către alte unităţi de parchet, conexări, 
conflict de competenţă, exemplificăm dosarele nr. …/…/…,nr…./…/…, 
nr…./…/…,nr…./…/…,nr…./…/…,nr…./…/…, nr…./…/…; 

- infirmarea unor soluţii de judecătorul de cameră sens în care exemplificăm 
dosarele nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr…./…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…( 3 soluţii de 
clasare desfiinţate); 

- durata sau necesitatea efectuării expertizelor, exemplificăm dosarele 
nr…./…/…,nr…./…/…. 

C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA 
ŞI APLICAREA LEGII 

Nu au fost identificate. 
D. DEFICIENŢE ŞI VULNERABILITĂŢI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 

ÎNLĂTURAREA DEFICIENŢELOR ŞI PREVENIREA RISCURILOR 
Fluctuaţia de personal şi/sau deficitul de resursă umană înregistrată la 

nivelul unităţilor de parchet constituie o vulnerabilitate şi un blocaj ce  au drept 
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consecinţă afectarea activităţii  instituţiilor, creşterea volumului de activitate şi 
implicit prelungirea procedurilor judiciare.   

Având în vedere aspectele constatate cu privire la prelungirea în timp a 
procedurilor, cu consecinţa nesoluţionării  celor 13 cauze perioade mari de timp, 
apreciem că se impune: 

1. implicarea energică, sistematică şi eficacea procurorilor în exercitarea 
supravegherii cercetărilor penale efectuate de organele de poliţie prin: verificarea 
periodică a dosarelor şi stabilirea unor termene clare de efectuare a actelor 
dispuse, formularea de sesizări către conducerea organelor de poliţie şi aplicarea, 
după caz, a dispoziţiile înscrise în art. 283 alin. 4 lit. m C.p.p.;  

2. continuarea activităţilor de monitorizare exercitate de către conducerea 
parchetului asupra cauzelor vechi pentru evitarea situaţiilor de prelungire 
nejustificată în timp a soluţionării dosarelor. 

E. CONCLUZII PARCHETUL DE PE  LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI   
La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  

nr.765/11.12.2018 la Parchetul de pe  lângă Curtea de Apel Bucureşti  au rămas 
nesoluţionate7 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării.  

Verificările prealabile desfăşurate în perioada 02.06.- 07.07.2020  au reliefat 
faptul că în gestiunea unităţii sunt 13dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare 
nesoluţionate. 

Din cele mai sus expuse se constată o creştere  a numărului cauzelor mai 
vechi de 5 ani de la data sesizării de la 7 cauze existente la controlul anterior la 13 
cauze existente la verificările actuale, în condiţiile în care a existat o fluctuaţie  de 
personal respectiv deficit de resursă umană înregistrate în perioada supusă 
controlului la unitatea de parchet menţionată dar şi la unităţile de poliţie 
colaboratoare. 

  Se constată o creştere  a numărului de dosare penale din această categorie 
cu 6 dosare penale, ceea ce în procent reprezintă 85,71%. 

► Pe rolul Parchetului de pe  lângă Curtea de Apel Bucureşti la data 
începerii controlului exista un număr de 13 cauze mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării. 

►Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţaunor cauze de ordin obiectiv  cum ar 
fi complexitatea cauzelor;declinări de competenţă, disjungeri către alte unităţi de 
parchet, conexări,conflict de competenţă; infirmarea unor soluţii de judecătorul 
de cameră preliminară, durata sau necesitatea efectuării 
expertizelor;redistribuirea succesivă a dosarelor în vederea efectuării urmăririi 
penale respectiv supravegherii generată de lipsa de resursă umană sau fluctuaţia 
în schema de procurori şi a organelor de poliţie judiciară;proceduri de cooperare 
internaţională. 

 ► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
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corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, controale operativ curente, 
note de îndrumare şi ordonanţe de delegare  date în cauze care şi-au dovedit 
eficienţa  într-o anumită măsurăîntrucât numărul de dosare mai vechi de 5 ani de 
la sesizare a crescut  de la 7 cauze la 13 cauze. 

 
 
 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului. 
Schema de personal a Parchetului pe lângă Tribunalul Bucureşti, prevedeun 

număr de 8de posturi de conducere şi 61 posturi de execuţie (plus 12 posturi 
atribuite în temeiul art. 134 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară). În prezent sunt ocupate toate posturile de conducere, 4 prin numire 
şi 4 prin delegare şi sunt vacante 2 posturi de execuţie, toate celelalte fiind 
ocupate, inclusiv cele 12 posturi atribuite în temeiul art. 134 din Legea nr. 
304/2004 privind organizarea judiciară. 

În perioada vizată de control, situaţia se prezintă astfel: 
- Secţia de urmărire penală 

• 2019 - La data de 01.01.2019, în cadrul Secţiei de Urmărire Penală erau 19 
procurori cu funcţie de execuţie şi 1 procuror şef secţie.În cursul anului 
2019 şi-au încetat activitatea 4 procurori şi au fost încadraţi 4 procurori. 

• 2020 - La data de 01.01.2020, în cadrul Secţiei de Urmărire Penală erau 19 
procurori cu funcţie de execuţie şi 1 procuror şef secţie.În cursul anului 
2020 şi-au încetat activitatea 2 procurori şi au fost încadraţi 3 procurori. 

• La data efectuării verificărilor, în cadrul Secţiei de Urmărire Penală sunt 
20 procurori cu funcţie de execuţie şi 1 procuror şef secţie. 
- Secţia de supraveghere a urmăririi penale 

•  2019 - La data de 01.01.2019, în cadrul Secţiei de supraveghere a urmăririi 
penale erau 21 procurori cu funcţie de execuţie şi 1 procuror şef secţie.În 
cursul anului 2019 şi-au încetat activitatea 4 procurori şi au fost încadraţi 4 
procurori. 

•  2020 - La data de 01.01.2020, în cadrul de supraveghere a urmăririi penale  
erau 21 procurori cu funcţie de execuţie şi 1 procuror şef secţie.În cursul 
anului 2020 şi-au încetat activitatea 6 procurori  şi au fost încadraţi 4 
procurori.În prezent în cadrul Secţiei de Urmărire Penală sunt 19 procurori 
cu funcţie de execuţie şi 1 procuror şef secţie. 
Funcţia de prim procuror a fost ocupată în perioada vizată de control de 

domnul …, numit în funcţie la data de 01.01.2019; acest parchet are prevăzute 
trei posturi de prim-procuror adjunct, acestea fiind ocupate de procuror … - 
delegat, care coordonează Secţia de urmărire penală, procuror … – delegat, care 
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coordonează Secţia de supraveghere a urmăririi penale şi procuror …, care 
coordonează secţiile.  

În funcţia de procuror şef al Secţiei de urmărire penală este numit domnul 
procuror …, iar în funcţia de procuror şef al Secţiei de supraveghere a urmăririi 
penale este numit domnul procuror …. 

Procurorii cu funcţii de conducere Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti, conform obiectivelor cuprinse în programele semestriale de activitate, 
au procedat la verificarea măsurilor dispuse de procurori şi lucrătorii de poliţie 
judiciară pentru monitorizarea şi soluţionarea dosarelor mai vechi de un an şi 
cinci ani de la prima sesizare.Au fost identificate cauzele care au condus la 
prelungirea procedurilor şi s-au luat următoarele măsuri: 

- s-a pus în vedere procurorilor din cadrul Secţiei de Supravegherea 
Urmăririi Penale necesitatea deplasării repetate la sediile organelor de poliţie ori 
chemării acestora la sediul parchetului, în vederea emiterii unor note de 
îndrumare şi stabilirea unor termene scurte/rezonabile de soluţionare a cauzelor 
şi verificării modului în care lucrătorii de poliţie aduc la îndeplinire dispoziţiile şi 
respectă termenele fixate; 

- monitorizarea, în cadrul şedinţelor periodice, a modului în care procurorii 
gestionează aceste dosare; 

- efectuarea demersurilor necesare către Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Bucureşti şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în 
vederea luării măsurilor necesare pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul 
formaţiunilor de poliţie, în special cele care au atribuţii de instrumentare a 
infracţiunilor economice; 

- efectuarea demersurilor necesare către Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Bucureşti şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în 
vederea suplimentării numărului de specialişti antifraudă din cadrul Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Bucureşti; 

- monitorizarea cauzelor vechi s-a realizat şi prin controalele operativ-
curente efectuate de procurorii cu funcţii de conducere(au fost întocmite în acest 
sens informările din 27.08.2019, 11.11.2019, 09.01.2020, 13.01.2020, 
08.11.2019, 30.06.2020); 

- în şedinţele operative ale procurorilor din cadrul Secţiei de Supraveghere 
a urmăririi penale s-a pus în discuţie necesitatea soluţionării cu precădere a 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare. 

În conformitate cu obiectivele stabilite în programele de activitate 
semestrială, procurorii cu funcţii de conducere au efectuat controale tematice şi 
operativ - curente asupra dosarelor aflate în lucru la procurori. Exemplificăm în 
acest sens informările nr. …/…-…/… şi …/…-…/… din 09.01.2020 privind analiza 
dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în supraveghere. 

Având în vedere ordinul nr. … din data de 07.02.2019 al procurorului general 
al Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, la data de 11.11.2019 s-a 
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întocmit informarea nr. …/…/… privind rezultatul controlului tematic având ca 
obiect verificarea dosarelor nesoluţionate, înregistrate la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti – Secţia de supraveghere a Urmăririi Penale până în anul 
2016. De asemenea, a fost întocmită informarea nr. …/…/… din 08.11.2019 
privind verificările efectuate în baza aceluiaşi ordin cu privire la dosarele 
nesoluţionate, aflate în lucru la Secţia de urmărire penală, înregistrate până în 
anul 2016. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procuror  

a) Secţia de Supraveghere a urmăririi penale. 
         Verificările prealabile au reliefat faptul că, în gestiunea Secţiei existau la 
data de 30.06.2020 un număr de  342cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
faţă de 651 câte erau la începutul lunii iulie 2018, când s-au efectuat verificările 
în cadrul controlului anterior, cu acelaşi obiect, efectuat de Inspecţia Judiciară. 

Dintre acestea, un dosar a fost înregistrat în anul 2010, 10 dosare în anul 
2011, 34 în 2012, 61 în 2013, 109 în 2014, restul de 127 fiind înregistrate în anul 
2015. 
 În activitatea de supraveghere  a cercetării penale în cauzele mai vechi de 
5 ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări, actualizate în funcţie 
de modul de îndeplinire al dispoziţiilor de către organele de poliţie judiciară. Au 
existat însă şi sincope în supravegherea activităţii organelor de poliţie, 
constatându-se şi o lipsă de interes a unor lucrători de poliţie judiciară în 
soluţionarea cauzelor, aspect sesizat de conducerea parchetului de pe lângă 
tribunal. 

  Modul în care procurorii îşi îndeplinesc atribuţiile în legătură cu 
supravegherea cercetărilor a fost evaluat de către conducere în cadrul acţiunilor 
de control realizate, dar şi a controlului operativ curent. 

Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate sunt monitorizate 
permanent de conducerea parchetului în temeiul art. 5 pct. IV lit. A - a) din 
Ordinul nr. …/… privind organizarea şi funcționarea sistemului informaţional al 
Ministerului Public, precum şi pct. 2 din Anexa nr. 16 al aceluiaşi ordin, fiind 
identificate 25 de dosare penale în care termenul de prescripţie a răspunderii 
penale se va împlini în perioada iulie – decembrie 2020 (…/…/…, …/…/…, …/…/…, 
…/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, 
…/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, 
…/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…). 

În vederea urgentării soluţionării acestor cauze, prin Ordinul nr. …/…-…/… din 
01.07.2020 al prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au 
fost desemnaţi procurorii care supraveghează aceste cauze şi li s-a pus în 
vederesă dispună soluţii înainte de împlinirea termenului de prescripţie. 
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Prin acelaşi ordin s-a reţinut că, printre cauzele ce conduc la riscul împlinirii 
termenului de prescripţie a răspunderii penale pe parcursul urmăririi penale se 
numără, preponderent, cauze obiective. 

În urma verificărilor efectuate de inspectorul judiciar s-a constatat că sunt 
incidente cauze obiective, cum ar fi:declinarea succesivă a competenţei de 
soluţionare a cauzei între diferite unităţi de parchet, cauza fiind înregistrată la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti aproape de momentul împlinirii 
termenului de prescripţie a răspunderii penale;sesizarea organului de urmărire 
penală după o perioadă mare scursă de la săvârşirea faptelor şi aproape de 
momentul împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale;aplicarea 
Deciziei nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale în privinţa actelor de procedură 
care întrerup termenul prescripţiei răspunderii penale;repartizarea succesivă a 
dosarului fie între procurori, fie între lucrătorii de poliţie judiciară, ca urmare a 
fluctuaţiilor de personal existente la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti şi al poliţiei judiciare;pregătirea profesională (specializarea) deficitară 
la nivelul poliţiei judiciare, în investigarea infracţiunilor economico-financiare 
(invocată de procurori în referatele întocmite cu privire la fiecare 
dosar);dificultăţi în administrarea unor mijloace de probă (comisii rogatorii 
internaţionale/ordine europene de anchetă). Au fost identificate, însă, şi cauze 
subiective care au condus la iminenţa acestui risc, cea mai frecventă din această 
categorie fiind lăsarea în nelucrare a dosarelor de către lucrătorii de poliţie. 

Se mai impune precizarea că, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti se confruntă şi cu o situaţie inedită constând în lipsa 
accesului specialiştilor antifraudă la bazele de date ale ANAF, ca urmare a unor 
modificări legislative. 

În acest sens arătăm că, până la data de 10 noiembrie 2019, în cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au funcţionat un număr de 18 
inspectori antifraudă (conform posturilor alocate) din cadrul Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală – Direcţia de Combatere a Fraudelor, detaşaţi în cadrul 
parchetului pe posturi de „specialişti”, în temeiul art. 3 alin. 3 din O.U.G. nr. 
74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. 

Pe perioada detaşării, în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu, conform 
art. 3 alin. 4 din O.U.G. nr. 72/2013, inspectorii antifraudă au avut acces la bazele 
de date ale A.N.A.F., respectiv FISCNET/NEXUS şi platforma VIES. 

Prin Legea nr. 199/2019 privind unele măsuri referitoare la inspectorii 
antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia de 
Combatere a Fraudelor (intrată în vigoare la data de 11 noiembrie 2019) au fost 
abrogate prevederile art. 3 alin. 3 şi 4 din O.U.G. nr. 74/2013 şi s-a dispus 
ca persoanele încadrate pe funcţia de inspector antifraudă în cadrul Direcţiei de 
combatere a fraudelor la data intrării în vigoare a prezentei legi să fie transferate 
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şi reîncadrate în cadrul parchetelor pe posturi de specialişti prevăzuţi la art. 116 
alin. (5) şi art. 1201 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În consecinţă, în temeiul art. II alin. 2 din Legea nr. 199/2019la Parchetul de 
pe lângă Tribunalul Bucureşti au fost preluate, prin transfer, şi reîncadrate pe 
posturi de „specialişti” un număr de 16 persoane din cele detaşate anterior în 
cadrul parchetului. 

Odată cu abrogarea dispoziţiilor art. 3 alin. 3 şi 4 din O.U.G. nr. 74/2013, 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a întrerupt accesul la bazele de date 
FISCNET/NEXUS şi platforma VIES. 

 Ca urmare a lipsei accesului la baza de date FISCNET/NEXUS şi la platforma 
VIES ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală specialiştii ce-şi desfăşoară 
activitatea în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti nu mai au 
posibilitatea obiectivă de a finaliza cu operativitate rapoartele de constatare şi 
celelalte verificări de natură fiscală dispuse de procurori. 

Pe de altă parte, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti sunt nevoiţi să se adreseze, pentru obţinerea informaţiilor şi 
înscrisurilor fiscale, structurilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală (de regulă, Direcţiei Generale de Informaţii Fiscale). 

Lipsa accesului operativ la baza de date a Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală determină şi tergiversarea executării ordinelor europene de 
anchetă/comisiilor rogatorii internaţionale (prin care se solicită, în numeroase 
cazuri, identificarea conturilor bancare, situaţii financiare şi fiscale etc.). 

 În condiţiile imposibilităţii efectuării unor rapoarte de constatare de către 
specialiştii financiari ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, procurorii 
urmează să dispună efectuarea unor expertize contabile şi fiscale, acestea 
angrenând cheltuieli semnificative din bugetul Ministerului Public.  

Deşi s-au făcut demersurile necesare prin intermediul P.Î.C.C.J. – Secţia de 
Urmărire Penală şi Criminalistică, până la data finalizării prezentelor verificări, 
accesul la bazele de date (FISCNET/NEXUS) şi platforma VIES a Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală nu a fost restabilit. 

b) Secţia de urmărire penală. 
La data de 30.06.2020 , la această secţie existau un număr de 15 dosare mai 

vechi de 5 ani de la data primei sesizări. Raportat la data primei sesizări, situaţia 
se prezintă astfel: 

- Un dosar din anul 2005, în care în anul 2007 a fost emis mandat de 
arestare în lipsă, inculpatul nefiind depistat până în prezent; 

- Un dosar din anul 2006 – lipsă mijloace materiale de probă, lipsă martori; 
- Un dosar din 2009 – în cauză s-a dispus o soluţie de clasare ce a fost 

desfiinţată în anul 2012 de către Tribunalul Bucureşti, ulterior la dosar s-
au mai reunit alte două, situaţia de fapt este complexă, fiind vorba 
reclamată culpă medicală, la care au concurat mai mulţi medici;  

act:82502%2065399748
act:82502%2065152598
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- 2 dosare din 2010, care au fost redistribuite la mai mulţi procurori 
datorită fluctuaţiei de personal, ultima redistribuire fiind din luna mai 
2019, dosarele sun t complexe, fiind implicat un număr mare de 
persoane, în unul dintre dosare inculpatul are domiciliul în Italia şi nu se 
prezintă la audieri;  

- Un dosar din 2011, în care iniţial s-au efectuat cercetări cui privire la 
infracţiunea de mărturie mincinoasă într-un dosar de omor, disjuns prin 
rechizitoriul prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului 
pentru infracţiunea de omor, iar pe parcursul urmăririi penale s-au extins 
cercetările pentru instigare la omor şi omor calificat; dosarul a fost 
redistribuit în mai 2019, datorită fluctuaţiei de personal; 

- 5 dosare din anul 2014, în care a fost administrat un probatoriu complex, 
în unele dosar au fost efectuate comisii rogatorii în străinătate, expertize 
medico-legale finalizate în perioade mari de timp, redistribuiri succesive 
la mai mulţi procurori; 

- 3 dosare din anul 2015, în două dintre acestea s-a lucrat cu ritmicitate, 
fiind administrat probatoriu complex, iar cel de-al treilea a fost declinat 
la data de 20.05.2020 de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 
2 Bucureşti, prin ordonanţa nr. …/…/…, prin care s-a dispus schimbarea 
încadrării juridice a faptei pentru care s-a început urmărirea penală; 
dosarul a fost lăsat în nelucrare de organele de poliţie în perioada 2015-
2019; 

- Un dosar din 2016, în care s-au efectuat cercetări, acestea fiind 
îngreunate de faptul că o parte dintre martori lucrează în Italia. 

La data de 12 iulie 2018,când au fost finalizate verificările efectuate în cadrul 
controlului anterior cu acelaşi obiect, la această secţie se aflau în lucru un număr 
de 23 dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 
Verificările efectuate au evidenţiat faptul că, prelungirea în timp îndelungat 

a procedurilor judiciare este generată de cauze de ordin obiectiv şi anume: 
- volumul mare de activitate ce se desfăşoară atât la parchet cât şi la 

organele de poliţie, în cazul acestora din urmă volumul fiind determinat şi de 
lipsa acută de personal, precum şi fluctuaţia lucrătorilor de poliţie; 

- redistribuirea cauzelor la mai mulţi procurori sau lucrători de poliţie ca 
urmare a fluctuaţiei de personal. Exemplificăm în acest sens dosarele nr. …/…/…, 
…/…/…, …/…./…, …/…/…, instrumentate de Serviciul de investigare a criminalităţii 
economice, în cadrul căruia fluctuaţia de personal este permanentă, fiind 
redistribuite de-a lungul timpului la mai mulţi procurori, ultima redistribuire fiind 
în anul 2020, dos. nr. …/…/… în care în anii 2013 şi 2014 au fost dispuse măsuri 
preventive (arestare, control judiciar) faţă de inculpaţi, dos. nr. …/…/… în care în 
anii 2015 şi 2016 au fost dispuse măsuri preventive faţă de inculpaţi, dosarul fiind 
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redistribuit la mai mulţi lucrători de poliţie şi procurori, ultima redistribuire fiind 
din ianuarie 2020, dos. nr. …/…/…, în care în 2014 au fost dispuse măsuri 
preventive faţă de inculpaţi, ulterior dosarul fiind redistribuit la mai mulţi 
lucrători de poliţie şi procurori; 

- complexitatea cauzelor, determinată de volumul mare de acte şi activităţi 
de urmărire penală, perioadele mari de timp supuse verificărilor, volumul mare 
de acte contabile examinate precum şi dificultăţile întâmpinate în identificarea 
lor, efectuarea multor percheziţii domiciliare şi informatice, numărul mare de 
persoane audiate. Exemplificăm în acest sens dosarele nr. …/…/…; dosarele nr. 
…/…/…, …/…/… şi …/…/…, …/…/…, nr. …/…/… în care a fost analizat un volum 
mare de acte şi documente contabile, au fost audiate foarte multe persoane, s-
au efectuat percheziţii informatice, constatările/expertizele financiar contabile 
s-au întins pe perioade mari de timp, există un volum foarte mare de convorbiri 
telefonice ce trebuie analizate ca urmare a mandatelor de supraveghere tehnică 
emise;  

- sustragerea de la urmărire penală a persoanelor puse sub acuzare. 
Exemplificăm aici dosarele nr. …/…/…, nr. …/…/…; 

- declinări succesive sau reuniri succesive. Exemplificăm aici dosarele nr. 
…/…/… care s-a format ca urmare a două declinări dispuse succesiv de către DNA, 
nr. …/…/… la care au fost  reunite alte două dosare, nr. …/…/… la care s-au reunit 
alte 3 dosare, nr. …/…/… la care s-au reunit alte 4 dosare, dos. nr. …/…/… la care 
s-au reunit alte 6 dosare;  

- infirmarea soluţiei dispuse anterior şi redeschiderea urmăririi penale. 
Exemplificăm în acest sens dosarele nr. …/…/… în care în anul 2014 s-a dispus 
infirmarea din oficiu a rezoluţiei de netrimitere în judecată şi nr. …/…/… în care 
la data de 18.10.2019 s-a dispus clasarea, soluţia fiind desfiinţată de judecătorul 
de cameră preliminară la data de 06.02.2020; 

- Durata de timp necesară soluţionării unor cereri formulate de inculpaţi sau 
administrării unor mijloace de probă. Ex.: dos. nr. …/…/… care se află la Tribunalul 
Bucureşti din data de 17.05.2019 în vederea soluţionării unor contestaţii, dos. nr. 
…/…/… în care durata soluţionării cererii de comisie rogatorie în Cipru a fost de 
3 ani, dos. nr. …/…/… în care expertiza dispusă în 2017 nu a fost finalizată, dos. 
nr. …/…/… în care expertiza dispusă la data de 28.11.2018 nu a fost finalizată; 

- Lăsarea în nelucrare a dosarelor de către organele de cercetare penală. 
Exemplificăm dos. nr. …/…/…, în care lucrătorul de poliţie a fost sancţionat 
pentru lăsarea în nelucrare a dos. timp de 3 ani, dos. nr. …/…/… lăsat în nelucrare 
timp de 6 ani, dos. nr. …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/… în care nu 
s-a administrat nici un act de la data înregistrării şi până la data emiterii notelor 
de îndrumare de către procuror, după o perioadă de cel puţin 4 ani; 

- Dispariţia dosarului penal. Exemplificăm dos. nr. …/…/… a cărei dispariţie 
a fost constatată de procuror la data de 07.11.2019, când s-a dispus 
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reconstituirea dosarului, termenul de prescripţie a răspunderii penale fiind 
împlinit în anul 2018; 

- Lipsa accesului specialiştilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti la bazele de date ale ANAF ca urmare a încetării detaşării acestora şi 
încadrării lor în Ministerul Public. Exemplificăm dos. nr. …/…/…, …/…/…, …/…/…, 
…/…/…, …/…/…; 

- Lipsa unei supravegheri efective şi eficiente, la care au concurat de cele 
mai multe ori şi celelalte cauze enunţate mai sus, aspect ce rezultă din faptul că, 
în unele dintre dosarele lăsate în nelucrare sau în care actele de cercetare au fost 
administrate cu intermitenţe de către organele de cercetare penală, primele 
note de îndrumare emise după anul 2015 de procurorii desemnaţi cu 
supravegherea urmăririi penale au fost emise după solicitarea relaţiilor în 
vederea efectuării prezentului control. Exemplificăm în acest sens dos. nr. 
…/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/… …/…/…, 
…/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Sectorului 1 București 
În perioada 2019 – iunie 2020, conducerea  unităţii a fost asigurată de către   

prim-procuror Cozma Alin, numit în funcţie la data de 15.07.2018. 
Monitorizarea dosarelor vechi înregistrate la această unitate a avut loc  prin 

controlul operativ cu privire la dosarele vechi nr. …/…/… din 03.06.2019.  
De asemenea, au fost efectuate controale tematice privind dosarele vechi 

având ca obiect infracțiuni stabilite a fi soluționate prioritar de către conducerea 
Ministerului Public: 

 - nr. …/…-…/…, din 13.09.2019 – infracțiuni săvârșite asupra minorilor; 
 - nr. …/…-…/…, din 14.08.2019 - infracțiuni de evaziune fiscală, 

contrabandă, achiziții publice; 
 - nr. …/…-…/… din 29.03.2019 - infracțiunea de folosire a funcției pentru 

favorizarea unor persoane, prev. de art. 301 C.p.; 
 - nr. …/…-…/… din 14.08.2019 – infracțiuni de tâlhărie; 
  - nr. …/…-…/… din 22.08.2019 - infracțiunile de ultraj săvârșite împotriva 

agenților de forță a statului; 
 - nr. …/…-…/… din 14.08.2019 - infracțiuni motivate de ură sau 

discriminare. 
Cu ocazia acestor controale, având în vedere situația dosarelor vechi 

constatate, s-au făcut recomandări procurorilor în legătura cu soluționarea cu 
celeritate a acestora. 

În fine, au fost efectuate verificări semestriale cu privire la dosarele 
repartizate în lucru (în fișet) procurorilor concretizate prin informări individuale 
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(de ex. informările nr. …/…-…/… din 22.07.2019, respectiv nr. …/…-…/… din 
20.12.2019). 

Situația dosarelor vechi a fost evaluată și cu ocazia raportării către Parchetul 
Curții de Apel București a dosarelor cu autor cunoscut aflate în lucru mai vechi 
de anul 2016, prin informările nr. …/…-…/… din 05.11.2019, respectiv nr. …/…-
…/… din 13.01.2020. 

 Necesitatea soluționării cu celeritate a dosarelor vechi a fost adusă în  
discuție și cu ocazia întâlnirilor pe care conducerea parchetului le-a avut cu 
factorii de conducere din cadrul poliției sectorului 1; de asemenea, în cadrul 
ședințelor efectuate în cadrul parchetului cu procurorii, dar și individual, cu 
fiecare procuror în parte, în mod constant este  discutată problema soluționării 
prioritare a dosarelor vechi, chiar dacă acestea nu au fost consemnate scriptic în 
procese-verbale. 

În ceea ce privește situația schemei de procurori în perioada 2019-2020, 
arătăm că pe parcursul anului 2020 dintr-o schemă de 34 de procurori cu funcție 
de execuție, pe parcursul anului 2019 au activat efectiv un număr de 29-32 de 
procurori, iar în anul 2020 au activat efectiv 29-33 de procurori. 

 II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori 

Cu ocazia prezentului control s-a constatat că numărul cauzelor mai vechi de 
5 ani de la data sesizării a crescut uşor, în prezent fiind înregistrate 90 dosare 
mai vechi de 5 ani, faţă de 80 dosare la data de 30.06.2018. 

Situaţia celor 89 dosare penale, în raport de data sesizării, se prezintă astfel:  
- 1 dosar înregistrat în anul 2006; 
- 1 dosar înregistrat în anul 2009; 
- 1 dosar înregistrat în anul 2010, faţă de 2 la controlul anterior; 
- 1dosar înregistrat în anul 2011, faţă de 11 la controlul anterior; 
- 6 dosare înregistrate în anul 2012, faţă de 32 la controlul anterior; 
- 12 dosare înregistrate în anul 2013, faţă de 33 la controlul anterior; 
- 33 dosare înregistrate în anul 2014; 
- 34 dosare înregistrate în anul 2015. 
Se constată că a rămas nesoluţionat dosarul din anul 2006(s-a dispus 

suspendarea urmăririi penale prin ordonanța din data de 06.02.2014, în temeiul 
art. 312 alin. 2 N.C.p.p. raportat la art. 122 din Codul penal din 1968 și la art. 156 
din Noul Cod penal, reținându-se că față de suspect s-a dispus măsura 
nepermiterii intrării în România până la data de 25.02.2023) şi  cel din 2009 (în 
care, în 2019, atât procurorul de caz, cât şi prim-procurorul, au infirmat mai 
multe acte de urmărire penală);a mai rămas un dosar din 2010, cu privire la 
acesta din urmă, din referatul întocmit de procurorul care supraveghează 
efectuarea urmăririi penale rezultă că s-a lucrat ritmic în ultimii 2 ani, iar la 
10.05.2020 a fost admisă cererea suspectei de efectuare a unei noi expertize 
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medico-legale, având în vedere actele medicale obţinute ulterior expertizei 
anterioare.  

În 3 dintre dosarele aflate în lucru la organele de poliţie s-a împlinit termenul 
de prescripție al răspunderii penale (dosarul nr. …/…/…–la data 11.07.2020, 
…/…/… – 15.07.2020 şi …/…/… – la data de 24.07.2020) iar în dos. …/…/…, în care 
termenul de prescripţie s-ar fi împlinit în luna august 2020, la data de 30.06.2020 
s-a dispus clasarea în baza altor temeiuri decât prescripţia. Cele două dosare în 
care s-a împlinit termenul de prescripţie nu au fost soluţionate, iar din referatele 
întocmite de procurorii care supraveghează activitatea de urmărire penală 
rezultă că, volumul de activitate al lucrătorilor de poliţie şi redistribuirea 
repetată a dosarelor, atât la parchet, cât şi la poliţie, a condus la tergiversarea 
cercetărilor. Au fost emise note de dispoziţii, în anul 2019, în ambele dosare, de 
către procurorul care le supraveghează în prezent. 

În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări, actualizate în funcţie de 
modul de îndeplinire al dispoziţiilor de către organele de poliţie judiciară.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Durata procedurii judiciare în cauzele anterior menţionate a fost influenţată 
de caracterul complex al cauzelor, repartizarea succesivă a dosarelor mai multor 
procurori sau volumul mare de dosare al lucrătorilor de poliţie arondaţi.  

Din analiza celor 80 dosare penale mai vechi de 5 ani de la data primei 
sesizări, aflate în lucru la organele de poliţie, conform datelor furnizate de 
conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, s-au 
constatat următoarele aspecte: 

Prelungirea duratei procedurilor s-a datorat exclusiv unor cauze de ordin 
obiectiv: 

- complexitatea cauzei determinată de numărul mare de persoane implicate 
şi de natura probatoriilor necesar a fi administrate. 

 Exemplificăm dosarele nr…./…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…; 
- fluctuaţia de personal existentă la nivelul unităţii de parchet şi poliţie. În 

acest sens, reţinem că procurorii au indicat în referatele întocmite că, la nivelul 
Serviciului de investigare a criminalităţii economice există o lisă acută de 
personal, care persistă din anul 2016, ceea ce a condus la o încărcare foarte mare 
a stocurilor de dosare aflate în lucru la lucrători, de aproximativ 110 dosare 
fiecare;  exemplificăm dosarul nr. …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, 
…/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…; 

-suspendarea urmăririi penale. Exemplificăm dosarul nr. …/…/… având ca 
obiect infracţiunea de evaziune fiscală. Prin ordonanţa din data de 6.02.2014 
procurorul de caz a dispus suspendarea urmăririi penale pe motiv că, faţă de 
suspect, s-a luat măsura nepermiterii intrării pe teritoriul României, până la 
25.02.2023, conform Ordinului  nr. …/…, măsură ce subzistă. 
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- suspecţi plecaţi de la domiciliu la o adresă necunoscută sau în străinătate 
unde nu şi-au declarat reşedinţa. Exemplificăm dosarul nr. …/…/…, …/…/…, 
…/…/…, …/…/…; 

- restituiri date de procuror sau  instanţă, infirmări/redeschideri dispuse de 
către procurorul ierarhic superior sau de instanţa de judecată- dosarele 
nr…./…/… – soluţii infirmate în mod repetat, …/…/… – soluţie de clasare infirmată 
la 17.05.2019, …/…/… – rechizitoriu infirmat la data de 08.01.2020, …/…/… – 
soluţie de clasare infirmată la 18.11.2015, dosarul fiind restituit la 08.09.2016; 

- durata de timp necesară efectuării unor constatări sau expertize de 
specialitate. Ex.: …/…/…, …/…/…, …/…/… – la Comisia Superioară pentru avizare 
INML din aprilie 2019, …/…/… – expertiza contabilă dispusă la data de 03.07.2019 
nefinalizată. 

Cauze de ordin subiectiv (neefectuarea în mod ritmic a actelor de cercetare 
penală, lipsa unei supravegheri corespunzătoare a cercetărilor).  

Exemplificăm în acest sens: 
-dosarul nr. …/…/…, lăsat în nelucrare în 2016-2017, …/…/… lăsat în nelucrare 

în perioada 2014-2018, …/…/… lăsat în nelucrare în perioada 2014-2018. 
- dos. nr. …/…/…, intrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 

Bucureşti în ianuarie 2016 cu propunere de clasare, trimis la Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la data de 12.01.2016 în vederea 
exprimării unui punct de vedere cu privire la interpretarea unor dispoziţii penale 
ce ţin de cooperarea judiciară internaţională, incidente în cauză; până în prezent 
s-au emis adrese de revenire la datele de 02.08.2016, 20.09.2017, 31.05.2018, 
28.01.2019, 07.05.2020, 11.06.2020, la care nu s-a primit nici un răspuns, dosarul 
nefiind restituit. 

Cu privire la situaţia acestui din urmă dosar s-a formulat sesizare din oficiu, 
potrivit art. 121 alin. (4) raportat la art. 12 alin.(7) din Regulamentul privind 
normele de efectuare a lucrărilor de inspecţie, aprobat prin Ordinul 
inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 136/2018. 

Cauze în care există riscul împlinirii termenului de prescripţiei 
Verificările efectuate în cauză au evidenţiat că există pericolul împlinirii 

termenului de prescripţie în: 
- Dosar nr. …/…/…. Organele de urmărire penală au fost sesizate la 

20.05.2013, termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte la 19.11. 
2020; 

- Dosar nr. …/…/…. Organele de urmărire penală au fost sesizate la 
30.10.2014, termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte la 
25.11.2020; 

- Dosar nr. …/…/…. Organele de urmărire penală au fost sesizate la 
06.06.2012, termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în luna 
august 2020. 
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PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti 
În perioada 2019 – iunie 2020, conducerea  unităţii a fost asigurată de către   

prim-procuror …, numit în funcţie la data de 15.07.2017 şi ulterior delegat. 
Din actele transmise rezultă ca la nivelul conducerii Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Sectorului 2 București au fost luate măsuri de monitorizare a 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la data săvârşirii faptei, situaţia tabelară fiind 
comunicată anulat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. 

La data de 19.07.2018, prim-procurorul … a întocmit informarea nr. …/…-
…/…, în baza ordinului Procurorului General al Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Bucureşti, privind domeniile de prioritate de acţiune în anul 2019 la nivelul 
parchetelor şi structurilor de poliţie judiciară arondate Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Bucureşti, în cuprinsul căreia a analizat activitatea procurorilor 
care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Sectorului 2 Bucureşti, în cadrul compartimentului de supraveghere, vizând, pe 
de o parte situaţia cauzelor mai vechi de un an de la prima sesizare, rămase 
nesoluţionate la data de 30.06.2019 şi pe de altă parte situaţia cauzelor mai vechi 
de cinci ani de la prima sesizare, rămase nesoluţionate la data de 30.06.2019. 

Cu această ocazie au fost identificate cauzele care conduc la prelungirea 
procedurilor, au fost fixate termene şi măsuri. 

De asemenea, în baza ordinului …/…-…/… al prim-procurorului parchetului, 
la datele de 26.02.2020 şi 16.07.2020, prim-procurorul adjunct al parchetului a 
efectuat controale asupra dosarelor aflate în lucru la procurori şi la organele de 
poliţie, mai vechi de 1 an de la data sesizării, în cadrul cărora s-a discutat cu 
fiecare procuror, s-au analizat dosarele, s-au stabilit măsuri şi termene pentru 
aducerea la îndeplinire. 

În ceea ce privește situația schemei de procurori în perioada 2019-2020, 
arătăm că pe parcursul anului 2020 dintr-o schemă de 32 de procurori cu funcție 
de execuție, până în noiembrie 2019 au activat efectiv un număr de 28 de 
procurori, iar ulterior acestei date au activat efectiv 27 de procurori. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procuror 

La data controlului din iunie 2020 existau în curs de soluţionare un număr de 
115 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, faţă de 87 câte erau la data 
controlului anterior. 

Situaţia celor 115 dosare penale, în raport de data sesizării, se prezintă astfel: 
- 1 cauze înregistrate în anul 2011, faţă de 7 la data controlului anterior; 
- 1 dosar înregistrat în anul 2012, faţă de 33la data controlului anterior; 
- 3 dosare înregistrate în anul 2013, faţă de 46la data controlului anterior; 
- 40 dosare înregistrate în anul 2014; 
- 70 dosare înregistrate în anul 2015. 
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Se constată că a rămas nesoluţionat un dosar din anul 2011, s-a redus 
numărul celor din anul 2012 de la 33 la 1 dosar, şi la 3 dosare din 2013 faţă de 
46. 

În majoritatea cauzelor aflate la organele de poliţie s-a constatat că au fost 
date dispoziţii scrise însoţite de termene ferme, în raport de care să se poată 
aprecia cu privire la incidenţa dispoziţiilor art. 303 alin 3 C.p.p. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Durata procedurii judiciare în cauzele anterior menţionate a fost influenţată 
de caracterul complex al cauzelor şi/sau volumul mare de dosare  al lucrătorilor 
de poliţie arondaţi și al procurorilor.  

Din analiza celor 115 dosare penale mai vechi de 5 ani de la data primei 
sesizări, conform datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, s-au constatat următoarele aspecte: 

- prelungirea duratei procedurilor s-a datorat exclusiv unor cauze de ordin 
obiectiv: 

- sesizarea organelor de cercetare penală după o perioadă de 8 ani de la data 
săvârşirii faptelor. Exemplificăm dos. nr. …/…/…, în care faptele au fost săvârşite 
începând cu anul 2003; 

- sustragerea persoanelor cercetate de la urmărirea penală. În acest sens 
indicăm: dosarele nr: …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…; 

- nedepunerea rapoartelor de expertiză la termenele stabilite pentru 
finalizarea acestora ori imposibilitatea efectuării acestor activităţi datorită lipsei 
de fonduri. În acest sens indicăm dosarele nr:…/…/… – ordonanţă din 30.07.2015, 
…/…/… în care s-a dispus expertiza la data de 11.09.2018, …/…/… – expertiza 
dispusă la 04.10.2019; 

- comisii rogatorii  nefinalizate sau efectuate cu întârziere. În acest sens 
indicăm dosarul nr. …/…/…; 

- restituiri date de procuror sau  instanţă, infirmări/redeschideri dispuse de 
către procurorul ierarhic superior sau de instanţa de judecată. Exemplificăm 
dosarele nr. …/…/… în care s-au infirmat 2 ordonanţe de clasare dispuse succesiv, 
…/…/… în care s-au infirmat două soluţii la 18.10.2016 şi 10.12.2019, …/…/… 
infirmat la 16.06.2016; 

- după caz, lipsă de personal şi/sau fluctuaţie de personal la nivelul 
parchetului şi/sau al structurilor de poliţie ce a determinat redistribuirea 
succesivă a dosarelor, cauzalitate de cele mai multe ori coroborată cu volumul 
mare de activităţi în care sunt implicaţi în alte dosare sau alte acţiuni lucrătorii 
de poliţie judiciară, volum mare de cauze. Exemplificăm dosarele penale 
nr:…/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/… şi …/…/… – poliţistul are în lucru 600 
dosare. 

Prelungirea duratei procedurilor s-a datorat unor cauze de ordin obiectiv 
(redistribuirea succesivă atât la procuror cât şi la organele de poliţie a cauzelor 
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aflate în supraveghere ca urmare a fluctuaţiilor de personal, precum şi 
complexitatea cercetărilor) care au fost dublate de cauze de ordin subiectiv 
(neefectuarea în mod ritmic a cercetărilor, actele de urmărire penală fiind 
efectuate la intervale mari de timp ca urmare a exercitării necorespunzătoare a 
supravegherii cercetărilor).  

Cauze în care termenul de prescripţie este posibil să se împlinească   
Verificările efectuate în cauză au evidenţiat că există pericolul împlinirii 

termenului de prescripţie în dosarele: 
- dosarul nr. …/…/… – organele de cercetare penală au fost sesizate la data 

de 30.04.2015, termenul de prescripţie se împlineşte la data de 02.10.2020; 
- dosarul nr. …/…/… – organele de cercetare penală au fost sesizate la data 

de 02.06.2015, termenul de prescripţie se împlineşte la data de 14.09.2020; 
- dosarul nr. …/…/… – organele de cercetare penală au fost sesizate la data 

de 15.05.2015, termenul de prescripţie se împlineşte la data de 15.10.2020; 
- dosarul nr. …/…/… – organele de cercetare penală au fost sesizate la data 

de 28.11.2014, termenul de prescripţie se împlineşte la data de 27.11.2020. 
A fost identificatdosarul nr. …/…/… – organele de cercetare penală au fost 

sesizate la data de 07.07.2014, iar termenul de prescripţie s-a împlinit la data de 
07.07.2020. 

De asemenea, cu ocazia controlului s-a constatat dispariţia dos. nr. …/…/…, 
în care la data de 13.07.2020 s-a dispus prin ordonanţă reconstituirea dosarului, 
la aceeaşi dată fiind dispusă clasarea cauzei. 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 
 I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Judecătoria Sectorului 

3 Bucureşti este de 32 posturi de procurori, din care 3 posturi de conducere şi 29 
de execuţie, fiind ocupate după cum urmează:  

- prim procuror, funcţie ocupată prin numire de către procurorul …., 
începând cu data de 1.01.2018 - Hotărârea Consiliul Superior al Magistraturii nr. 
757/2017;  

- prim procuror adjunct, funcţie ocupată de procurorul ….,  începând cu data 
de 15.07.2018 - Hotărârea  Consiliul Superior al Magistraturii nr. 378/2018;   

- prim procuror adjunct, funcţie vacantă, ocupată prin delegare de procurorul 
…;   

- 29 posturi de execuţie ocupate integral din 29 posturi prevăzute în 
schemă. 

În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea conducerii  
Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti pentru  identificarea 
şi reducerea stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  
5 ani de la data sesizării. 
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În cadrul controlului operativ curent exercitat de prim-procurorul unităţii 
reducerea stocului de dosare mai vechi a constituit un obiectiv constant al 
activităţii manageriale; astfel, au fost întocmite informări în baza Ordinelor nr. 
…/…-…/… și nr. …/… ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea 
de Apel Bucureşti, respectiv nr. …/…-…/… și nr. …/…-…/… ale prim procurorului 
Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în cuprinsul cărora au fost inserate 
măsurile dispuse în vederea soluţionării cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare 
(lucrările nr. …/…-…/…, nr. …/…-…/…, nr. …/…-…/… și nr. …/…-…/…).  

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

La data începerii controlului,  se aflau în lucru 19 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare, toate aflate la organele de poliţie arondate de către această unitate 
de parchet  după cum urmează: 

-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 în anul 
2013; 

- 6 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 în anul 
2014;  

-  12 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 în 
anul 2015. 

 La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 
Bucureşti au rămas nesoluţionate 19 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări în 17 dosare. 
       Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada 
octombrie 2020 - 2028 (dosar nr. …/…/… - termen prescripție a răspunderii 
penale 4.11.2020 și dosar nr. …/…/… - termen prescripție a răspunderii penale 
7.10.2020). 
     III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 
3 Bucureşti, a evidenţiat că acestea sunt  de ordin obiectiv (lipsa de personal, 
volumul ridicat de muncă, fluctuaţiile de personal la nivelul organelor de poliţie, 
care au condus la redistribuirea succesivă a cauzelor aflate pe rolul acestora, 
precum și atrenarea organelor de poliție judiciară în alte activități profesionale 
decât cele privind cercetarea penală, complexitatea unor cauze, inclusiv 
necesitatea administrării probei cu expertize de specialitate,  infirmări și 
redeschideri de urmărire penală, reducerea activității datorită situației de 
urgență aferentă pandemiei COVID 19), dublate şi de cauze de ordin subiectiv 
(lăsarea în nelucrare de către organele de poliție judiciară a unor dosare perioade 
semnificative de timp).  

Cauze de ordin obiectiv: 
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    - complexitatea cauzei/dificultăţi în administrarea probatoriului. În acest sens 
indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/… și nr. …/…/…; 

- sustragerea suspecţilor/inculpaţilor/părților/martorilor de la urmărirea 
penală. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/… și nr. …/…/…; 

- restituiri către organele de poliție judiciară, infirmări/redeschideri dispuse 
de către procurorul ierarhic superior sau de judecătorul de cameră preliminară. 
În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…. 

 Cauze de ordin subiectiv: 
 - lăsarea în nelucrare către organele de poliție judiciară a dosarelor perioade 

semnificative de timp. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/… (nu s-au 
efectuat acte de urmărire penală în perioadele 9.08.2013 - 8.07.2014,  
24.09.2014 - 24.10.2016, 24.10.2016 -5.07.2018), nr. …/…/… (nu s-au efectuat 
acte de urmărire penală în perioadele 28.12.2015 - 2.06.2016, 2.06.2016 - 
17.02.2017, 17.02.2017 - 31.01.2018), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de 
urmărire penală în perioadele 7.10.2014 - 18.08.2016, 18.08.2016 - 25.01.2017, 
25.01.2017 -27.07.2018), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în 
perioadele 29.08.2014 - 18.02.2016, 29.02.2017 - 16.11.2017, 16.11.2017 - 
19.07.2019), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în perioadele 
2014, 10.03.2016 - 27.06.2017), nr. …/…/…  (nu s-au efectuat acte de urmărire 
penală în perioadele 22.12.2014  17.10.2019, 20.11.2019 - 9.06.2020), nr. …/…/… 
(nu s-au efectuat acte de urmărire penală în perioadele 4.02.2014 - 12.02.2015, 
2016 - 2018), nr. …/…/…  (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în perioada 
16.03.2015 - 8.11.2019), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în 
perioada 14.10.2015 - 2018),  nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire 
penală în perioadele 26.02.2015 - 13.09.2017, 9.07.2018 – 9.04.2019, 16.04.2019 
- data finalizării controlului), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală 
în perioada 21.07.2015 - data finalizării controlului; termenul de prescripție a 
răspunderii penale se împlinește la finele lunii iulie a.c.), nr. …/…/… (nu s-au 
efectuat acte de urmărire penală în perioada 25.11.2016 - 21.03.2019),  nr. 
…/…/… (s-a efectuat un singur act de urmărire penală la data de 24.04.2018), nr. 
…/…/… (s-au efectuat acte de urmărire penală doar în anul 2015 și un singur act 
în anul 2016, în perioada 25.05.2016 - data finalizării controlului neefectuându-
se niciun act de urmărire penală; termenul de prescripție a răspunderii penale se 
împlinește la data de 4.11.2020), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire 
penală în perioada 6.05.2015 - 15.02.2019), nr. …/…/… (nu s-a efectuat niciun act 
de urmărire penală în anul 2016), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire 
penală în perioada 30.10.2015 - 4.06.2020; termenul de prescripție a răspunderii 
penale se împlinește la data de 7.10.2020) și nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de 
urmărire penală în perioadele 9.06.2015 – 23.03.2017, 23.03.2017 - 28.02.2018, 
5.11.2018 - data finalizării controlului). 
  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI 
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I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
La Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti sunt prevăzute 3 

posturi de procuror cu funcţie de conducere (începând cu 05.12.2019), 24 posturi 
de procuror cu funcţie de execuţie şi 2 posturi de procuror prevăzute de art.134 
ind.1 din Legea nr.304/2004. Dintre acestea este ocupat postul de prim-
procuror, de doamna …, iar celelalte funcţii de conducere sunt ocupate prin 
delegare. Din cele 24 posturi de procuror cu funcţie de execuţie sunt ocupate 
efectiv 22 de posturi. 

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 
Bucureşti sunt repartizaţi conform ordinelor şi  notelor de serviciu pe  sectoare 
de activitate:   
            -  6 procurori  la compartimentul judiciar;  
            - 16 procurori la compartimentul de supraveghere a urmăririi penale şi 
pentru cauzele în care urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de 
procuror, repartizaţi pentru supravegherea urmăririi penale pe subunităţi, secţii 
şi servicii de poliţie, conform ordinelor prim-procurorului unităţii.  

Începând din 01.01.2019 s-a remarcat existenţa unei fluctuaţii de personal 
în rândul procurorilor, după cum urmează : 

- un procuror a fost detaşat în cadrul Grefei Curţii Europene a Drepturilor 
Omului de la Strasbourg până la data de 01.10.2019, apoi a fost delegat la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti  din 14.10.2019 până la data de 
14.04.2020, dată la care şi-a reluat activitatea în cadrul unităţii; 

- un procuror este în concediu de îngrijire copil începând cu data de 
11.07.2018; 

-  un procuror a fost delegat la Direcţia Naţională Anticorupţie începând 
cu data de 01.03.2019, apoi a fost numit la  D.I.I.C.O.T. – Structura centrală 
începând cu 15.11.2019; 

- un procuror a fost delegat şi apoi numit în funcţie la D.N.A. – Structura 
centrală începând cu data de 01.04.2019; 

- un procuror a fost delegat începând cu data de 01.05.2019 şi apoi 
transferat începând cu data de 01.06.2019 la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti; 

- un procuror a fost transferat la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti,  începând cu data de 01.01.2020; 

- un procuror a fost transferat la Parchetul de pe lângă Judecătoria  Piteşti,  
începând cu data de 01.01.2020; 

- un procuror este delegat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Bucureşti începând cu data de 09.06.2020; 

- începând cu data de 16.04.2019 au fost numiţi 2 procurori definitivi; 
- un procuror şi-a reluat activitatea după concediu de creştere copil, 

începând cu data de 01.11.2019; 
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- un procuror a fost  delegat la acest parchet începând cu data de 
22.04.2019 şi apoi transferat începând cu data de 01.01.2020; 

- începând cu data de 01.01.2020 au fost numiţi  doi  procurori stagiari; 
- un procuror a fost transferat la acest parchet, începând cu data de 

19.05.2020. 
Verificările efectuate au evidenţiat că, în general, există o preocupare a 

conducerii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti pentru 
identificarea şi reducerea stocului de dosare mai vechi de un an/3 ani/5 ani de la 
sesizare. 

Pentru  soluţionarea  cu celeritate a cauzelor penale mai vechi de 5 ani de la 
data sesizării conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 
Bucureşti a luat o serie de măsuri manageriale în vederea eficientizării activităţii 
de soluţionare a dosarelor penale cu autor cunoscut mai vechi de 3 ani de la data  
înregistrării, de către organele de poliţie aflate în raza de competenţă a 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 4 Bucureşti.  

 Astfel, la data de 22.03.2019, prim procurorul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Sector 4 Bucureşti a emis Ordinul …/…-…/… care prevede efectuarea 
trimestrială  a analizei dosarelor penale cu autor cunoscut mai vechi de 3 ani de 
la data sesizării. Totodată, la data de 29.03.2019, conducerea Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Sector 4 şi conducerea Poliţiei Sector 4 Bucureşti au întocmit 
un Plan de măsuri pentru eficientizarea activităţii de soluţionare a dosarelor 
penale cu autor cunoscut mai vechi de 3 ani de la data  înregistrării. Obiectivele 
Planului de măsuri sunt: scăderea stocului de dosare/ lucrări cu autor cunoscut, 
aflate în lucru cu o vechime mai mare de 3 ani de la data înregistrării, creşterea 
calităţii actelor de cercetare întocmite, celeritate în soluţionarea 
lucrărilor/dosarelor penale, eficientizarea modului de supraveghere a activităţii 
de soluţionare. 

În acest sens, au fost întocmite planuri de activitate pentru fiecare procuror 
şi s-a analizat cu fiecare procuror în parte situaţia acestor cauze penale, 
punându-se accent pe motivele obiective şi subiective care au condus la 
nesoluţionarea acestora. De asemenea, la şedinţele de lucru săptămânale 
conducerea unităţii de parchet a analizat cu procurorii de execuţie situaţia 
cauzelor penale mai vechi de 3 ani de la sesizare şi a solicitat procurorilor 
soluţionarea acestora. S-a pus accent pe măsurile care ar putea urgenta 
soluţionarea dosarelor penale şi pe colaborarea permanentă dintre procurorii 
care supraveghează activitate de urmărire penală şi organele de cercetare 
penală care desfăşoară efectiv activităţile în vederea soluţionării cauzelor 
penale, prin exercitarea de către procurori a unei supravegheri efective şi 
eficiente a cercetărilor penale efectuate de organele de poliţie.  

Periodic, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 
Bucureşti împreună cu procurorii din cadrul compartimentului supraveghere a 
urmăririi penale au efectuat deplasări la secţiile de poliţie, în vederea discutării 
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aspectelor legate de soluţionarea cauzelor penale cu lucrătorii de poliţie a căror 
activitate de urmărire penală o supraveghează.  

S-a avut în vedere identificarea aspectelor care duc la întârzieri în 
soluţionarea dosarelor penale, asigurarea unui climat de colaborare care să 
permită o creştere a eficienţei soluţionării acestor dosare şi implementarea unor 
măsuri de natură să conducă la reducerea duratei procedurilor desfăşurate în 
aceste cauze penale.  

În cadrul şedinţei de lucru cu procurorii din data de 10.09.2019 s-a prelucrat 
Analiza cauzelor penale mai vechi de cinci ani de la prima sesizare şi situaţia 
cauzelor mai vechi de un an de la prima sesizare, rămase nesoluţionate la data 
de 30.06.2019 nr. …/…-…/… din data de 03.09.2019 întocmită de Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Bucureşti şi, s-a atras atenţia procurorilor, de a monitoriza 
aceste cauze, de a emite note de îndrumări cu termene ferme de soluţionare şi 
de a le soluţiona cu celeritate. La data de 17.09.2019, conducerea unităţii a 
verificat emiterea notelor de îndrumare în dosarele sus-menţionate, 
constatându-se că această activitate s-a realizat în 22 dosare, cu excepţia 
situaţiilor în care dosarele penale se aflau în lucru la procurori, urmând să fie 
pronunţată o soluţie, precum şi în dosarele care urmau să fie înaintate de 
organele de cercetare penală  la parchet cu propunere. 

Totodată, în  Programarea  principalelor activităţi ce se vor realiza la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în semestrul I 2019 şi 
Programarea  principaleloractivităţi ce se vor realiza la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în semestrul II 2019, a fost prevăzută 
activitatea de Monitorizare a cauzelor penale cu autor cunoscut mai vechi de 3 
ani de la sesizare. Conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 4 
Bucureşti a avut în vedere la întocmirea Programului principalelor activităţi ce se 
vor realiza la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în 
semestrul I 2020,  activitatea de Monitorizare a cauzelor penale cu autor 
cunoscut mai vechi de 3 ani de la sesizare. 

De asemenea, conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 4 
Bucureşti a efectuat Controlul operativ curent privind stocul de dosare în lucru la 
procurori pe semestrul I 2019, pe semestrul II 2019 şi pe semestrul I 2020, având 
ca obiectiv inclusiv monitorizarea cauzelor penale cu autor cunoscut mai vechi 
de 3 ani de la sesizare. 

 II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor 
penale realizată de procurori. 

La sfârşitul semestrului I 2020, în evidenţele Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti se aflau în lucru  51 cauze penalemai vechi de 
5 ani de la prima sesizare raportat la data de 2 iunie 2020, faţă de 38 câte erau 
la data controlului anterior, după cum urmează: 

➢ Anul 2011 – 1 cauză, faţă de 5 la data controlului anterior; 
➢ Anul 2012 – 0 cauze, faţă de 16 la data controlului anterior; 
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➢ Anul 2013 – 5cauze, faţă de 15 la data controlului anterior; 
➢ Anul  2014 – 16  cauze; 
➢ 01.01.-02.06.2015 - 29 cauze. 

Raportat la constatările controlului anterior, se remarcă o creştere a 
numărului de dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, de la 38 dosare la 
51 dosare, dar se evidenţiază faptul că au fost soluţionate dosarele înregistrate 
în 2009, 2010 şi 2012 şi a scăzut numărul dosarelor înregistrate în anii 2011 şi 
2013. 
       III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 
4 Bucureşti, a evidenţiat că acestea sunt exclusiv  de ordin obiectiv, respectiv: 

- fluctuaţia de procurori şi de lucrători de poliţie, ceea ce a determinat 
redistribuirea succesivă a dosarelor;  

- infirmarea soluţiilor de neurmărire penală, după caz, ierarhic sau de către 
instanţa de judecată. Ex.: dos. nr. …/…/… în care la data de 11.01.2018 
judecătorul de cameră preliminară a infirmat soluţia de clasare din data de 
28.06.2017;  

- întocmirea cu întârziere a expertizelor dispuse  în cauze şi/sau proceduri  
complexe privind efectuarea de constatări de specialitate, nefinalizarea unor 
expertize dispuse,lipsa fondurilor pentru achitarea unor expertize, dificultăţi de 
identificare şi ridicare documente pentru efectuarea unor expertize. Ex.: …/…/… 
(3 constatări/expertize medico-legale), …/…/… (dificultăţi în obţinerea 
documentelor necesare expertizei), …/…/… (45 percheziţii domiciliare), …/…/… 
(multiple constatări/expertize medico-legale), …/…/… (expertiză medico-legală 3 
ani), …/…/…;   

- reuniri succesive ale mai multor dosare. Ex.: …/…/… la care s-au reunit 
ulterior alte 4 dosare, …/…/… la care s-au reunit ulterior 8 dosare;  

- conduita judiciară a părţilor, identificată, după caz,  în sustragerea de la 
urmărire penală a suspecţilor sau lipsa de disponibilitate procesuală a 
părţii/părţilor vătămate (…/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…);  

- numărul mare de dosare aflate pe rolul organelor de poliţie şi, după caz, 
fluctuaţia de personal (…/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/… – a fost evocată situaţia 
lipsei de personal de la Secţia 26 de poliţie, unde media de dosare pe poliţist este 
de 617 dosare în lucru);  

- complexitatea cauzei/dificultăţi în administrarea probatoriului (dosar nr. 
…/…/…, …/…/…, …/…/…). 

Dosare în care s-a împlinit termenul de prescripţie sau în care există riscul 
împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale(s-au solicitat relaţii 
suplimentare prim-procurorului unităţii): 
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1) Dosarul penal nr…/…/… - data sesizării: 25.03.2015, data împlinirii 
termenului de prescripție a răspunderii penale: 17.06.2019 

Motivele împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale: aspecte 
de ordin administrativ la nivelul Secţiei 26 Poliție, în special prin neocuparea unui 
număr mare de posturi, precum și la nivelul parchetului, nearmonizarea 
indicatorilor poliţie-parchet, volumul mare de activitate şi redistribuirea 
dosarului, intervenirea Deciziei CCR 297/2018 referitoare la admiterea excepției 
de neconstituționalitate a dispozițiilor art.155 alin.1 C.p. 

Măsuri dispuse de procuror pentru soluționarea cu celeritate a cauzei: 
stabilire termen 31.07.2020 pentru întocmirea referatului cu propunere de 
clasare în temeiul art.16 lit.b teza a II-a C.p.p. 

2) Dosarul penal nr…./…/…  
Datele sesizărilor: 07.04.2015, 03.06.2015, 26.06.2015 și 01.07.2015. 

Datele împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale: 28.10.2022 
pentru art.297 C.p. și art.47 rap. la art.297 C.p.  (la care se adaugă două luni, ca 
urmare a suspendării cursului prescripției pe perioada stării de urgență) și, 
respectiv, 07.06.2020 pentru art.253 C.p., art.256 C.p., art.320 C.p. și art.321 C.p. 

Motivele împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale pentru o 
parte din infracțiuni: aspecte de ordin administrativ la nivelul Secţiei 16 Poliție, 
în special prin neocuparea unui număr mare de posturi, precum și la nivelul 
parchetului, nearmonizarea indicatorilor poliţie-parchet, volumul mare de 
activitate şi redistribuirea dosarului, intervenirea Deciziei CCR 297/2018 
referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.155 
alin.1 C.p. 

Măsuri dispuse de procuror pentru soluționarea cu celeritate a cauzei: 
stabilire termen 31.08.2020 pentru întocmirea referatului cu propunere de 
clasare în temeiul art.16 lit.b și a C.p.p., întrucât din cercetări a rezultat faptul că 
nu sunt întrunite condițiile de tipicitate ale infracțiunilor prev. de art.297 C.p. și 
art.47 rap. la art.297 C.p.  și nu au rezultat indicii temeinice cu privire la existența 
infracțiunilor prev. de art.253 C.p., art.256 C.p., art.320 C.p. și art.321 C.p.  

3) Dosarul penal nr…./…/… – soluționat în data de 29.07.2020 cu ordonanță 
de clasare în temeiul art.16 alin.1 lit.b teza I C.p.p. față de suspectul Iordache 
Neluțu, pentru săvârșirea infr. prev. de art.24 alin.1 lit.a din Legea 50/1991 rep. 

4) Dosarul penal nr…./…/… 
Data sesizării: 21.05.2015 
Data împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale: 19.01.2023 

(cursul prescripției a fost întrerupt prin ordonanța din 07.07.2020 a organelor de 
poliție de efectuare în continuare a urmăririi penale față de suspecții … și …, 
confirmată de procuror la aceeași dată, măsură adusă la cunoștința suspecților, 
unul dintre aceștia fiind deja audiat, celălalt învederând că se află în Spania, la 
muncă). 
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Măsuri dispuse de procuror pentru soluționarea cu celeritate a cauzei: 
stabilire termen 01.07.2020, prelungit până la 31.08.2020. 

5) Dosarul penal nr…./…/… 
Data sesizării: 12.06.2015 
Data împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale: iunie 2020 

Motivele împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale: aspecte 
de ordin administrativ la nivelul Poliției Sectorului 4 București – Serviciul de 
Investigare a Criminalității Economice, în special prin neocuparea unui număr 
mare de posturi, nearmonizarea indicatorilor poliţie - parchet, volumul mare de 
activitate şi redistribuirea dosarului la mai mulți lucrători de poliție, participarea 
lucrătorilor de poliție judiciară la percheziții sau acțiuni în alte cauze sau la alte 
activități nejudiciare, intervenirea Deciziei CCR 297/2018 referitoare la 
admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.155 alin.1 C.p. 

Măsuri dispuse de procuror pentru soluționarea cu celeritate a cauzei: 
stabilire termen 31.07.2020 pentru întocmirea referatului cu propunere de 
clasare în temeiul art.16 lit.bC.p.p., întrucât din cercetări a rezultat că în speță 
este vorba despre un litigiu civil, nerezultând elemente de inducere în eroare. 

 
PARCHETUL DE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
La Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, schema de 

personal prevede un număr de 24 posturi de execuție și 3 posturi de conducere 
(începând cu data de 05.12.2019 s-a suplimentat un post de conducere. Funcţia 
de prim-procuror a fost ocupată în perioada vizată de control de procuror …, care 
ocupă şi în prezent această funcţie, prin delegare. 
          În anul 2019 și-au desfășurat efectiv activitatea un număr  de  21  procurori, 
din care 5 procurori în compartimentul judiciar, un procuror detaşat la Consiliul 
Superior al Magistraturii și unul a fost numit la Direcția Națională Anticorupție. 
Începând cu luna noiembrie 2019 un procuror a intrat în concediul prenatal. 

Doamna procuror … a fost delegată în funcția de prim procuror adjunct la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5 București începând cu data de 
01.02.2020, iar un procuror s-a pensionat începând cu lunafebruarie 2020. 

Verificarea situaţiei dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare a constituit o 
preocupare constantă a procurorilor și a conducerii Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 5 București, acest obiectiv fiind inclus în planul de 
activitate al parchetului pentru anul 2019 şi semestrul I 2020. 

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a 
verificat la datele de 30.06.2019 şi 30.12.2019 dosarele mai vechi de 5 ani de la 
data de sesizării rămase în lucru la acest parchet şi a analizat, cu privire la fiecare 
dosar, cauzele tergiversării şi modalitatea în care procurorii şi-au exercitat 
atribuţiile de supraveghere a urmării penale. 
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II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

Din datele transmise de unitatea de parchet, urmare solicitării Inspecţiei 
Judiciare în vederea realizării activităţii de control, rezultă că pe rolul Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureștise află un număr total de 21 cauze 
cu autori cunoscuţi, mai vechi de 5 ani de la data sesizării, cu 2 cauze mai 
puţinfaţă de perioada anterior verificată, după cum urmează : 

- 1  dosar înregistrat în anul 2011, ca şi la data controlului anterior; 
- o dosare înregistrate în anul 2012, faţă de 6 la data controlului anterior; 
- 2 dosare înregistrate în anul 2013, faţă de 6 la data controlului anterior;  
- 6 dosare înregistrate în anul 2014, faţă de 1 la data controlului anterior; 
- 12 dosare înregistrate  în anul 2015; 
Se constată că nu a fost soluţionat dosarul din anul 2011, au fost soluţionate 

toate cele 6 cauze din 2012, 4 cauze din 2013. 
Cele 21 cauze mai vechi de 5 ani de la data primei sesizări se află  în lucru la 

organele de poliţie arondate Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 
Bucureşti. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Din verificarea situaţiei dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare 
astfel cum a fost consemnată în materialele transmise Inspecţiei Judiciare, 
rezultă existenţa atât a unor cauze de ordin obiectiv, care au determinat 
nesoluţionarea acestor dosare, respectiv: 

- complexitatea dosarelor determinată de natura faptelor investigate sau de 
dificultăţi în administrarea probatoriului: dosarul nr…./…/… (numărul mare de 
persoane vătămate), …/…/…; 

- restituiri date de procuror sau  instanţă, infirmări/redeschideri dispuse de 
către procurorul ierarhic superior sau de instanţa de judecată. Exemplificăm 
dosarele nr. …/…/…, în care s-a dispus infirmarea soluţiei de clasare din 
07.11.2016, …/…/… în care s-a dispus infirmarea soluţiei de clasare dispuse la 
28.02.2019, …/…/… în care s-a dispus infirmarea soluţiilor de clasare dispuse la 
data de 11.05.2016 şi 11.09.2017, nr. …/…/… în care nu a fost confirmată 
ordonanţa din data de 01.11.2017, de renunţare la urmărirea penală, nr. …/…/… 
în care nu a fost confirmată ordonanţa de renunţare la urmărirea penală; 

- durata de timp necesară administrării unor mijloace de probă, întocmirii 
rapoartelor de constatare sau expertiză de specialitate, dificultăţi de daltă natură 
în administrarea probatoriilor. Exemplificăm: dos. nr. …/…/… – dispariţia 
documentelor contabile necesare efectuării expertizei, nr. …/…/… 
(reprezentantul persoanei vătămate nu a pus la dispoziţia INML actele medicale 
solicitate, acestea fiind ridicate silit şi nu s-a putut finaliza expertiza medico-
legală), …/…/… – neachitarea contravalorii expertizei medico-legale, …/…/… – 
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efectuarea cu întârziere a expertizelor tehnice judiciare, întrucât plăţile se 
efectuează cu foarte mare întârziere. 

- reuniri succesive ale altor dosare la dosarul înregistrat iniţial. Exemplificăm: 
dos. nr. …/…/… şi …/…/…. 

Nu au fost identificate cauze în care există riscul împlinirii termenului de 
prescripţiei. 

 
 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 
I.  Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 

În schema de personal a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 
Bucureşti sunt prevăzute 28 posturi de procurori, din care 2 funcţii de conducere 
(3 posturi de conducere începând cu data de 05.12.2019) şi 26 funcţii de 
execuţie, precum şi 3 posturi repartizate conform prevederilor art.1341  din legea 
303/2004. La data controlului erau ocupate atât funcţiile de conducere cât şi cele 
de execuţie. 

Funcţia de prim-procuror este ocupată de procurorul …, prin delegare de la 
data de 15.07.2020,acesta ocupând funcţia de prim-procuror şi în perioada 
vizată de control, prin numire. 

În cursul anului 2019 și-au desfăşurat activitatea, în mod efectiv, 30 de 
procurori din care 1 Prim – Procuror; 1 Prim Procuror Adjunct, 20 de procurori în 
compartimentul supravegherea urmăririi penale, 2 procurori în compartimentul 
urmărire penală proprie şi 6 procurori în compartimentul judiciar. Începând cu 
luna octombrie a anului 2019 compartimentul de urmărire penală proprie a fost 
asigurat de un singur procuror, cel de-al doilea procuror intrând în concediu de 
maternitate.  

 În anul 2019 un procuror cu funcţie de execuţie a fost în concediu de 
maternitate, concediu de risc maternal şi în concediu de creştere copil.  

În cursul anului 2020 și-au desfăşurat activitatea, în mod efectiv, 27 de 
procurori din care 1 Prim – Procuror; 2 Prim Procurori Adjuncţi, 17 procurori în 
compartimentul supravegherea urmăririi penale, un procuror în compartimentul 
urmărire penală proprie şi 7 procurori în compartimentul judiciar. Dintre cei 17 
procurori desemnaţi să supravegheze urmărirea penală începând cu data de 
01.04.2020 unul dintre aceştia a fost delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti.  

În perioada 01.01.2020 -02.06.2020, 2 procurori cu funcţie de execuţie au 
fost în concediu de creştere copil, iar un procuror a fost în concediu de 
maternitate şi în concediu de risc maternal.  

La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria sector 6 Bucureşti, au fost 
dispuse următoarele măsuri cu privire la monitorizarea cauzelor mai vechi de 5 
ani de la data sesizării : 
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- prelucrarea în cadrul şedinţelor de lucru desfăşurate a analizelor 
întocmite de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti cu privire la 
cauzele mai vechi de 5 ani şi a necesităţii soluţionării cu prioritate a 
dosarelor care privesc aceste cauze; 

- atenţionări verbale constante, în cadrul şedinţelor de lucru organizate cu 
procurorii din subordine, cu privire la necesitatea soluţionării cu 
celeritate a cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare şi exercitarea unei 
supravegheri active şi eficiente a acestor cauze prin întocmirea de note 
de îndrumare şi stabilirea de termene de soluţionare; 

- emiterea Notei de serviciu nr…./…-…/… din data de 26.02.2020 prin care 
se stabileşte ca activitate prioritară la nivelul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria sector 6 Bucureşti soluţionarea cauzelor cu autori cunoscuţi 
mai vechi de 5 ani de la sesizare; 

- includerea în programul activităţii de control realizate de conducerea 
Parchetului de pe lângă Judecătoria sector 6 Bucureşti ca obiectiv a 
monitorizării cauzelor mai vechi de un 5 de la prima sesizare; 

- efectuarea de controale periodice operative semestriale; 
- întâlniri cu conducerea Poliţiei sector 6 Bucureşti în vederea luării 

măsurilor la nivelul unităţilor de poliţie pentru reducerea numărului 
cauzelor cu autori cunoscuţi mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procuror 

La data de 01.07.2020, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 
Bucureşti, se mai regăsesc 20 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, aflate în 
lucru la organele de poliţie judiciară, faţă de 16 câte erau la controlul anterior. 

 Aceste dosare sunt înregistrate la parchet după cum urmează:  
- 1 dosar din 2010, faţă 3 la controlul anterior; 
- 0 dosare din 2011, faţă de 1 la controlul anterior; 
- 1 dosar din 2012, faţă de 7 la controlul anterior; 
- 0 dosare din 2013, faţă de 1 la controlul anterior; 
- 5 dosare din 2014; 
- 13 dosare din 2015. 

Se constată că, deşi a crescut cu 5 numărul dosarelor din categoria vizată de 
control, au fost soluţionate 2 din cele 3 dosare din 2010, toate dosarele din 2011 
şi 2013 şi 6 dosare din cele 7 din anul 2012. 

  Modul în care procurorii îşi îndeplinesc atribuţiile în legătură cu 
supravegherea cercetărilor a fost evaluat de către conducere în cadrul acţiunilor 
de control realizate, dar şi a controlului operativ curent. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale 

Verificările efectuate au evidenţiat faptul că prelungirea în timp îndelungat 
a procedurilor judiciare este generată de cauze de ordin obiectiv şi anume: 
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- redistribuirea cauzelor la mai mulţi procurori sau lucrători de poliţie ca 
urmare a fluctuaţiei de personal. Ex.: dos. nr. …/…/… distribuit la 5 procurori, 
…/…/… şi …/…/… distribuite la 3 procurori, …/…/… redistribuit la 4 procurori; 

- complexitatea dosarelor determinată de volumul de probatorii 
administrate: dosarul nr. …/…/…, …/…/…; 

- restituiri date de procuror sau  instanţă, infirmări/redeschideri dispuse de 
către procurorul ierarhic superior sau de instanţa de judecată. Exemplificăm 
dosarele nr. …/…/… în care la data de 14.10.2019 judecătorul de cameră 
preliminară a infirmat ordonanţa de clasare din 22.12.2017, dosarul fiind 
restituit la data de 07.05.2020, …/…/… - la data de 23.11.2015 judecătorul de 
cameră preliminară a admis plângerea împotriva soluţiei, după care dosarul a 
fost arhivat la instanţă, până la data de 23.05.2019; 

- durata de timp necesară administrării unor mijloace de probă, întocmirii 
rapoartelor de constatare sau expertiză de specialitate, dificultăţi de altă natură 
în administrarea probatoriilor. Exemplificăm: dos. nr. …/…/… în care a fost 
suplimentat şi completat raportul de expertiză în mai multe rânduri, …/…/…în 
care expertiza dispusă în februarie 2019 nu a fost finalizată, …/…/… în care au 
fost emise adrese către titularii mărcilor în februarie 2019 şi nu s-a răspuns, 
…/…/… în care au fost dispuse mai multe rapoarte de expertiză tehnică, acestea 
nefiind achitate din lipsă de fonduri; 

- sustragerea suspecţilor de urmărirea penală: …/…/…, …/…/…, …/…/…. 
Nu au fost identificate dosare în care există riscul împlinirii termenului de 

prescripţie. 
C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MATERIA 

ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA 
ŞI APLICAREA LEGII 

D. DEFICIENŢE ŞI VULNERABILITĂŢI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 
ÎNLĂTURAREA DEFICIENŢELOR ŞI PREVENIREA RISCURILOR 

I. Deficienţe şi vulnerabilităţi identificate 
Prelungirea în timp a procedurilor, datorată cauzelor descrise la capitolul B, 

pct. III, a avut drept consecinţă nesoluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la 
data sesizării, aflate în lucru la Parchetul de pe lângă TribunalulBucureşti şi cele 
de pe lângă judecătorii din circumscripţia acestuia. 

Fluctuaţia de personal atât la nivelul unităţilor de parchet cât şi la nivelul 
organelor de poliţie judiciară şi/sau deficitul de resursă umană la care se adaugă 
lipsa de experienţă a magistraţilor stagiari dar şi a lucrătorilor de poliţie noi 
angajaţi din sursă externă constituie vulnerabilităţi şi blocaje ce au drept 
consecinţă afectarea activităţii, prin creşterea volumului de activitate şi implicit 
prelungirea procedurilor judiciare la unităţile de parchet, aşa cum s-a arătat la 
capitolul B din prezentul raport. 

II. Propuneri pentru înlăturarea deficienţelor şi prevenirea riscurilor 
Având în vedere cele expuse, apreciem că se impune:  
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- Continuarea activităţilor de monitorizare exercitate de către conducerea 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi a Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti şi a celor de pe lângă judecătoriile din circumscripţia 
acestora, inclusiv în ceea ce priveşte situaţia dosarelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare înregistrate la unităţile din subordine, în virtutea atribuţiilor de 
coordonare şi control. Activităţile de monitorizare vor viza şi modul în care 
procurorii efectuează urmărirea penală ori exercită supravegherea cercetărilor 
penale în dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării, precum şi criteriile avute 
în vedere pentru prioritizarea dosarelor pe care le soluţionează, în vederea 
evitării situațiilor de prelungire nejustificată a procedurilor judiciare şi evitarea 
împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale; 

- Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire penală în 
cauzele penale repartizate; 

   - Verificarea lucrărilor urmăririi penale şi pronunțarea asupra propunerilor 
formulate de organele poliției judiciare în conformitate cu prevederile 
art.322 alin.1 din Codul de procedură penală; 

   - Realizarea de către procurori a unui control eficient şi a unei supravegheri 
efective a activităţilor de cercetare penală efectuată de organele poliţiei 
judiciare, în acord cu prevederile art.300 şi art.303 alin.1 şi 2  din Codul 
procedură penală, precum şi a Ordinului comun nr…./…/… din 11 aprilie 2014 al 
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
şi al Ministerului Afacerilor Interne. 

E. CONCLUZII PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI 
Deşi numărul dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare a scăzut considerabil 

în perioada iunie 2018 – iunie 2010 de la 651 la342 dosare, pe rolul parchetului 
există încă dosare cu mult peste 5 ani vechime, ajungând în unele cazuri până la 
10 ani. 

Soluţionarea cu operativitate şi în termen rezonabil a cauzelor nu se poate 
realiza doar prin activităţi/acţiuni îndreptate asupra cauzelor de ordin subiectiv, 
fără a fi vizate şi cauzele de natură obiectivă, în condiţiile în care acestea sunt 
cele mai frecvente. Recurgerea procurorilor care supraveghează activitatea 
organelor de cercetare ale poliţiei judiciare la măsuri procedurale de sancţionare 
în temeiul art. 283 lit. m Cod procedură penală poate produce efecte doar în ceea 
ce priveşte cauzele de natură subiectivă. În condiţiile în care lipsa de personal în 
cadrul organelor de poliţie s-a cronicizat, cu efecte directe asupra prelungirii 
procedurilor prin creşterea volumului de activitate corelat cu lipsa de experienţă 
a lucrătorilor, nu este posibilă rezolvarea problemei operativităţii şi soluţionării 
în termen rezonabil a cauzelor. De asemenea, deşi din punct de vedere al 
schemelor de procurori posturile au fost în general ocupate, fluctuaţia continuă 
a procurorilor la această unitate de parchet determină perioade de latenţă, prin 
lipsa unei supravegheri efective şi eficiente, de multe ori timpul dedicat acestor 
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activităţi fiind folosit doar pentru înţelegerea complexităţii şi obiectului cauzei, 
pentru ca, ulterior, dosarul să fie repartizat unui alt procuror.  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, la data 

începerii controlului, exista un număr de 89 dosare mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării, faţă de 80 câte erau la data controlului din iunie 2018. 

Din analiza celor 89 dosare penale mai vechi de 5 ani de la data primei 
sesizări, aflate în lucru la organele de poliţie, conform datelor furnizate de 
conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, s-
aconstatat că prelungirea duratei procedurilor s-a datorat unor cauze de ordin 
obiectiv, constând în: complexitatea cauzei determinată de numărul mare de 
persoane implicate şi de natura probatoriilor necesar a fi administrate, fluctuaţia 
de personal existentă la nivelul unităţii de parchet şi poliţie, suspendarea 
urmăririi penale, situaţia unor suspecţi plecaţi de la domiciliu la o adresă 
necunoscută sau în străinătate unde nu şi-au declarat reşedinţa, restituiri date 
de procuror sau instanţă, infirmări/redeschideri dispuse de către procurorul 
ierarhic superior sau de instanţa de judecată, durata de timp necesară efectuării 
unor constatări/expertize de specialitate. 

Au fost identificate şi cauze de ordin subiectiv, respectiv neefectuarea în 
mod ritmic a actelor de cercetare penală, lipsa unei supravegheri 
corespunzătoare a cercetărilor.  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, la data 

începerii controlului, exista un număr de 115 dosare mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării, faţă de 87 câte erau la data controlului din iunie 2018. 

În majoritatea cauzelor aflate la organele de poliţie s-a constatat că au fost 
date dispoziţii scrise însoţite de termene ferme, în raport de care să se poată 
aprecia cu privire la incidenţa dispoziţiilor art. 303 alin 3 C.p.p. 

Prelungirea duratei procedurilor s-a datorat unor cauze de ordin obiectiv 
(redistribuirea succesivă atât la procuror cât şi la organele de poliţie a cauzelor 
aflate în supraveghere ca urmare a fluctuaţiilor de personal, precum şi 
complexitatea cercetărilor) care au fost dublate de cauze de ordin subiectiv 
(neefectuarea în mod ritmic a cercetărilor, actele de urmărire penală fiind 
efectuate la intervale mari de timp ca urmare a exercitării necorespunzătoare a 
supravegherii cercetărilor).  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, la data 

începerii controlului, existau un număr de 19 cauze mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării, aflate în lucru la organele de poliţie judiciară, față de 28 cauze existente 
la data ultimului control, constatându-se o scădere cu 9 cauze. 

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv 
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constând în complexitatea cauzelor, sustragerea  suspecţilor de la cercetări, 
restituiri date de procuror sau instanţă, infirmări/redeschideri dispuse de către 
procurorul ierarhic superior sau de instanţa de judecată, respectiv cauze de ordin 
obiectiv (lipsa de personal, volumul de muncă, fluctuaţiile de personal la nivelul 
organelor de poliţie, care au condus la redistribuirea succesivă a cauzelor aflate 
pe rolul acestora), dublate şi de cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare a 
dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestora. Acestea şi-au dovedit într-o anumită măsură eficienţa, 
având în vedere că numărul de dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare a scăzut 
de la 28 cauze la 19 cauze.   

 ► Controlul a evidenţiat şi faptul că unele dosare aflate pe rolul organelor 
de poliţie au înregistrat perioade mari de timp în care au fost lăsate în nelucrare, 
existând riscul împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale.  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI 
►Raportat la constatările controlului anterior, se remarcă o creştere a 

numărului de dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, de la 38 dosare la 
51 dosare, dar se evidenţiază faptul că au fost soluţionate dosarele înregistrate 
în 2009, 2010 şi 2012 şi a scăzut numărul dosarelor înregistrate în anii 2011 şi 
2013. 

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze exclusiv de ordin 
obiectiv  constând în infirmarea soluţiilor de neurmărire penală, după caz, 
ierarhic sau de către instanţa de judecată, întocmirea cu întârziere a expertizelor 
dispuse  în cauze şi/sau proceduri  complexe privind efectuarea de constatări de 
specialitate, nefinalizarea unor expertize dispuse,lipsa fondurilor pentru 
achitarea unor expertize, dificultăţi de identificare şi ridicare documente pentru 
efectuarea unor expertize,  comportamentul altor autorităţi implicate în 
procedurile judiciare, inclusiv internaţionale, conduita judiciară a părţilor, 
identificată, după caz, în sustragerea de la urmărire penală a suspecţilor sau lipsa 
de disponibilitate procesuală a părţii/părţilor vătămate, numărul mare de dosare 
aflate pe rolul organelor de poliţie şi, după caz, fluctuaţia de personal, 
complexitatea cauzei/dificultăţi în administrarea probatoriului. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora. 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 
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► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureștise află 
un număr total de 21 cauze cu autori cunoscuţi, mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării, cu 2 cauze mai puţin faţă de perioada anterior verificată. 

Se constată că nu a fost soluţionat dosarul din anul 2011, au fost soluţionate 
toate cele 6 cauze din 2012, 4 cauze din 2013. 

Din verificarea situaţiei dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare 
astfel cum a fost consemnată în materialele transmise Inspecţiei Judiciare, 
rezultă existenţa atât a unor cauze de ordin obiectiv, dar şi cauze subiective  care 
au determinat nesoluţionarea acestor dosare, respectiv: complexitatea 
dosarelor determinată de natura faptelor investigate sau de dificultăţi în 
administrarea probatoriului, înregistrarea dosarului pe rolul parchetului după 5 
ani de la data primei sesizări, urmare dispoziției de declinare dispusă de o altă 
unitate de parchet, restituiri date de procuror sau instanţă, 
infirmări/redeschideri dispuse de către procurorul ierarhic superior sau de 
instanţa de judecată. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 
La data de 01.07.2020, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 

Bucureşti, se mai regăsesc 20 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, aflate în 
lucru la organele de poliţie judiciară, faţă de 16 câte erau la controlul anterior. 

 Se constată că, deşi a crescut cu 5 numărul dosarelor din categoria vizată de 
control, au fost soluţionate 2 din cele 3 dosare din 2010, toate dosarele din 2011 
şi 2013 şi 6 dosare din cele 7 din anul 2012, ceea ce demonstrează o preocupare 
constantă şi eficientă a procurorilor cu funcţii de conducere şi de execuţie pentru 
soluţionarea dosarelor din această categorie. 

Din verificarea situaţiei dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare 
astfel cum a fost consemnată în materialele transmise Inspecţiei Judiciare, 
rezultă existenţa atât a unor cauze de ordin obiectiv, dar şi cauze subiective  care 
au determinat nesoluţionarea acestor dosare, respectiv: complexitatea 
dosarelor determinată de natura faptelor investigate sau de dificultăţi în 
administrarea probatoriului, urmare dispoziției de declinare dispusă de o altă 
unitate de parchet, restituiri date de procuror sau instanţă, 
infirmări/redeschideri dispuse de către procurorul ierarhic superior sau de 
instanţa de judecată, sustragerea suspecţilor de la urmărirea penală. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL  ILFOV  
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Ilfov. 
Conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, în activitate de 

monitorizare a dosarelor vechi, pe lângă controlul operativ curent intensificat 
materializat într-un număr de şapte informări, a realizat controale tematice 
conform obiectivelor cuprinse în programele semestriale de activitate. 
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În programele semestriale de activitate ale Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Ilfov s-a stabilit ca obiectiv pentru conducere „Monitorizarea cauzelor mai vechi 
de un an de la prima sesizare şi analizarea detaliată a cauzelor mai vechi de 5 ani 
de la prima sesizare”, fiind întocmite în acest sens informările nr…./…/…/… şi 
nr…./…/…/…. 

Prin Ordinele nr. …/08.01.2018, nr. …/15.01.2018, nr. …/23.05.2018, nr. 
…/13.02.2019 şi nr. …/13.02.2020, prim procurorul unităţii a organizat activitatea 
parchetului în toate sectoarele, a repartizat procurorii pe secţii, a stabilit 
modalitatea de efectuare a urmăririi penale şi supravegherii organelor de poliţie 
de către procurori în vederea creşterii celerităţii  în soluţionarea cauzelor vechi şi 
a dispus ca procurorii să se deplaseze săptămânal la unităţile de poliţie  a căror 
activitate o supraveghează. 

Buna comunicare între conducerea parchetului şi conducerea unităţilor de 
poliţie din circumscripţia teritorială a parchetului, precum şi dintre procurori  şi 
organelor de poliţie a căror  activitate o supraveghează, stabilită şi ca urmare a 
întâlnirilor de lucru organizate, a condus la creşterea calităţii  actelor de urmărire 
penală şi la scăderea stocului de dosare vechi. 

Situaţia dosarelor vechi este monitorizată frecvent, fiind discutată de 
conducere şi colectivul de procurori în şedinţele de analiză a soluţiilor sau în alte 
împrejurări asemănătoare. 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov are prevăzută o schemă de 14 
procurori din care  4 cu funcţii de conducere şi 10 cu funcţii de execuţie. 

  Funcţiile de prim procuror adjunct şi procuror şef secţie judiciară în anul 
2019 au fost ocupate prin delegare, înregistrându-se o fluctuaţie şi în ceea ce 
priveşte  procurorii cu funcţii de execuţie, care au funcţionat în medie 8.  

În sem. I/2020 funcţia de prim procuror adjunct a fost ocupată prin delegare 
iar 9 procurori au funcţionat pe funcţii de execuţie, unul din magistraţi fiind 
transferat la PCA Bucureşti începând cu data de 01.01.2020. 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov este condus de: 
-  prim procuror …, numit prin HCSM nr.751/2017 în data de 01.01.2018; 
- prim procuror adjunct …, delegat; 
- procuror șef Secție urmărire penală …, numit prin HCSM nr.235/2018 din 

data de 13.06.2018; 
- procuror șef Secție judiciar …, numit prin HCSM nr.868/2019 în data de 

30.10.2019. 
Măsurile luate de procurorii cu funcţii de conducere s-au dovedit eficiente, 

deoarece Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov  la finele prezentului control avea 
pe rol 133 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, iar la monitorizarea anterioară 
erau nesoluţionate 191 cauze, ceea ce reprezintă o scădere cu 58 cauze(-
30,36%). 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori. 
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La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  nr. 
765/11.12.2018 la Parchetul de pe lângă Tribunal Ilfov  au rămas nesoluţionate  
191 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare.  

  Verificările prealabile desfăşurate în perioada 02.06.-07.07.2020 au reliefat 
faptul că în gestiunea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov se află 133 cauze 
mai vechi de 5 ani de la sesizare, înregistrate după cum urmează: 

 - 2011- o cauză; 2012- 9 cauze; 2013- 8 cauze; 2014- 33 cauze; 2015- 25 
cauze; 2016- 7 cauze; 2017- 15 cauze; 2018- 11 cauze;  2019- 21 cauze; 2020 – 3 
cauze. 

Din cele 133 de cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, 
11  cauze se află la urmărire penală proprie, 6 din aceste dosare fiind  
imprescriptibile din punct de vedere al răspunderii penale (infracțiuni contra 
vieții). 

Celelalte  122  sunt dosare  de supraveghere din care  116 cauze  sunt în lucru 
la organele de poliţie judiciară iar 6 cauze sunt în lucru la procurori şi au ca obiect, 
de regulă, infracţiuni economice.  

 În 5 cauze înregistrate 2 în anul 2012, 2 în anul 2015 şi una în anul 2014, 
organele de poliţie au propus prin referat clasarea, iar prim procurorul  unităţii le-
a repartizat procurorilor în vederea soluţionării în intervalul 09.06- 30.06.2020, 
fiind în termen. 

Dosarul penal nr…./…/… a fost repartizat procurorului la data de 5.11.2018, 
fiind înaintat de organele de poliţie judiciară cu referat cu propunere de RTUP.  

 În intervalul ianuarie – august 2019 şi decembrie  2019- mai 2020 cauza a 
rămas în nelucrare,  aşa cum rezultă din tabelul transmis Inspecţiei judiciare.  

În 127 cauze nesoluţionate termenele de prescripţie se împlinesc în perioada 
dec.2020–2032, iar 6 dosare mai vechi de 5 ani nerezolvate sunt imprescriptibile. 

În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele menţionate, ce 
au ca obiect în principal infracţiunea de evaziune fiscală, procurorii au emis note 
de îndrumări în care au stabilit termene precise, actualizate, astfel încât să fie 
aduse la îndeplinire dispoziţiile date în funcţie de natura şi complexitatea 
probatoriului .  

  În dosarele de urmărire penală proprie procurorii au delegat activităţile  
organelor de poliţie, prin ordonanţe, cu termen ce a fost prelungit sau fără 
termen.  

Procurorii au efectuat ritmic acte de urmărire penală în dosare, prelungirea 
în timp a procedurilor judiciare fiind determinată de alţi factorice urmează a fi 
detaliaţila capitolul următor. 

  Modul în care magistraţii îşi îndeplinesc atribuţiile în legătură cu urmărirea 
penală proprie şi supravegherea cercetărilor a fost evaluat de către conducere în 
cadrul acţiunilor de control realizate conform obiectivelor din planurile 
semestriale de activitate,  dar şi cu ocazia controlului operativ curent. 
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III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale 

   Din verificarea situaţiei tuturor dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare astfel cum a fost consemnată în materialele transmise Inspecţiei 
Judiciare, rezultă existenţa mai multor cauze obiective exemplificative dar şi 
subiective care au determinat nesoluţionarea acestor lucrări, respectiv: 

-complexitatea cauzelor determinată fie de dificultatea administrării 
probatoriului, fie de natura faptelor investigate, fie de multitudinea activităţilor 
desfăşurate etc. exemplificăm dosarele nr. …/…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, 
nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…./…, nr…./…/…, nr…./…/…, 
nr…./…/…;  

- declinări de competenţă, preluare, disjungeri către alte unităţi de parchet, 
conexări, restituire la organele de poliţie, exemplificăm dosarele nr. …/…/.., nr. 
…/…/…, nr…./…/…,nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…./…, nr…./…/…, 
nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr …/…/…; 

- lipsă de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului şi/sau 
al structurilor de poliţie ce a determinat redistribuirea succesivă a dosarelor, 
cauzalitate de cele mai multe ori coroborată cu volumul mare de activităţi în care 
sunt implicaţi în alte dosare sau alte acţiuni lucrătorii de poliţie judiciară, volum 
mare de cauze.  

Exemplificăm dosarele penale nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, 
nr…./…/…,nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, 
nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…/…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr. …/…/…, 
nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr. …/…/…, nr…./…/…,…/…/…, nr…./….-
…,nr…../…/…, nr. …/…/…; 

- infirmarea soluţiilor de instanţa de judecată sens în care exemplificăm 
dosarele nr…./…/…,nr. …/…/…( 2 soluţii de clasare; 

- durata sau necesitatea efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a 
expertizelor, comisiilor rogatorii naţionale/internaționale. 

În acest exemplificăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, 
nr. …/…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr…./…/…, nr. 
…/…/…,nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr…./…/…; 

-  lipsa de preocupare a lucrătorului de poliţie pentru efectuarea ritmică şi 
într-un termen rezonabil a actelor de cercetare penalăcu precizarea că acestea se 
coroborează cu motive  de ordin obiectiv.  

 Exemplificăm dosarele: nr…./…/…, nr…./…/…,                                           nr. 
…/…/…, nr…./…/…, nr…./…/… nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr…./…/…, nr. …/…/…, nr. 
…/…/…, nr…./…/…; 

- dificultăţi în găsirea suspecţilorexemplificăm dosarele nr. …/…/…, 
nr…./…/…; 

                    - lăsarea în nelucrare a dosarului pe o perioadă mai mare de timp 
exemplificăm dosarul penalnr…./…/…, împrejurare în care  se va propune 
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sesizarea din oficiu, în vederea efectuării de verificări prin prisma disp. art. 99 lit. 
h din Legea nr. 303/2004 rep.; 

                    -  cauza iniţial a  fost în evidenţă cu AN apoi a fost înregistrată cu AC, sens  
în care evidenţiem dosarul penal nr. …/…/….  

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BUFTEA 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Buftea. 
Conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, având în vedere: 
 - obiectivele cuprinse în programele  de activitate aferente perioadei 

verificate, 
- Ordinul nr. 22/07.02.2019 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 

Bucureşti; 
 - controlul operativ curent şi cel tematic, a procedat la evidenţa şi analiza 

cauzelor mai vechi de 1 an, 3 ani  şi 5 ani de la sesizare aflate în lucru la procurori 
şi/sau pe rolul organelor de poliţie, fiind dispuse măsuri pentru soluţionarea cu 
celeritate a acestora. 

Dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării sunt monitorizate de 
conducere, sens în procurorii de caz întocmesc informări astfel încât să se 
constate stadiul cercetărilor.  

 În cadrul şedinţelor de lucru organizate la nivelul unităţii de parchet, dar şi 
cu ocazia întâlnirilor comune cu conducerea IPJ Ilfov a fost dezbătută  şi analizată 
situaţia dosarelor vechi, în vederea creşterii gradului de celeritate în soluţionarea 
cauzelor. 

Aspectele constate au fost materializare într-un număr considerabil de 
înscrisuri, ca de ex. rapoarte, analize informări, procese verbale, sens în care 
exemplificăm lucrările nr. …/…/…/07.01.2020, …/…/…/07.11.2019, 
nr…./…/…./0.09.2019, nr…./…/…/16.09.2019,  nr…./…/…/16.09.2019 etc. 

Schema de personal cuprinde scriptic 18 posturi, însă în perioada ianuarie 
2019 - iunie 2020  au fost ocupate în medie 15 posturi de procurori (din care 2 de 
conducere şi 13 pe execuţie), gradul de ocupare fiind de  83,33%. 

Măsurile luate de procurorii cu funcţii de conducere s-au dovedit într-o 
anumită măsură eficiente deoarece Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea  la 
finele prezentului control avea pe rol 40 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
iar la monitorizarea anterioară erau nesoluţionate 33 cauze,ceea ce reprezintă o 
creştere cu 7  cauze( +21,21% ). 

I.Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori. 

La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr.765/11.12.2018 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea au rămas 
nesoluţionate 33 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare 
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Verificările prealabile desfăşurate în intervalul 02.06.-07.07.2020 au reliefat 
faptul că în gestiunea Parchetului de pe lângă Judecătoria  Buftea  se află 40 cauze 
mai vechi de 5 ani de la sesizare, înregistrate după cum urmează: 

      - 2012- o cauză 
     - 2013- 4 cauze; 
       -2014- 22 cauze 
       -2015- 13 cauze. 
Toate cauzele sunt în lucru  la organele de poliţie judiciară iar termenele de 

prescripţie se împlinesc în perioada 03 sept.2020 (dos. nr…./…/…)- 2030.  
 În activitatea de supraveghere a cercetării penale doar în 20 cauze din cele 

mai sus menţionate procurorii au emis note de îndrumări în care au stabilit 
termene precise, actualizate în funcţie de modul de îndeplinire al dispoziţiilor de 
către organele de poliţie judiciară. 

II. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Din verificarea situaţiei celor 40 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare, astfel cum a fost consemnată în materialele transmise Inspecţiei 
Judiciare, rezultă existenţa mai multor cauze obiective exemplificative  respectiv: 

 -complexitatea cauzelor determinată fie de dificultatea administrării 
probatoriului, fie de multitudinea activităţilor desfăşurate etc. exemplificăm 
dosarele  nr. …/…/…, nr. …/…/…; 

- lipsă de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului şi/sau 
al structurilor de poliţie ce a determinat redistribuirea succesivă a dosarelor, 
cauzalitate de cele mai multe ori coroborată cu volumul mare de activităţi în care 
sunt implicaţi în alte dosare sau alte acţiuni lucrătorii de poliţie judiciară, volum 
mare de cauze. 

Exemplificăm dosarele penale nr: …/…/…,nr. …/…/…, nr…./…/…,nr…./…/…, 
nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…. 

- durata sau necesitatea efectuării expertizelor ori imposibilitatea efectuării 
acestor activităţi datorită lipsei de fonduri. 

În acest sens indicăm dosarele nr. …/…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…. 
                      - infirmarea soluţiilor de instanţa de judecată sau restituirea cauzei, sens în 

care exemplificăm dosarele nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…; 
                     - reconstituirea la data de 18.05.2020 a dosarului penal nr. …/ …/… ca urmare 

a neidentificării în evidenţele organelor de poliţie ; 
                     - dificultăţi în identificarea inculpatului care se sustrage urmăririi penale sau 

a martorilor care sunt plecaţi în străinătateexemplificămdosarele nr. …/…/…, 
nr…./…/…. 

                       Redistribuirea succesivă a dosarului în vederea supravegherii, generată de 
fluctuaţia în schema de procurori şi/ sau a organele de poliţie judiciară cu 
consecinţe asupra continuităţii activităţii de supraveghere a cercetărilor, ca şi 
cauze obiective de prelungirea duratei procedurilor, au fost dublate de cauze de 
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ordin subiectiv (neefectuarea în mod ritmic a cercetărilor, actele de urmărire 
penală fiind efectuate la intervale mari de timp ca urmare a exercitării 
necorespunzătoare a supravegherii cercetărilor). 

                       Exemplificăm în acest sens dosarele nr…./…/… (în anii 2015 şi 2018 nu s-a 
administrat nici un act, nefiind emisă  notă de îndrumare ), nr…./…/… (în anii 2014 
şi 2019 nu s-a administrat nici un act, nefiind emisă  notă de îndrumare), 
nr…./…/… (în anii 2015,2016,2017şi 2019 nu s-a administrat nici un act, nefiind 
emisă  notă de îndrumare ), nr…./…/… (în anii 2016, 2017şi 2018 nu s-a 
administrat nici un act, nefiind emisă  notă de îndrumare ). 

 De menționat este faptul că toate aceste cauze sunt în lucru la organele 
de cercetare ale poliției.  
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CORNETU  
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 

Judecătoria Cornetu. 
                         Referitor la dosarele vechi, ceea ce include şi cauzele mai vechi  de 5 ani de 

la data sesizării, în anii 2019 şi 2020 prim-procurorul unității a dispus prin Ordinele 
nr. …/2019 şi nr. …/2020 organizarea trimestrială a întâlnirilor de lucru între 
conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu și conducerea unităților 
de poliție aflate în raza de competență a parchetului, în cadrul cărora s-au stabilit 
activitățile prioritare precum și măsurile luate pentru înlăturarea cauzelor care au 
determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor penale, ședințe de lucru 
comune ale căror dezbateri au fost consemnate în procesele verbalenr…./…-
…/18.03.2019, nr…./…-…/24.06.2019, nr…./…-…/16.09.2019  şi nr…./…-
…/1.12.2019.  

De asemenea au fost emise de către prim-procurorul unității Notele de 
serviciu nr. …/…-…/02.09.2019, nr. …/…-…/05.09.2019 şi nr. …/…-…/10.06.2020  
prin care a dispus ca: 

                       - procurorii ce au în lucru sau supraveghează cauze penale cu autor cunoscut 
înregistrate anterior anului 2016 inclusiv, să prezinte până la data de 02.10.2019 
conducerii unității o informare privitoare la fiecare cauză nesoluţionată, în care 
vor fi menţionate printre altele motivele nesoluţionării şi termenul estimativ de 
rezolvare; 

                      - procurorii să prezinte, începând cu data de 05.09.2019, în prima şedinţă 
săptămânală de analiză a soluţiilor situaţia cauzelor penale nesoluţionate aflate 
în lucru sau la organele de poliţie având ca obiect diferite infracţiuni, precum şi 
situaţia cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare în lucru sau la poliţie. 

Cauzele mai vechi de 5 ani de la sesizare au fost monitorizate de prim 
procuror  atât cu prilejul controlului operativ curent,tematic, cât şi prin obiective 
prevăzute în programele de activitate semestriale, sens în care menţionăm 
informările nr. …/…-…/29.01.2019, nr. …/…-…/30.08.2019, nr…./…-…/30.03.2020. 
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                        Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu are prevăzută o schemă de 13  
procurori din care  2 cu funcții de conducere şi 11cu funcții de execuție. 

                         În anul 2019 au funcţionat în medie 10 procurori iar în sem. I/2020 schema 
a fost completă, astfel că gradul de ocupare a fost de 76,92% şi respectiv 100,00%. 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu este condus de: 
- prim procuror …, delegat; 
- prim procuror adjunct …, numit prin HCSM nr.758 în data de 01.01.2018. 
Măsurile luate s-au dovedit eficiente, deoareceParchetul de pe lângă 

Judecătoria Cornetu la finele prezentului control avea pe rol 13  dosare  mai vechi  
de 5 ani de la sesizare, la monitorizarea anterioară existând de soluţionat  15 
cauze din această categorie, ceea ce reprezintă o scădere cu 2 cauze (-13,33). 

  II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori. 

 La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/1.12.2018 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu au existat 
nesoluţionate un număr de 15 dosare penale mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării. 

Verificările prealabile desfăşurate în perioada 02.06.-07-07.2020 au reliefat 
faptul că în gestiunea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu sunt 
evidenţiate doar 13 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare aflate în lucru la 
organele de poliţie judiciară.  

Dosarele existente pe rolul organelor de poliţie judiciară în vederea 
administrării probatoriului sunt înregistrate la parchet după cum urmează: 2 
cauze  în anul 2010, 2 cauze în anul 2013, 2 cauze în anul 2015, o cauză în anul 
2016,2 cauze în anul 2017,  o cauză în anul 2018, şi 3 cauze în anul 2020, iar 
termenele de prescripţie se împlinesc în perioada   2021- 2031.  

                       Procurorii în vederea efectuării unei supravegheri efective a activităţii 
organelor de poliţie s-au deplasat săptămânal la unităţile de poliţie a căror 
activitate o supraveghează, împrejurare în care au formulat note de îndrumări.  

În activitatea de supraveghere  a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorii au emis, de regulă, note de îndrumări în care au 
indicat în concret probele ce urmează a fi administrate şi termenele certe de 
soluţionare.   

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Din verificarea situaţiei celor 13 dosare cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani 
de la sesizare, astfel cum a fost consemnată în materialele transmise Inspecţiei 
Judiciare, rezultă existenţa mai multor cauze obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestor lucrări, printre care exemplificăm: 

                        - lipsă de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului şi/sau 
al structurilor de poliţie ce a determinat redistribuirea succesivă a dosarelor, 
cauzalitate de cele mai multe ori coroborată cu volumul mare de activităţi în care 
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sunt implicaţi în alte dosare sau alte acţiuni lucrătorii de poliţie judiciară, volum 
mare de cauze.  

                          Exemplificăm dosarele penale ce sunt în lucru la organele de poliţie 
judiciară nr…./…/…, nr…./…/… nr…./…/…,                                            nr. 
…/…/…,nr…./…/…,nr…./…/…, nr. …/…/…, nr…./…/… , nr…./…/…; 

- infirmarea unor soluţii de judecătorul de cameră preliminară  sau  restituirea 
cauzeipentru neregularitatea actului de sesizare, sens în care exemplificăm 
dosarele nr…. /… /…, nr…./… /…, nr…./…/…;  

   -  comisii rogatorii naţionale, dificultăţi în audierea martorilor,inculpaţilor, 
sens în care exemplificăm dosarele nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…; 

- declinări de competenţă, disjungeri către alte unităţi de parchet, conexări , 
conflict de competenţă exemplificăm dosarele  nr. …/…/…, nr…./…/…,nr…/…/…, 
nr…./…/…,nr…./…/…, nr…./…/…; 

                    - durata sau necesitatea efectuării expertizelor, exemplificăm dosarele nr…. /… 
/…,nr. …/…/…,nr…./…/…. 

C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA 
ŞI APLICAREA LEGI 

Nu au fost identificate. 
D. DEFICIENŢE ŞI VULNERABILITĂŢI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 

ÎNLĂTURAREA DEFICIENŢELOR ŞI PREVENIREA RISCURILOR 
Fluctuaţia de personal şi/sau deficitul de resursă umană înregistrate la 

nivelul unităţilor de parchet constituie o vulnerabilitate şi un blocaj ce  au drept 
consecinţă afectarea activităţii  instituţiilor, creşterea volumului de activitate şi 
implicit prelungirea procedurilor judiciare.   

Având în vedere aspectele constatate cu privire la prelungirea în timp a 
procedurilor, cu consecinţa nesoluţionării  celor 186  cauze perioade mari de timp, 
apreciem că se impune: 

1. implicarea energică, sistematică şi eficacea procurorilor în exercitarea 
supravegherii cercetărilor penale efectuate de organele de poliţie prin: verificarea 
periodică a dosarelor şi stabilirea unor termene clare de efectuare a actelor 
dispuse, formularea de sesizări către conducerea organelor de poliţie şi aplicarea, 
după caz, a dispoziţiile înscrise în art. 283 alin. 4 lit. m C.p.p.;  

2. continuarea activităţilor de monitorizare exercitate de către conducerea 
parchetelor asupra cauzelor vechi, iar în virtutea atribuţiilor de control şi 
îndrumare care revin parchetului  de pe lângă curtea  de apel, se vor programa şi 
exercita acţiuni periodice de verificare a activităţii unităţilor din circumscripţia 
teritorială, pentru evitarea situaţiilor de prelungire nejustificată în timp a 
soluţionării dosarelor. 

E. CONCLUZII PARCHETUL DE PE  LÂNGĂ TRIBUNALUL ILFOV   
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La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr.765/11.12.2018 la Parchetul de pe  lângă Tribunalul Ilfov  şi unităţile arondate 
au rămas nesoluţionateîn total 239 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării.  

Verificările prealabile desfăşurate în perioada 02.06.- 07.07.2020  au reliefat 
faptul că în gestiunea celor trei unităţi mai sus menţionate sunt în total 186 
dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare,nesoluţionate. 

                      Din cele mai sus expuse se constată o scădere  a numărului cauzelor mai vechi 
de 5 ani de la data sesizării de la 239 cauze existente la controlul anterior la 186 
cauze existente la verificările actuale, în condiţiile în care a existat o fluctuaţie de 
personal respectiv deficit de resursă umană înregistrate în perioada supusă 
controlului la unităţile de parchet menţionate dar şi la unităţile de poliţie 
arondate. 

                       Se constată o scădere a numărului de dosare penale din această categorie cu 
53 dosare penale, ceea ce în procent reprezintă 28,49%,   

► Pe rolul unităţilor mai sus menţionate din circumscripţia teritorială a 
Parchetului de pe  lângă Tribunalul Ilfov la data începerii controlului exista un 
număr de 186 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării.  

                  Scăderea considerabilă a numărului de dosare penale mai vechi de 5 ani de la 
sesizare se regăseşte la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov cu 58 dosare penale.  

►Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţaunor cauze de ordin obiectiv  
menţionate la capitolele anterioare(complexitatea cauzelor determinată fie de 
dificultatea administrării probatoriului, fie de natura faptelor investigate, fie de 
multitudinea activităţilor desfăşurate;infirmarea unor soluţii de judecătorul de 
cameră preliminară  sau  restituirea cauzeipentru neregularitatea actului de 
sesizare; lipsă de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului 
şi/sau al structurilor de poliţie ce a determinat redistribuirea succesivă a 
dosarelor, cauzalitate de cele mai multe ori coroborată cu volumul mare de 
activităţi în care sunt implicaţi în alte dosare sau alte acţiuni lucrătorii de poliţie 
judiciară, volum mare de cauze etc.) dar şi a unor cauze subiective ( lăsarea în 
nelucrare a dosarului pe o perioadă mai mare de timp, lipsa de preocupare a 
lucrătorului de poliţie pentru efectuarea ritmică şi într-un termen rezonabil a 
actelor de cercetare penală). 

Cu privire la dosarul penal nr. …/…/… al Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Ilfov se va propune sesizarea din oficiu, pentru a se verifica dacă sunt incidente 
dispoziţiile art. 99 lit. h din Legea nr. 303/2004 rep.  

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, controale operativ curente, 
note de îndrumare şi analiză date în cauze care şi-au dovedit eficienţa întrucât 
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numărul de dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare a scăzut de la 239 cauze la 
186 cauze. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CĂLĂRAŞI 
La Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi schema de personal este  de 12 

posturi de procuror din care ocupate efectiv 9, din care 4 cu funcţii de conducere( 
toate vacante ocupate doar 2 prin delegare) şi 8 posturi de procuror cu funcţie 
de execuţie dintre care sunt ocupate doar 7. 

Funcţia de prim-procuror este ocupată de procurorul delegat …. 
Funcţia de prim procuror adjunct este ocupată de procurorul delegat …. 
Funcţiile de procuror şef secţie urmărire penală şi al procurorului şef secţie 

judiciară sunt vacante şi neocupate . 
Gradul de ocupare al schemei de personal este de 75%. 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
Verificările efectuate de inspectori au evidenţiat o preocupare permanentă 

a procurorilor delegaţi cu funcţii de conducere din cadrul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Călăraşi, privind identificarea şi reducerea stocului de dosare 
înregistrate la această unitate de parchet şi la unităţile subordonate, inclusiv  ce 
fac obiectul prezentului control tematic. 

În realizarea obiectivelor din programele de activitate şi a controlului 
operativ s-au întocmit informări privind situația dosarelor mai vechi, dintre care 
exemplificăm: 

- informări lunare privind situația dosarelor mai vechi de 3 ani de la sesizare 
nr. …/…/…/… din data de 25.06.2020, …/…/…/… din 15.03.2020 şi 30.06.2020; 

- analiza nr. …/…/…/… din 30.06.2020 a dosarelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare (pentru semestrul I al anului 2020); - informarea nr. …/…/…/… din 
10.01.2020 privind situația dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare (pentru 
semestrul II al anului 2019); 

- informarea nr. …/…/…/… din 17.07.2020 privind situația dosarelor mai vechi 
de 5 ani de la sesizare (pentru semestrul I 2019). 

-  raportul nr. …/…/…/… privind controlul efectuat la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Călăraşi (cu referire la dosarul nr. …/…/…). 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

La data controlului la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi sunt  
înregistrate  un număr de 3 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, 1 cauză 
înregistrată în anul 2016 (dosarul nr. …/…/…), şi 2 cauze în anul 2017, (dosarul 
nr. …/…/… şi …/…/….) dintre acestea anterior datei de comunicare a relaţiilor 
solicitate de către Inspecţia Judiciară , respectiv 07.07.2020, au fost soluţionate 
dosarele penale nr…./…/… ( cu soluţie de clasare la data de 30.06.2020) şi 
nr…./…/… (cu soluţie de clasare la data de 16.03.2020). 
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Aşadar, pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi se află 
înregistrată un singur dosar mai vechi de 5 ani de la data sesizării, respectiv 
dosarul nr. …/…/…. 

Comparativ cu dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării identificate cu 
ocazia verificărilor efectuate în controlul anterior din noiembrie 2018, în prezent 
se constată o scădere cu 0.60 % iar dacă luăm în considerare faptul că în prezent 
mai există doar un singur dosar nesoluționat scăderea este semnificativă. 

Situaţia acestui dosar mai vechi de 5 ani de la data sesizării, se prezintă astfel: 
- dosarul nr. …/…/…  având ca obiect  infracţiunea prevăzută  de art. 289 alin.1 

Cod penal raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, art.48 Cod penal raportat la 
art.244 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, art.321 alin.1 
Cod penal, art.320 alin.1 Cod penal, art.291 Cod penal raportat la art.6 din Legea 
78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, art.290 Cod penal raportat la art.6 
din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, şi art.244 alin.1 şi 2 
Cod penal , art.323 Cod penal , art.258 alin.1 Cod penal , art.304 alin.1 Cod penal 
, art.269 Cod penal şi art.292 Cod penal cu aplic 35 alin.1 Cod penal, a fost 
înregistrat pe rolul Parchetului de lângă Tribunalul Călăraşi la data de 
10.04.2017. 

Data sesizării primei unităţi a fost la data de 19.09.2011 la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Călăraşi. 

În cauză a fost începută urmărire penală la datele de 21.02.2013 şi 
17.03.2014. 

Cauza are un înalt grad de complexitate, vizează un număr de 980 de 
infracţiuni, comise în perioade diferite de un număr de 317 inculpaţi. 

În perioada 21.10.2014-06.04.2017 dosarul s-a aflat pe rolul Direcţiei  
Naţionale Anticorupţie. 

Cauza a fost redistribuită  la doi procurori. 
În dosar actele de urmărire penală au fost efectuate ritmic. 
Termenul de prescripţie în cauză se împlineşte pentru anumite infracţiuni cel 

mai devreme în octombrie  2022. 
III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 

penale. 
Cauzele ce au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarului nr. 

…/…/…, sunt de ordin obiectiv, după cum urmează: 
- gradul ridicat  de complexitate, numărul mare de fapte cercetate săvârşite 

de un număr de inculpaţi.  
- gradul redus de ocupare a schemei de personal şi fluctuaţia de personal în 

perioada de referinţă. 
 
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CĂLĂRAȘI  
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 Schema de procurori a Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași este de 
9 posturi,  2 cu funcţii de conducere, vacante, ocupate prin delegare, şi 7 cu 
funcţii de execuţie din care  sunt ocupate doar 5. 

Gradul de ocupare este de 77,78%. 
Funcţia de prim procuror este ocupată prin delegare de către procuror … iar 

cea de prim procuror adjunct tot prin delegare de procurorul …. 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
Conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași a procedat la 

verificarea măsurilor dispuse de procurori în ceea ce priveşte dosarele mai vechi 
de cinci ani de la sesizare, fiind întocmite informări. Astfel, în acest sens 
exemplificăm: 

- analiza nr. …/…/…/… din 08.01.2020 a cauzelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare ( pentru semestrul I al anului 2019); 

- informarea nr. …/…/…/… din 08.01.2020 privind verificarea cauzelor mai 
vechi de 5 ani de la sesizare; 

- analiza nr. …/…/…/… din 11.07.2020 a cauzelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare (pentru semestrul I al anului 2019); 

- raport de activitate nr. …/…/…/… din 08.01.2020 cu privire la măsurile 
dispuse de prim-procurorul delegat al Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Călărași în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

 
 
 
II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 

realizată de procurori. 
La data  controlului anterior, din noiembrie 2018, pe rolul Parchetului de pe 

lângă Judecătoria Călăraşi, existau un număr de 4 dosare aflate în supraveghere. 
Din informarea nr…./…/…/… din 30.06.2020 rezultă că în prezent la această 

unitate de parchet, sunt înregistrate un număr de 8 dosare penale, 
înregistrându-se o creştere a dosarelor  mai vechi cu 5 ani de la sesizare cu 50%. 

Dintre cele 8 dosare penale o cauză este înregistrată în anul 2012 (dosarul nr. 
…/…/…),  5 cauze  în  anul 2014 (dosarele nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr. 
…/…/… şi nr…./…/…), o cauză în anul 2015 (dosarul nr. …/…/…) şi o cauză în anul 
2018 (dosarul nr. …/…/…). 

Situaţia acestor dosare este după cum urmează: 
1. dosarul nr. …/…/… (infracţiunea prevăzută  de art. 184 alin.2 şi 4 vechiul 

Cod penal). 
- La data de 07.08.2017 cauza a fost soluţionată prin clasare în temeiul art.16  

lit.b Cod procedură penală . 
- La data de 16.03.2018 soluţia de clasare a fost infirmată de judecătorul de 

cameră preliminară a Judecătoriei Călăraşi, în procedura plângerii împotriva 



167 / 508 
 

soluţiei şi s-a dispus restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Călăraşi pentru continuarea cercetărilor. 

- La data de 13.12.2018 s-a dispus soluţia de clasare în temeiul art.16  lit.d 
Cod procedură penală, infirmată de judecătorul de cameră preliminară a 
Judecătoriei Călăraşi, la data de 25.07.2019,  în procedura plângerii împotriva 
soluţiei şi s-a dispus din nou  restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Călăraşi pentru continuarea cercetărilor. 

-După ultima restituire, în dosar actele de cercetare penală, au fost efectuate 
ritmic. 

-Cauza a fost redistribuită unui număr de 4 procurori. 
-Termenul de prescripţie în cauză se împlineşte la data de 12.10.2022. 
2. dosarul nr. …/…/… (infracţiunea prevăzută  de art. 253 alin.1 şi 4 Cod 

penal). 
- Prin referatul din 22.11.2014 dosarul a fost trecut în evidenţele cu A.N. 
- În prezent suspectul este plecat în străinătate unde a fost citat. 
- Cauza a fost preluată la urmărire penală proprie de către procurorul de caz 

la data de 27.05.2020. 
- În dosar actele de urmărire penală  au fost efectuate ritmic. 
-Termenul de prescripţie în cauză se împlineşte la data de 19.06.2023. 
3. dosarul nr. …/…/… (infracţiunea prevăzută  de art. 349 alin.1 Cod penal  şi 

art.196 alin.2 şi 3 Cod penal). 
- La data de 26.06.2015 s-a dispus în cauză efectuarea unui supliment de 

expertiză medico-legală. 
- La data de 14.05.2018 s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice. 
- Cauza a fost redistribuită la mai mulţi  procurori. 
- În dosar actele de urmărire penală  au fost efectuate ritmic. 
-Termenul de prescripţie în cauză se împlineşte la data de 19.06.2023. 
4. dosarul nr. …/…/… (infracţiunea prevăzută  de art. 349 alin.1 Cod penal  şi 

art.192 alin.2 Cod penal). 
- La data de 13.02.2014 s-a dispus în cauză efectuarea unei expertize medico-

legală (necropsie). 
 - La data de 17.01.2019 s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice, 

nefinalizate nici până în prezent. 
- Dosarul a fost redistribuit la mai mulţi  procurori. 
- Termenul de prescripţie în cauză se împlineşte la data de 17.01.2027. 
5. dosarul nr. …/…/… (infracţiunea prevăzută  de art. 253 alin.1şi 4 Cod penal). 
- La data de 07.03.2016 cauza a fost soluţionată prin clasare care a fost 

infirmată de conducerea unităţii de parchet la 15.07.2019 dispunându-se 
redeschiderea urmăririi penale. 

- Prin încheierea din 30.10.2019 Judecătoria Călăraşi a confirmat 
redeschiderea urmăririi penale . 



168 / 508 
 

- La data de 27.02.2020 s-a dispus reunirea dosarului nr. …/…/… la prezenta 
cauză. 

- Cauza a fost redistribuită mai multor  procurori. 
- În dosar actele de urmărire penală, au fost efectuate ritmic. 
-Termenul de prescripţie în cauză se împlineşte la data de 15.07.2027. 
6. dosarul nr. …/…/… (infracţiunea prevăzută  de art. 192 alin.2 Cod penal). 
- La data de 19.02.2016, în cauză s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice. 
- La data de 23.03.2018 procurorul de caz a dispus  refacerea  expertizei 

tehnice finalizată la 30.05.2017. 
- La data de 06.07.2018 în dosar s-a dispus efectuarea unei noi   expertize. 
- Cauza a fost redistribuită mai multor  procurori. 
-Termenul de prescripţie în cauză se împlineşte la data de 06.07.2026. 
7. dosarul nr. …/…/… (infracţiunea prevăzută  de art. 228 alin.1 Cod penal ). 
- La prezenta cauză în 30.01.2015 a fost reunit şi dosarul nr. …/…/…. 
- În cauză, pe parcursul cercetărilor  un suspect s-a sustras  de la urmărire 

penală, iar un altul  nu a putut fi identificat  întrucât nu posedă acte  de stare 
civilă, naşterea acestuia nefiind declarată şi înregistrată. 

- În dosar s-a efectuat o expertiză neuropsihiatrică unui suspect. 
8. dosarul nr. …/…/… (infracţiunea prevăzută  de art. 213 alin.1 Cod penal). 
- La data de 14.11.2018 Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Călăraşi a dispus 
disjungerea şi declinarea prezentei cauze la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Călăraşi (pentru  fapte sesizate la 03.02.2015). 

- În dosar actele de cercetare penală au fost efectuate ritmic. 
III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 

penale. 
Prelungirea duratei procedurilor s-a datorat exclusiv unor cauze de ordin 

obiectiv, respectiv infirmări dispuse de către instanţa de judecată, nefinalizarea 
unor expertize dispuse în cauze, fluctuaţia de personal la nivelul unităţii de 
parchet, fluctuaţia de personal la nivelul organelor de poliţie, redistribuirea 
dosarelor la mai mulţi procurori, sustragerea suspecţilor de la cercetări sau 
imposibilitatea identificării acestora. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA OLTENIŢA 
Schema de procurori a Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa este de 

7 posturi, din care  începând cu luna ianuarie 2020, sunt ocupate 6, cu un grad 
de ocupare de 77,78% 

Funcţia de prim procuror este  vacantă fiind ocupată, prin delegare,  de 
domnul procuror …. 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
Verificările efectuate au evidenţiat că a existat o preocupare a  conducerii 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa privind identificarea şi reducerea 
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stocului de dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, materializată în 
efectuarea unor informări/analize/procese-verbale cu privire la situaţia dosarele 
vechi aflate în lucru la organele de cercetare penală/înregistrate pe rolul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Oltenița. Exemplificăm: 

- analiza nr. …/…/…/… din 12.07.2019  a cauzelor mai vechi de 5 ani de la 
prima sesizare aflate pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oltenița 
(pentru semestrul I al anului 2019): 

- informarea nr. …/…/…/… din 12.07.2019 privind situația pe procurori a 
dosarelor  mai vechi de 5 ani de la data sesizării; 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

La data controlului, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa se aflau 
doar la supravegherea cercetărilor de către procurorii acestei unităţi, 2 dosare 
mai vechi de 5 ani de la data sesizării (dosarul nr. …/…/…, nr. …/…/…), faţă de 4 
dosare existente la data controlului efectuat în luna noiembrie 2018. 

Comparativ cu dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării identificate cu 
ocazia verificărilor efectuate în controlul anterior din noiembrie 2018, în prezent 
se constată o scădere cu 50 %. 

Trebuie precizat faptul că potrivit referatului nr. …/…/…/13.07.2020,  dosarul 
nr. …/…/… a fost soluţionat cu soluţie de clasare anterior perioadei prezentului 
control respectiv la 27.01.2020. 

- dosarul nr. …/…/…, având ca obiect infracţiunea de ucidere din culpă în care, 
la data de 29.05.2006, s-a dispus suspendarea urmării penale deoarece autorul 
a suferit leziuni grave şi nu poate participa la proces, periodic fiind solicitate de 
la INML concluzii medico - legale.   

La data de 14.05.2020 prin ordonanţa procurorului s-a dispus reluarea 
urmăririi penale. 

Termenul de prescripţie se împlineşte la 06.08.2027.  
- dosar nr. …/…/…, prezentul dosar s-a format urmare disjungerii din dosarul 

nr. …/…/…/… al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia. 

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa a fost înregistrat la data de 
06.03.2013 şi vizează infracţiunile prevăzute  de art. 26 vechiul Cod penal  
raportat la art.270 alin.2 raportat la art.274 teza a II-a din Legea 86/2006 cu 
aplicarea art.41 alin.2 vechiul Cod penal, art.270 alin.3 raportat la art.274 din 
Legea 86/2006 şi art. 2961 lit.l teza a II-a din Legea nr.570/2003.  

În cauză la 20.05.2019 s-a dispus efectuarea unei constatări în vederea 
stabilirii valorii prejudiciului, raportul fiind comunicat la 09.07.2019. 

Termen de prescripţie  se împlineşte în anul 2025. 
III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 

penale. 
 Au fost identificate doar cauze obiective, după cum urmează: 
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 - suspendarea urmăririi penale: dosarul nr…./…/…; 
 - efectuarea unei constatări vizând stabilirea valorii prejudiciului în dosarul 

nr. …/…/…; 
- gradul ridicat de complexitate al dosarului nr…./…/…. 
- formarea dosarului …/…/… urmare disjungerii şi declinării de la Direcţia de 

Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul 
Teritorial Alba Iulia; 

 
La  PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA LEHLIU GARĂ  
La data prezentului control a fost înregistrat un singur dosar penal cu 

nr…./…/…, care a fost soluţionat cu clasare la data de 22.06.2020. 
În prezent pe rolul acestei unități de parchet nu se mai află înregistrată nici 

o cauză ce face obiectul prezentului control. 
C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN MATERIA 

ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA 
ȘI APLICAREA LEGII 

Nu este cazul. 
D. DEFICIENȚE ȘI VULNERABILITĂȚI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 

ÎNLĂTURAREA DEFICIENȚELOR ȘI PREVENIREA RISCURILOR 
I. Deficiențe și vulnerabilități identificate 
Prelungirea în timp a procedurilor, datorată cauzelor descrise la capitolul B 

pct.III, a avut drept consecință nesoluționarea dosarelor dosarelor mai vechi de 
5 ani de la data sesizării, aflate în lucru la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Călăraşi și unitățile subordinate. 

Fluctuaţia de personal atât la nivelul unităţilor de parchet cât şi la nivelul 
organelor de poliţie judiciară şi/sau deficitul de resursă umană la care se adaugă 
lipsa de experienţă a magistraţilor stagiari dar şi a lucrătorilor de poliţie noi 
angajaţi din sursă externă constituie vulnerabilităţi şi blocaje ce au drept 
consecinţă afectarea activităţii, prin creşterea volumului de activitate şi implicit 
prelungirea procedurilor judiciare la unităţile de parchet, aşa cum s-a arătat la 
capitolul B din prezentul raport. 

II. Propuneri pentru înlăturarea deficiențelor și prevenirea riscurilor 
Raportat la aspectele constate și descrise anterior, apreciem că se impune: 
-continuarea monitorizării de către conducerea Parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel Bucureşti și unitățile subordinate a situației cauzelor cu autor 
cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare; 

-efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire penală în 
cauzele aflate în lucru la urmărire penală proprie, iar în privința cauzelor aflate 
în lucru la organele de urmărire penală sub supravegherea procurorului se 
impune exercitarea cu fermitatea a atribuțiilor conferite de art.300, 303 C.p.p., 
precum și în realizarea dispozițiilor Ordinului comun nr…./…/… din 11.04.2014 al 
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
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și al Ministerului Afacerilor Interne, de către procurorii desemnați, prin stabilirea 
de îndrumări și termene de finalizare a cercetărilor penale. 

E.CONCLUZII PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CĂLĂRAŞI 
La Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi se găseşte înregistrat un singur 

dosar mai vechi de 5 ani de la data primei sesizări, în scădere cu 4 dosare faţă de 
controlul anterior, când au fost identificate un număr de 5 cauze. 

Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 
Tribunalul  Călăraşi s-a dovedit eficientă. 

 
 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CĂLĂRAŞI 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi, la data prezentelor 

verificări, există un număr de 8 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, faţă 
de 4 câte erau la data controlului din noiembrie 2018, înregistrându-se o creştere 
de 50%. 

Conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași a procedat la 
verificarea măsurilor dispuse de procurori în ceea ce priveşte dosarele mai vechi 
de un an, trei ani şi cinci ani de la sesizare, fiind întocmite informări, note de 
serviciu și analize cu privire situația acestor dosare. 

Prelungirea duratei procedurilor s-a datorat exclusiv unor cauze de ordin 
obiectiv, respectiv infirmări dispuse de către judecătorul de cameră preliminară, 
ale soluţiilor de clasare adoptate de procurori, nefinalizarea unor expertize 
dispuse în cauze, fluctuaţia de personal la nivelul unităţii de parchet şi la nivelul 
organelor de poliţie, redistribuirea dosarelor la mai mulţi procurori şi 
sustragerea suspecţilor de la urmărire penală. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA OLTENIŢA 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa, la data prezentelor 

verificări, există un număr de 2 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, faţă 
de 4 câte erau la data controlului din noiembrie 2018, înregistrându-se o scădere 
de 50%. 

Verificările efectuate au evidenţiat că a existat o preocupare a  conducerii 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa privind identificarea şi reducerea 
stocului de dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, materializată în 
efectuarea unor informări/analize/procese-verbale cu privire la situaţia dosarele 
vechi aflate în lucru la organele de cercetare penală/înregistrate pe rolul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Oltenița. 

Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale identificate în urma verificărilor sunt: suspendarea urmăririi penale,   
infirmarea soluţiei iniţiale, efectuarea cu întârziere a expertizelor, gradul ridicat 



172 / 508 
 

de complexitate şi înregistrarea cauzei urmare disjungerii şi declinării de la alte 
unităţi de parchet. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GIURGIU 

Cauze penale mai vechi de 5 ani de la data sesizării înregistrate la Parchetul 
pe lângă Tribunalul Giurgiu şi unităţile din subordine : 

   - Parchetul pe lângă Tribunalul Giurgiu:  12 cauze (în prezent figurând 11 
dosare), înregistrându-se o scădere cu 50% faţă de controlul tematic anterior, 
având acelaşi obiect din noiembrie 2018 când erau înregistrate  un număr de 24 
de dosare;  

Schema de personal prevăzută este prevăzută cu 10 posturi de procuror din 
care 4 de conducere şi 6 de execuţie.   
       În perioada 01.01.2019–01.06.2020, schema de personal a  înregistrat 
fluctuaţii nefiind complet ocupată, în prezent fiind încă vacante 2 posturi de 
execuţie. 

Funcţia de prim-procuror este deţinută de procurorul …), numită în funcţie la 
data de  15.07.2017 (HCSM nr.452/04.07.2017).  

Funcţia de  prim-procuror adjunct este deţinută, de procurorul …, care  din 
data de 01.01.2018 a fost numită în funcţie (HCSM nr.753/2017).  

Funcţia de procuror şef Secţie urmărire penală este deţinută  de procurorul 
…, care din data de 18.04.2018 a fost numit în funcţie (HCSM nr.200/17.04.2018). 
        Funcţia  de procuror şef secţie judiciară penală este deţinută  prim numire, 
de către procurorul … (HCSM nr.201/17.04.2018). 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
În urma verificărilor s-a constatat preocuparea procurorilor cu funcţii de 

conducere în vederea reducerii stocului de dosare mai vechi. 
În acest sens, prim procurorul unităţii a prevăzut în programele de activitate 

obiective vizând soluţionarea dosarelor vechi, activităţile astfel realizate fiind 
materializate prin nota de serviciu nr…./17.01.2020 vizând monitorizarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, procesele verbale săptămânale 
în care s-au consemnat analizele efectuate şi stadiul cercetărilor efectuate în 
dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării. 

Exemplificăm: analiza nr. …/…/…./14.01.2020 (vizând cauzele ce fac obiectul 
prezentului control rămase nesoluţionate la data de 31.12.2019); informarea nr. 
…/…/…/… din 30.10.2019, nr. …/…/…/… din 10.01.2020 nr. …/…./…/… din 
20.09.2019 şi nr. …/…/…/din 04.11.2019. 
       În vederea eficientizării activităţi de urmărire penală şi îmbunătăţirii 
indicatorilor de celeritate conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu 
şi cea a Inspectoratului de Poliţie Giurgiu a organizat  întâlniri de lucru comună 
în care s-a analizat situaţia cauzelor mai vechi de un an de la data sesizării şi au 
fost stabilit masuri  specifice situaţiilor constatate. 
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În cadrul şedinţelor de lucru, prim procurorul unităţii a pus în discuţie situaţia 
dosarelor vechi pentru a se lua măsuri în vederea reducerii stocului acestora şi 
respectarea termenelor fixate organelor de poliţie pentru finalizarea  cercetărilor 
      Măsurile luate de procurorii cu funcţii de conducere  s-au dovedit  eficiente, 
deoarece Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu la finele prezentului control s-
a înregistrat o scădere cu 50% a  dosarelor ce fac obiectul prezentului control. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

       La Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu sunt înregistrate 12 dosare 
ce fac obiectul prezentului control. Din cele 12 cauze: 2 sunt  înregistrate în anul 
2014, 3 în anul 2015, una în anul  2016, una în anul 2017, 2 în anul 2018 şi 3 în 
anul 2019. 

În toate aceste dosare actele de cercetare penală au fost efectuate ritmic. 
De menţionat este faptul că din relaţiile şi datele tabelare remise  Inspecţiei 

Judiciare rezultă că la data de 12.06.2020, dosarul nr. 427/P/2018 a fost 
soluţionat prin clasare, în prezent fiind în lucru un număr de doar 11 dosare mai 
vechi de 5 ani de la data sesizării. 

În toate aceste cauze procurorii au emis note de îndrumări lucrătorilor de 
poliţie. 

Termenele de prescripție în aceste cauze se împlinesc în anii 2022, 2023, 
2024, 2025, 2026 2028 şi 2029. 

        III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale. 

 Cauzele de nesoluţionare cu celeritate a celor 11 dosare amintite, sunt 
exclusiv de ordin obiectiv, astfel: 

-  fluctuaţia de personal şi în prezent fiind vacante 2 posturi cu funcţie de 
execuţie (adresa nr…./…/…/… din 01.07.2020 a Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Giurgiu). 

- redistribuirea dosarelor ce fac obiectul prezentului control la mai mulţi 
procurori. 

Exemplificăm în acest sens: dosarul nr. …/…/.., nr…./…/…, nr…./…/…, 
nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/… şi  nr…./…/…. 

- reunirea succesivă a mai multor dosare şi numărul mare de suspecţi 
cercetaţi în cauză. 

Exemplificăm: dosarul nr. …/…/…. 
- continuarea cercetărilor penale urmare infirmărilor dispuse de instanţe sau 

de conducerea unităţii în procedura plângerilor formulate conform art.339 şi 340 
Cod procedură penală , admise. 

Exemplificăm : dosarul nr. …/…/…, nr…./…/… şi nr…./…/…. 
- efectuarea cu mare întârziere a expertizelor contabile dispuse în dosare. 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, 

nr…./…/…, nr…./…/… şi nr…./…/…. 
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   PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA  GIURGIU 

Cauze penale mai vechi de 5 ani de la data sesizării înregistrate la Parchetul 
pe lângă Judecătoria  Giurgiu  

   Parchetul pe lângă Judecătoria Giurgiu: 15 cauze, înregistrându-se o 
creştere semnificativă în condiţiile în care la  controlul tematic anterior având 
acelaşi obiect din noiembrie 2018 nu era înregistrată nicio astfel de cauză. 

Schema de personal prevăzută este prevăzută cu 11 posturi de procuror din 
care 2 de conducere şi 9 de execuţie.   
       În prezent posturi de conducere sunt ocupate prin delegare de procurorii … 
(prim procuror) şi … (prim procuror adjunct), existând vacante şi 2 posturi de 
procuror cu funcţie de execuţie. 

Din cele 15 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării sunt înregistrate : 2 
în anul 2014, 3 în anul 2015, 4 în anul 2018, 5 în anul 2019 şi unul în anul 2020. 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
În vederea eficientizării activității de urmărire penală şi a îmbunătăţirii 

indicatorilor vizând soluţionarea cu celeritate a cauzelor mai vechi de 5 ani de la 
data sesizării, conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu a 
organizat şedinţe comune de lucru cu procurorii şi organele de cercetare ale 
poliţiei, în cadrul cărora au analizat punctual dosarele ce fac obiectul prezentului 
control. 
 Exemplificăm în acest sens procesul verbal din 19.10.2019, nota de 
serviciu nr…./21.04.2020, adresa nr…./…/…/09.06.2020, planul de măsuri 
comune nr…./…/…/30.10.2019, infirmarea nr…./…/…/17.12.2019 (din care 
rezultă efectuarea unor controale tematice având ca obiect dosare penale 
înregistrate pe rolul acestei unităţi de parchet în 2017, controale realizate în 
lunile aprilie şi iulie 2019 la unităţile de poliţie, formarea unui grup de lucru 
pentru soluţionarea dosarelor vizând infracţiuni prevăzute  de art. 132 din Legea 
nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 Cod penal, aplicarea Ordinului comun 
nr…./…/… al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
repartizarea cauzelor la procurori urmărindu-se specializarea acestora pe 
domeniile prioritare şi analizarea dosarelor aflate în lucru la fiecare procuror). 
     II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

La Parchetul de pe lângă Judecătoria  Giurgiu se află înregistrate un număr 
de 15 cauze ce fac obiectul prezentului control 
     Deşi o parte din cele 15 dosare penale înregistrate în prezent la Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Giurgiu, o parte au fost soluţionate prin dispunerea unor 
soluţii iniţiale de clasare, în acestea s-a dispus şi confirmat reluarea cercetărilor 
penale. 

Exemplificăm: dosarele nr…./…/…, nr…./…/… şi nr…./…/…. 



175 / 508 
 

Termenele de prescripţie în cauzele analizate se împlinesc în cursul anilor 
2020,2021, 2023, 2024,  2025 şi 2028. 

- Cu referire la dosarul penal nr. …/…/…, se  constată că în această  cauză, 
Judecătoria Giurgiu prin încheierea nr.848  din 18.10.2019 a admis plângerea 
împotriva soluţiei de clasare din 15.12.2018 şi a dispus trimiterea cauzei la 
parchet în  vederea completării urmăririi penale, deşi termenele de prescripţie a 
răspunderii penale sunt împlinite din 18.09.2014 şi 18.09.2017, pentru 
infracţiunile de abuz în serviciu cu fapte săvârşite în 18.09.2009. 

- De asemenea, în cursul prezentelor verificări a fost identificat şi dosarul 
penal nr…./…/…. 

- Dosarul …/…/… a fost înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Giurgiu în luna februarie a anului 2019, în cauză este începută 
urmărirea penală doar în rem, dosarul fiind repartizat la data de 18.02.2019 
domnului procuror …, la urmărirea penală proprie, raportat la specificul 
infracţiunilor cercetate.  

Ca urmare a delegării domnului Procuror … la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Giurgiu, începând cu data de 01.07.2019 (după 4 luni de la 
înregistrarea) dosarul a fost repartizat, la data de 09.07.2019, doamnei Procuror 
…, la data de 09.07.2019.  

În luna ianuarie a anului 2020, întrucât volumul de muncă al doamnei 
Procuror era foarte mare (având spre soluţionare 417 dosare, dintre care 111 
dosare în anchetă proprie), conducătorul unităţii a luat decizia de a repartiza 
dosarele vizând infracţiuni din domeniul economic, printre care şi cel în cauză, 
Doamnei Procuror …. De atunci, dosarul nr. …/…/… se află în ancheta proprie a 
Doamnei Procuror …. 

Trebuie precizat faptul că (potrivit adresei remise Inspecţiei Judiciare la 
15.07.2020), în acest dosar se preconizează întreruperea termenului de 
prescripţie a răspunderii penale prin efectuarea în continuare a urmăririi penale 
şi aducerea la cunoştinţa suspecţilor acestei calităţi, împrejurare în care termenul 
urmează a se împlinii în anul 2024 şi nu la 2020 cum s-a menţionat  în situaţia 
tabelară transmisă iniţial. 

În toate aceste cauze procurorii au emis note de îndrumări lucrătorilor de 
poliţie, iar în dosarele cu urmărire penală proprie au fost emise ordonanţe de 
delegare. 

Termenele de prescripție în aceste cauze se împlinesc în anii: 2020 (dosar 
penal nr…./…/…),  2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2028 şi 2029. 
      III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale.  
      Cauzele de nesoluţionare cu celeritate a celor 15 dosare amintite, sunt de 
ordin obiectiv, astfel: 

- fluctuaţia permanentă de personal în perioada noiembrie 2018- iunie 2020, 
existenţa şi în prezent fiind vacante 2 posturi cu funcţie de execuţie , în condiţiile 
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în care volumul de activitate este unul ridicat în raport de media dosarelor 
înregistrate şi  soluţionate la nivelul altor unităţi de parchet similare. 

- redistribuirea dosarelor ce fac obiectul prezentului control la mai mulţi 
procurori. 

Exemplificăm: dosarul nr. …/…/… (repartizat şi redistribuit la 7 procurori), 
nr…./…/… (repartizat şi redistribuit la 5 procurori), nr…./…/… (repartizat şi 
redistribuit la 7 procurori) şi  nr…./…/…, (repartizat şi redistribuit la 4 procurori). 

- infirmări ale instanţelor de judecată în procedura admiterii plângerilor 
împotriva soluțiilor, urmate de restituirea la parchet a dosarelor şi completarea/ 
continuarea cercetărilor penale. 

Exemplificăm: dosarul nr. …/…/…, nr…./…/…, nr…./…/…. 
- sustragerea persoanelor suspecte sau imposibilitatea obiectivă a acestora 

de a participa la efectuarea procedurilor penale. 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/…, nr…/…/…, nr…./…/…, nr…./…/…. 
- complexitatea dosarului nr. …/…/… (conţine 29 de volume şi vizează 

atribuirea a 34 de contracte de achiziții publice, către 13 societăţi comerciale 
diferite). 

 
  PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA  BOLINTIN VALE 

Cauze penale mai vechi de 5 ani de la data sesizării înregistrate la Parchetul 
pe lângă Judecătoria  Bolintin Vale . 

   Parchetul pe lângă Judecătoria Bolintin Vale:  2 cauze, înregistrându-se o 
creştere în condiţiile în care la  controlul tematic anterior având acelaşi obiect 
din noiembrie 2018, nu era înregistrată nicio astfel de cauză. 

Schema de personal prevăzută este prevăzută cu 4 posturi de procuror din 
care 1 cu funcţie de conducere şi 3 cu funcţie de execuţie.   
       În perioada ianuarie-decembrie 2019, în această unitate de parchet, şi-au 
desfăşurat activitatea 2 sau 3 procurori din care unul cu funcţie de conducere. 
Din 24 ianuarie 2020 şi până în prezent, doamna prim procuror … (numită prin 
HCSM nr.784/20.12.2018), s-a aflat în concediu de odihnă urmat de concediu 
prenatal, conducerea fiind asigurată de un înlocuitor prin notă de serviciu în 
persoana procurorului …, care este ajutat de doi procurori cu funcţie de execuţie 
dintre care unul este procuror stagiar. 
 I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 

În vederea eficientizării activității de urmărire penală şi a soluţionării cu 
celeritate a cauzelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, conducerea 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale a organizat şedinţe 
săptămânale de analiză, în cadrul cărora au analizat punctual cele 2 dosare ce fac 
obiectul prezentului control. 

De asemenea, în acelaşi sens, programele de activitate aferente semestrului 
I şi II ale anului 2019 precum şi pentru semestrul I al anului 2020, printre altele 
au avut şi au ca obiectiv prioritar monitorizarea cauzelor mai vechi de 1 an de la 
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prima sesizare şi analiza detaliată a cauzelor mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare. 

Acest obiectiv a fost îndeplinit aşa cum rezultă din informările din 
29.06.2020, care vizează analiza punctuală a dosarelor penale …/…/… şi respectiv 
…/…/… cu privire la stadiul cercetărilor penale efectuate în aceste cauze. 
 II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor 
penale realizată de procurori. 

     Situaţia celor 2 dosare înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Bolintin Vale: 
- dosarul nr. …/…/…. (cu data primei sesizări la 29.05.2015) a fost înregistrat 

la această unitate de parchet în anul 2016 şi are ca obiect săvârşirea infracţiunilor 
prevăzute  de art. 242  alin.1 şi 3 Cod penal şi art.107 alin.1 lit.d şi alin.2 lit.d din 
Legea nr.46/2008. În cauză a fost ‚începută urmărirea penală  la data de 
28.07.2015. 

La 29.05.2015 pe rolul acestei unităţi de parchet a fost înregistrat dosarul nr. 
…/…/…. La aceeaşi dată s-a dispus începerea urmăririi penale în această cauză. 

La data de 04.08.2015 a fost înregistrat dosarul nr. …/…/… urmare declinării 
dispuse de Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa. Prin ordonanţa din 
12.10.2015 s-a dispus reunirea dosarului nr. …/…./… la dosarul nr. …/…/….  

La data de 22.10.2015 a fost sesizat Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism  de către numita … pentru aceleaşi fapte, 
plângerea fiind trimisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari pentru 
competentă soluţionare (dosarul nr. …/…/…) 

La 13.11.2015 s-a dispus declinarea dosarul nr. …/…/…de la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Bolintin Vale în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Răcari. 

La 12.07.2016 prin ordonanţa …/…/… a Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie s-a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, formându-se astfel dosarul nr. 
…/…/…. 

De la această dată, în acest dosar actele de cercetare penală au fost efectuate 
ritmic. 

În cauză a fost pusă în mişcare acțiunea penală faţă de un inculpat şi faţă de 
…. 

La data de 16.11.2018 s-a dispus declinarea cauzei în favoarea Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Giurgiu. 

La data de 03.01.2019 a fost înregistrat conflictul negativ de competenţă care 
a fost soluţionat la 10.01.2019, competenţa fiind stabilită  în favoarea 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale. 

La data de 29.03.2019 în dosar s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice 
de specialitate. 
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La data de 12.04.2019 dosarul a fost înaintat Judecătoriei Bolintin Vale 
pentru soluţionarea contestaţiei formulate privind durata procesului penal. 

La data de 19.07.2019 dosarul a fost restituit după soluţionarea contestaţiei, 
în prezent s-a dispus completarea raportului de expertiză tehnică de specialitate 
ţinându-se cont de obiecţiunile formulate de părţi. 

Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în anul 2023. 
- dosarul nr. …/…/… (cu data primei sesizări la 19.03.2014) a fost înregistrat 

la această unitate de parchet în anul 2018 şi are ca obiect săvârşirea infracţiunilor 
prevăzute  de art. 197, art.295, art.242 şi art.321 şi art.323 Cod penal . 

În cauză a fost‚începută urmărirea penală  la data de 23.04.2015. 
La data de 23.04.2015 prin ordonanţa …/…/… a fost începută urmărire penală 

pentru infracţiunea prevăzută  de art. 297 Cod penal . 
La 19.03.2014 s-a înregistrat dosarul nr. …/…/… pentru săvârşirea infracţiunii 

prevăzută  de art. 223 Cod penal şi art.297 Cod penal. 
La aceiaşi dată s-a înregistrat dosarul nr. …/…/… pentru săvârşirea aceloraşi 

infracţiuni şi dosarul nr. …/…/… vizând aceleaşi fapte sesizate de o altă parte 
vătămată. 

La 22.04.2014 s-a dispus reunirea dosarelor …/…/…, …/…/… la dosarul nr. 
…/…/…. 

La data de 06.05.2015  dosarul nr. …/…/… a fost reunit la dosarul nr. …/…/…. 
La 07.05.2015 s-a dispus clasarea cauzei în ce priveşte infracţiunea prevăzută  

de art. 297 Cod penal, art.297 alin.2 Cod penal şi art.223 alin.1 Cod penal . 
La 02.06.2016 prin încheierea pronunţată în dosarul nr. …/…/… de 

Judecătoria Bolintin Vale a fost admisă plângerea formulată dispunându-se 
trimiterea cauzei la parchet pentru completarea urmăririi penale. 

La 23.11.2017 prin încheierea Judecătoriei Bolintin Vale în dosarul nr. …/…/…, 
ulterior completării urmăririi penale mai sus menționate,  s-a dispus din nou 
admiterea plângerii formulate şi trimiterea cauzei la parchet pentru completarea 
urmăririi penale. 

La 09.05.2018 s-a dispus clasarea cauzei şi disjungerea cu privire la 
infracţiunea prevăzută  de art. 297 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplic 35 alin.1 Cod 
penal formându-se astfel dosarul nr. …/…/… . 

La 27.08.2018 prin ordonanţa …/…/… s-a dispus clasarea cauzei. 
Prin ordonanţa nr…./…/…/… a prim procurorului Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Bolintin Vale la 17.10.2018 a fost infirmată soluţia de clasare. 
Prin încheierea din 18.12.2019 a Judecătoriei Bolintin Vale (dosarul nr. 

…/…/…) s-a admis plângerea formulată de …, şi redeschiderea urmăririi penale în 
vederea îndeplinirii dispozițiilor instanţei. 

Actele de cercetare penală în acest dosar au fost  efectuate ritmic. 
Termenul de prescripţie în cauză se împlineşte în cursul anului 2023. 

      III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 



179 / 508 
 

Cauzele de nesoluţionare cu celeritate a celor 2 dosare amintite, sunt de 
ordin obiectiv, astfel: 

- multiple reuniri ale altor dosare penale la dosarele …/…/… şi …/…/…. 
-  fluctuaţia permanentă de personal în perioada noiembrie 2018- 2020, şi 

numărul redus  de procurori cu funcţie de execuţie. 
- infirmări ale instanţelor de judecată în procedura admiterii plângerilor 

împotriva soluțiilor, infirmări ale conducerii unităţii de parchet, urmate de 
restituirea la parchet a dosarelor şi completarea cercetărilor penale. 

- dispunerea şi efectuarea unei expertize tehnice de specialitate, inclusiv 
completarea raportului de expertiză în dos …/…/…. 

C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA 
ȘI APLICAREA LEGII 

Nu este cazul. 
D. DEFICIENȚE ȘI VULNERABILITĂȚI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 

ÎNLĂTURAREA DEFICIENȚELOR ȘI PREVENIREA RISCURILOR 
I. Deficiențe și vulnerabilități identificate 
Prelungirea în timp a procedurilor, datorată cauzelor descrise la capitolul B 

pct.III, a avut drept consecință nesoluționarea dosarelor dosarelor mai vechi de 
5 ani de la data sesizării, aflate în lucru la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu 
și unitățile subordinate. 

Fluctuaţia de personal atât la nivelul unităţilor de parchet cât şi la nivelul 
organelor de poliţie judiciară şi/sau deficitul de resursă umană la care se adaugă 
lipsa de experienţă a magistraţilor stagiari dar şi a lucrătorilor de poliţie noi 
angajaţi din sursă externă constituie vulnerabilităţi şi blocaje ce au drept 
consecinţă afectarea activităţii, prin creşterea volumului de activitate şi implicit 
prelungirea procedurilor judiciare la unităţile de parchet, aşa cum s-a arătat la 
capitolul B din prezentul raport. 

II. Propuneri pentru înlăturarea deficiențelor și prevenirea riscurilor 
Raportat la aspectele constate și descrise anterior, apreciem că se impune: 
-continuarea monitorizării de către conducerea Parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel Bucureşti și unitățile subordinate a situației cauzelor cu autor 
cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare; 

-efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire penală în 
cauzele aflate în lucru la urmărire penală proprie, iar în privința cauzelor aflate 
în lucru la organele de urmărire penală sub supravegherea procurorului se 
impune exercitarea cu fermitatea a atribuțiilor conferite de art.300, 303 C.p.p., 
precum și în realizarea dispozițiilor Ordinului comun nr…./…/… din 11.04.2014 al 
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
și al Ministerului Afacerilor Interne, de către procurorii desemnați, prin stabilirea 
de îndrumări și termene de finalizare a cercetărilor penale. 

CONCLUZII PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GIURGIU 
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► Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, la data prezentelor 
verificări, există un număr de 11 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, faţă 
de 24 câte erau la data controlului din noiembrie 2018, înregistrându-se o 
scădere de 45,8%. 

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv: 
infirmarea soluţiilor/restituiri dispuse de către instanţa de judecată, 
complexitatea cauzelor, redistribuirea succesivă a dosarelor în vederea efectuării 
supravegherii, generată de fluctuaţia în schema de procurori şi a organele de 
poliţie judiciară, reunirea succesivă a mai multor dosare şi numărul mare de 
suspecţi cercetaţi în cauză, efectuarea cu mare întârziere a expertizelor financiar 
contabile dispuse. 

► Controlul a evidenţiat faptul că, deşi există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestora, întâlniri cu reprezentanţii formaţiunilor de poliţie judiciară, 
controale operativ curente, acestea  şi-au dovedit eficienţa   întrucât numărul de 
dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare au scăzut  semnificativ. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA GIURGIU 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoriei Giurgiu, la data prezentelor 

verificări, există un număr de 15 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, 
înregistrându-se o creştere semnificativă în condiţiile în care la  controlul tematic 
anterior având acelaşi obiect din noiembrie 2018 nu era înregistrată nicio astfel 
de cauză. 

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv:   
fluctuaţia permanentă de personal,  redistribuirea dosarelor la mai mulţi 
procurori, infirmări ale instanţelor de judecată în procedura admiterii plângerilor 
împotriva soluțiilor, urmate de restituirea la parchet a dosarelor şi completarea/ 
continuarea cercetărilor penale, sustragerea persoanelor suspecte sau 
imposibilitatea obiectivă a acestora de a participa la efectuarea procedurilor 
penale,  complexitatea dosarelor. 

► Controlul a evidenţiat faptul că, deşi există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestora, întâlniri cu reprezentanţii formaţiunilor de poliţie judiciară, 
controale operativ curente. 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA  BOLINTIN VALE 
►  Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoriei Bolintin Vale, la data 

prezentelor verificări, există un număr de 2 cauze mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării, înregistrându-se o creştere  în condiţiile în care la  controlul tematic 
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anterior având acelaşi obiect din noiembrie 2018 nu era înregistrată nicio astfel 
de cauză. 

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv: 
multiple reuniri ale altor dosare penale,  fluctuaţia permanentă de personal şi 
numărul redus  de procurori cu funcţie de execuţie,  infirmări ale instanţelor de 
judecată în procedura admiterii plângerilor împotriva soluțiilor, infirmări ale 
conducerii unităţii de parchet, urmate de restituirea la parchet a dosarelor şi 
completarea cercetărilor penale, dispunerea şi efectuarea cu întârziere a unor  
expertize tehnice de specialitate. 

► Controlul a evidenţiat faptul că, deşi există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestora, întâlniri cu reprezentanţii formaţiunilor de poliţie judiciară, 
controale operativ curente, numărul cauzelor a crescut. 

 
        PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TELEORMAN 

Cauze penale mai vechi de 5 ani de la data sesizării înregistrate la Parchetul 
pe lângă Tribunalul Teleorman şi unităţile din subordine : 

   - Parchetul pe lângă Tribunalul Teleorman 4 cauze din care au fost 
soluţionate 2 cauze;  

   -  Parchetul pe lângă Judecătoria Alexandria: 1 cauză;      
 - Parchetul pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede: 1 cauză; 
 - Parchetul pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele: 1 cauză; 
 - Parchetul pe lângă Judecătoria Videle şi Parchetul pe lângă Judecătoria 

Zimnicea nu au în lucru astfel de cauze. 
  Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Tribunalul Teleorman 

este de 13 de posturi  de procurori din care 4 posturi de conducere şi 9 de 
execuţie (din care un post este suspendat) 

În prezent din cele 4 posturi de conducere sunt ocupate 3, iar din cele 8 de 
execuţie sunt ocupate efectiv 6. 

Funcţia de prim de procuror este deţinută de către procurorul … (numită în 
funcţie la data de 15.07.2019 HCSM nr.642/28.06.2019), iar cea de prim procuror 
adjunct este deţinută de către procurorul … (numit în funcţie la datele de 
01.01.2018  HCSM 754/2017). 

 Funcţia de procuror şef Secţie urmărire penală este vacantă, fiind ocupată 
prin delegare, de către procurorul …, iar cea de procuror şef Secţie judiciară este  
vacantă şi neocupată. 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
      În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea conducerii  
Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman pentru  identificarea şi reducerea 
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stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  5 ani de la 
data sesizării. 

Astfel, soluţionarea cu celeritate a cauzelor înregistrate pe rolul Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Teleorman în perioada 2014-2017 a fost analizată de 
conducere prin: nota de serviciu nr…./5.11.2019 (înregistrată sub nr…./…/…/…) 
prin care s-a stabilit efectuarea de verificări periodice a stadiului cercetărilor 
penale în aceste dosare, precum şi stabilirea unor termene de finalizare. 

În același sens au mai fost emise notele de serviciu nr…./19.07.2019, 
nr…./14.02.2019, pvb.nr…./…/…/14.06.2019, ordinul nr…./5.02.2020( înregistrat 
sub nr…./…/…/…), pvb. din 09.01.2019 (înregistrat sub nr…./…/…/… vizând 
numărul total de cauze soluționate în anul 2019 comparativ cu anul 2017 în 
şedinţa comună de lucru cu conducerea Inspectoratul de Poliţie Judeţeană 
Teleorman). 
      Măsurile luate de procurorii cu funcţii de conducere s-au dovedit  eficiente, 
deoarece Parchetul de pe lângă Tribunal Teleorman la finele prezentului control 
avea pe rol 2 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman se aflau înregistrate un 
număr de 4 dosare mai vechi de  5 ani de la data sesizării, dintre care 2 cauze au 
fost soluţionate anterior comunicării datelor către Inspecţia Judiciară 
(07.07.2020), respectiv dosarul nr…./…/… (soluţionat prin ordonanţă de clasare 
la 10.06.2020) şi dosarul nr…./…/… soluţionat prin rechizitoriu la 26.06.2020). 
Cauzele rămase nesoluţionate nr…./…/…şi nr…./…/… au fost înregistrate în cursul 
anului 2019. 

În raport de controlul tematic anterior  din noiembrie 2018 numărul 
dosarelor nesoluţionate a scăzut cu 77,78% în anul 2020, de la 9 dosare la doar 
două cauze înregistrate în prezent. 

În dosarul nr. …/…./… termenul de prescripţie a răspunderii penale se 
împlineşte în anul 2028 iar în dosarul nr. …/…/… termenul de prescripţie a 
răspunderii penale se împlineşte în anul 2022. 

În cele două dosare penale nesoluţionate actele de cercetare penală au fost 
efectuate ritmic , fiind emise de către procurorii de caz note de îndrumări ce au 
stabilite şi termene de finalizare a cercetărilor penale de către organele de 
poliţie. 

 
 
III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 

penale. 
Din verificarea situaţiei celor 2 dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, 

rezultă existenţa mai multor cauze exclusiv obiective ce au determinat 
nesoluţionarea acestora, şi anume: 
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- declinări succesive. 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/…  (care s-a format şi înregistrat în 2019 

urmare declinării de către Direcţia Naţională Anticorupţie a dosarului nr.  …/…/… 
prin ordonanța din 24.09.2018). Prin ordonanța …/…/… din 23.01.2019 a 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman s-a dispus declinarea competenţei 
de soluţionare în favoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie . Prin ordonanţa …/…/…. din 4.11.2019 a Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie s-a dispus declinarea competenţei de soluţionarea a 
cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, în ceea ce 
priveşte fapta de evaziune fiscală. 

- elemente de extraneitate. 
Exemplificăm:dosarul nr. …/…/… (având ca obiect fapte de evaziune fiscală) 

sunt vizate două societăţi comerciale cu sediul în Cehia şi alte societăţi 
transportatoare din Slovenia.  În această cauză, nu s-a putut proceda la audierea 
administratorului unei societăţi în sediul în Teleorman, de cetăţenie Bulgară, 
întrucât nu am putut fi identificat traseul mărfurilor achiziţionate din Bulgaria. În  
dosar urmează a se solicita, printr-un ordin european de anchetă, audierea 
transportatorilor. 

- complexitatea. 
Ambele dosare au ca obiect multiple fapte de evaziune fiscală şi derularea de 

activităţi economice, presupus ilicite, între mai multe societăți comerciale. 
 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ALEXANDRIA        

       Schema de personal prevăzută la Parchetul pe lângă Judecătoria Alexandria 
este de 7 posturi, dintre care unul de conducere şi 6 de execuţie, dintre cele de 
execuție fiind efectiv ocupate 5. 
        Funcţia de prim-procuror este  deţinută de doamna … (numită prin HCSM 
378/2018) . 

  I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
        Verificările efectuate au evidenţiat preocuparea conducerii Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Alexandria pentru identificarea şi reducerea stocului de 
dosare mai vechi. 

În acest sens, în programele de activitate ale unităţii de parchet au fost 
stabilite obiective în vederea soluţionării cu celeritate a cauzelor mai vechi de 1 
an de la prima sesizare şi analizarea detaliată a cauzelor mai vechi de  5 ani de la 
data sesizării, respectiv programele de activitate: nr. …/…/…/29.01.2019, pentru 
semestrul I 2019,  nr…./…/…/30.07.2019 (pentru semestrul II al anului 2019), 
nr…./…/…/6.03.2020 ( pentru semestrul I 2020). 

De asemenea, au fost întocmite : nota de serviciu nr…./26.03.2019 
(înregistrată sub nr…./…/…/2019), nota de serviciu nr…./26.03.2019 (înregistrată 
sub nr…./…/…/2019), nota de serviciu nr…../10.03.2020 (înregistrată sub 
nr…./…/…./2020), nota de serviciu nr…./19.08.2019 (înregistrată sub 



184 / 508 
 

nr…./…/…/2019), nota de serviciu nr…./10.03.2020 (înregistrată sub 
nr…./…/…/2020), pvb. nr…./…/…/16.06.2020 în care au fost menţionate măsurile 
dispuse de conducerea unităţii în vederea soluţionării cu celeritate a dosarului 
nr. …/…/… (înregistrat iniţial sub nr…./…/…) 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alexandria se află înregistrată o  
singură cauză mai veche de 5 ani de la sesizare (dosarul nr. …/…/…). 

-  dosarul nr. …/…./… având ca obiect infracţiunile prevăzute  de art. 295 
alin.1 Cod penal, art.322 Cod penal, art.244 alin.1 Cod penal, art.238 Cod penal, 
art.321 Cod penal şi art.326 Cod penal, are ca dată a primei sesizări 17.07.2014. 

Dosarul a fost înregistrat anterior sub nr…./…/….  
Actele de cercetare penală în dosarul nr. …/…/…, au fost efectuate ritmic. 
În dosarul nr. …/…/…, prin ordonanţa din 05.12.2018 s-a dispus  efectuarea 

unei  expertize financiar contabile, care a fost finalizat după trecerea unui număr 
de 11 luni. 

Raportat la concluziile expertizei efectuate, prin ordonanţa nr…./…/… din 
10.01.2020 s-a dispus declinarea cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Teleorman cu privire la faptele vizând infracţiunea prevăzută  de art. 
9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005. 

La 15.01.2020 Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman a dispus prim 
ordonanţă clasarea cauzei pentru infracţiunea menţionată şi disjungere şi 
declinare în favoarea Parchetului pe lângă Judecătoria Alexandria pentru 
celelalte infracţiuni. 

Dosarul disjuns a fost înregistrat la Parchetul pe lângă Judecătoria Alexandria 
sub nr…./…/…. 

Termenul de prescripţie a răspunderii penale pentru infracţiunea prevăzută  
de art. 322 Cod penal se împlineşte în 10.08.2022 iar pentru infracţiunea 
prevăzută  de art. 295 alin.1 Cod penal se împlineşte 10.08.2025. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Motivele nesoluţionării dosarului nr. …/…/… sunt de ordin obiectiv şi constau 
în : 

- fluctuaţia de personal atât a procurorilor cât şi a lucrătorilor de poliţie. 
- redistribuirea cauzei  la mai multe unităţi de poliţie. 
- complexitatea probatoriului administrat în cauză. 
- formarea noului dosar urmare unei disjungeri dispusă  de o altă unitate de 

parchet. 
- efectuarea cu întârziere a expertizei financiar – contabile. 
- sustragerea autorilor faptelor de la urmărirea penală. 
 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TURNU MĂGURELE  
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       Schema de personal prevăzută la Parchetul pe lângă Judecătoria Turnu 
Măgurele este de 4 posturi, dintre care unul de conducere şi 3 de execuţie. 
        Funcţia de prim-procuror este vacant fiind ocupat prin delegare de 
procurorul …. 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
       Verificările efectuate au evidenţiat preocuparea Parchetului pe lângă 
Judecătoria Turnu Măgurele pentru soluţionarea cu celeritate a stocului de 
dosare mai vechi de  5 ani de la data sesizării. 

  În acest sens, în programele de activitate ale unităţii de parchet au fost 
stabilite obiective în vederea soluţionării cu celeritate a cauzelor mai vechi de 1 
an de la prima sesizare şi analizarea detaliată a cauzelor mai vechi de  5 ani de la 
data sesizării, respectiv programele de activitate: nr…./…/…/29.01.2019 pentru 
semestrul I 2019,  nr. …/…/…/31.07.20,  pentru semestrul II 2019, 
nr…./…/…/09.03.2020 Pentru semestrul I 2020 şi informările nr…./…/…/2019 din 
08.01.2020 şi nr…./…/…./2020 din 01.07.2020. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

Pe rolul Parchetului pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele se află înregistrată 
o  singură cauză mai veche de 5 ani de la sesizare (dosarul nr. …/…/…). 

Comparativ cu datele constatate în controlul anterior din noiembrie 2018, 
având acelaşi obiect, când pe rolul acestei unităţi de parchet nu era înregistrată 
nicio cauză mai veche de  5 ani de la data sesizării, în prezent se constatată 
înregistrat un dosar  cu numărul de mai sus. 

-  dosarul nr. …/…/… având ca obiect infracţiunile prevăzute  de art. 228 alin.1 
şi 3 Cod penal, art.228 alin. raportat la art.229 alin.2 lit.b Cod penal, art.297 alin. 
Cod penal , art.321 Cod penal , art.323 Cod penal, art.269 alin.1 Cod penal, 
art.233 alin.1 Cod penal, art.256 alin.1 Cod penal , art.224 alin.1 Cod penal, 
art.296 alin.1 Cod penal, art.272 alin.1 Cod penal, art.207 alin.1 şi 3 Cod penal, 
art.368 alin.1 şi 2 Cod penal toate cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal. 

Data sesizării este 20.05.2015 iar la 10.06.2015 a fost începută urmărirea 
penală în cauză în rem. 

La 30.10.2017 dosarul …/…/… a fost soluţionat prin ordonanţa de clasare în 
temeiul art.16 lit.a Cod procedură penală . 

Împotriva soluţiei la 12.12.2018 petentul a formulat plângere. 
La 18.10.2019, Judecătoria Cornetu prin încheierea nr.849 a admis plângerea 

petentului formulată în baza art.340 Cod procedură penală şi a trimis cauza la 
Parchetului pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, pentru continuarea 
cercetărilor penale. 

Din data de 08.11.2019 dosarul se află în lucru la Poliţia Municipiului Turnu 
Măgurele. 

Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în cursul lunii iulie 
2025. 
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III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Motivele nesoluţionării dosarului nr. …/…/… sunt de ordin obiectiv şi constau 
în: 

- infirmarea soluţiei de clasare din 30.10.2017 de către instanţa de judecată 
cu consecinţa redeschiderii şi continuării cercetărilor penale. 

- fluctuaţia de personal  (cauza se află în lucru la prim procurorul delegat al 
unităţii). 

-  imposibilitatea obiectivă de identificare şi audiere a tuturor persoanelor 
dispuse prin încheierea instanţei. 

 
        PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ROŞIORI DE VEDE   
        Schema de personal prevăzută la Parchetul pe lângă Judecătoria Roşiori de 
Vede  este de 5 posturi, dintre care unul de conducere şi 4 de execuţie, dintre 
unul de execuţie este  vacant şi neocupat. 
        Funcţia de prim-procuror  este ocupată prin numire de doamna procuror … 
(HCSM 457/4.07.2017). 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
        Verificările efectuate au evidenţiat preocuparea Parchetului pe lângă 
Judecătoria Roşiori de Vede  pentru soluţionarea cu celeritate a stocului de 
dosare mai vechi de  5 ani de la data sesizării.  

În acest sens, au fost întocmite: raportul de activitate nr…./…/…/14.11.2019, 
vizând măsurile manageriale dispuse în vederea soluţionării cauzelor înregistrate 
până în anul 2017 inclusiv, nota de serviciu nr…./…/…/03.05.2019, planul de 
măsuri nr…./…/…/08.05.2019, privind soluţionarea dosarelor înregistrat până în 
anul 2016 inclusiv, procesul verbal nr…./…/…/09.05.2019, informarea 
nr…./…/…/04.11.2019 şi ordinul nr.7 (înregistrat sub nr…./…/…/29.05.2020. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

Pe rolul Parchetului pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede  se află înregistrată 
o  singură cauză mai veche de 5 ani de la sesizare (dosarul nr. …/…/…). 

Comparativ cu datele constatate în controlul anterior din noiembrie 2018, 
având acelaşi obiect, când pe rolul acestei unităţi de parchet nu era înregistrată 
nicio cauză mai veche de  5 ani de la data sesizării, în prezent se constatată 
înregistrat un dosar  cu numărul de mai sus. 

-  dosarul nr. …/…/… având ca obiect infracţiunile prevăzute  de art. 246 şi 
art.288 alin.2 vechiul Cod penal  cu aplicarea art.33 alin.1 vechiul Cod penal   şi 
art.5 Cod penal . 

Dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede   
la data de 13.09.2018. 

Data primei sesizări este la 31.07.2014. Dosarul a fost inițial înregistrat sub 
nr…./…/… la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal.  
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În dosar au fost dispuse  mai multe soluţii de clasare atât de către Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Caracal cât şi de către Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Roşiori de Vede. 

Soluţiile de clasare au fost infirmate succesiv după cum urmează: 
- prin încheierea nr…./27.11.2015 (dosarul nr. …/…/…) prin care s-a dispus 

admiterea parţială a plângerii petentului şi desfiinţarea parţială a ordonanţei de 
clasare …/…/… din 21.07.2015 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, 
cauza fiind trimisă la procuror pentru completarea urmăririi penale ;  

- prin ordonanţa …/…/… din 29.11.2016 Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Caracal a dispus restituirea cauzei la Poliţia municipiului Caracal.  

  - prin încheierea nr…./20.06.2018 (dosarul nr. …/…/…) s-a admis în parte 
plângerea formulată de un petent  împotriva soluțiilor de clasare dispuse prin 
ordonanţa din 04.12.2017 în dosarul nr. …/…/… al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Caracal, desfiinţându-se în parte ordonanţa şi dispunându-se 
trimiterea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal pentru 
completarea urmăririi penale . 

- prin ordonanţa nr…./…/… a Procurorului general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s-a admis cererea formulată de numitul VG 
privind trimiterea dosarului nr. …/…/… al Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Caracal la un alt parchet egal în grad, respectiv la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Roşiori de Vede . 

- prin încheierea …/17.04.2019  (dosarul nr. …/…/…) s-a admis plângerea 
formulată de un petent împotriva soluţiei de clasare dispusă prin ordonanţa 
nr…./…/… din 21.09.2018 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede 
şi trimiterea cauzei la această unitate de parchet pentru completarea  urmăririi 
penale . 

Prin încheierea …/ din 29.01.2020 (dosarul nr. …/…/… ) s-a dispus admiterea 
plângerii petentului împotriva ordonanţei de clasare din 07.10.2019 pronunţată 
în dosarul nr. …/…./… al Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede , 
desfiinţarea acesteia şi trimiterea cauzei Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Roşiori de Vede   completarea urmăririi penale. 

Termenul de prescripţie a răspunderii penale s-a împlinit în data de 
13.10.2018, astfel cum rezultă din ordonanţa …/…/…/… din 30.10.2018 a prim 
procurorului … de la Parchetul pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede, prin care s-
a dispus în baza art.339 Cod procedură penală, respingerea plângerii formulate 
de un petent împotriva ordonanţei …/…/… din 21.09.2018. 

Din cuprinsul expozitivului ordonanţei rezultă că în speţă  termenul de 
prescripţie a răspunderii penale s-a împlinit potrivit art.124 vechiul Cod penal la 
data de 13.10.2018  (ulterior emiterii ordonanţei …/…/… din 21.09.2018). 

De asemenea, împlinirea termenului special de prescripţie a răspunderii 
penale este menţionat şi în ordonanţa …/…/…/… din 11.11.2019 a prim 
procurorului unităţii (de respingere a plângerii aceluiaşi petent formulată 
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împotriva ordonanţei de clasare nr. …/…/… din 07.10.2019), în care se face din 
nou vorbire de incidenţa dispozițiilor art.124 vechiul Cod de  procedură penală, 
subliniindu-se că termenul s-a împlinit la data de 13.10.2018. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Motivele nesoluţionării dosarului nr. …/…/… sunt de ordin obiectiv şi constau 
în: 

-  formarea dosarului urmare admiterii cererii de strămutare la o unitate de 
parchet egală în grad. 

- multiple infirmări ale Judecătoriei Caracal şi desfiinţarea soluţiilor de 
clasare dispuse de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal şi Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Roşiori de Vede, chiar dacă la datele de 17.04.2019 
(încheierea nr….) şi 29.01.2020 (încheierea …)  termenul  prescripţie a 
răspunderii penale, conform art.124 vechiul Cod penal,  era deja împlinit încă 
din 13.10.2018. 

C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA 
ȘI APLICAREA LEGII 

Nu este cazul. 
D. DEFICIENȚE ȘI VULNERABILITĂȚI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 

ÎNLĂTURAREA DEFICIENȚELOR ȘI PREVENIREA RISCURILOR 
I. Deficiențe și vulnerabilități identificate 
Prelungirea în timp a procedurilor, datorată cauzelor descrise la capitolul B 

pct.III, a avut drept consecință nesoluționarea dosarelor dosarelor mai vechi de 
5 ani de la data sesizării, aflate în lucru la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Teleorman și unitățile subordinate. 

Fluctuaţia de personal atât la nivelul unităţilor de parchet cât şi la nivelul 
organelor de poliţie judiciară şi/sau deficitul de resursă umană la care se adaugă 
lipsa de experienţă a magistraţilor stagiari dar şi a lucrătorilor de poliţie noi 
angajaţi din sursă externă constituie vulnerabilităţi şi blocaje ce au drept 
consecinţă afectarea activităţii, prin creşterea volumului de activitate şi implicit 
prelungirea procedurilor judiciare la unităţile de parchet, aşa cum s-a arătat la 
capitolul B din prezentul raport. 

II. Propuneri pentru înlăturarea deficiențelor și prevenirea riscurilor 
Raportat la aspectele constate și descrise anterior, apreciem că se impune: 
-continuarea monitorizării de către conducerea Parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel Bucureşti și unitățile subordinate a situației cauzelor cu autor 
cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare; 

-efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire penală în 
cauzele aflate în lucru la urmărire penală proprie, iar în privința cauzelor aflate 
în lucru la organele de urmărire penală sub supravegherea procurorului se 
impune exercitarea cu fermitatea a atribuțiilor conferite de art.300, 303 C.p.p., 
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precum și în realizarea dispozițiilor Ordinului comun nr…./…/… din 11.04.2014 al 
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
și al Ministerului Afacerilor Interne, de către procurorii desemnați, prin stabilirea 
de îndrumări și termene de finalizare a cercetărilor penale. 

CONCLUZII PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TELEORMAN 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, la data prezentelor 

verificări, există un număr de 2 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, 
înregistrându-se o scădere semnificativă în condiţiile în care la  controlul tematic 
anterior având acelaşi obiect din noiembrie 2018 erau înregistrate 9 astfel de 
cauze. 

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv:  
declinări succesive,  elemente de extraneitate,  complexitatea cauzelor. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestora, întâlniri cu reprezentanţii formaţiunilor de poliţie judiciară, 
controale operativ curente, ce a avut ca rezultat scăderea semnificativă a acestor 
cauze. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ALEXANDRIA        
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alexandria la data 

prezentelor verificări, există o cauză mai veche de 5 ani de la data sesizării, 
înregistrându-se o situaţie similară cu cea din   controlul tematic anterior având 
acelaşi obiect din noiembrie 2018. 

► Verificările au reliefat faptul că în cauza mai veche de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv:  
complexitatea probatoriului administrat în cauză, formarea dosarului urmare 
disjungerii şi declinării dispusă de o altă unitate de parchet, efectuarea cu 
întârziere a expertizei financiar contabile, sustragerea autorilor faptelor de la 
urmărire penală, redistribuirea cauzei la mai multe unităţi de poliţie datorată 
fluctuaţiei lucrătorilor de poliţie li fluctuația de personal în rândul procurorilor. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TURNU MAGURELE  
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele  la data 

prezentelor verificări, există o cauză mai veche de 5 ani de la data sesizării, 
înregistrându-se o situaţie similară cu cea din   controlul tematic anterior având 
acelaşi obiect din noiembrie 2018. 
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► Verificările au reliefat faptul că în cauza mai veche de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv:  
infirmarea soluţiei de clasare de către instanţa de judecată cu consecinţa 
redeschiderii şi continuării cercetărilor penale,  fluctuaţia de personal  (cauza se 
află în lucru la prim procurorul delegat al unităţii),  imposibilitatea obiectivă de 
identificare şi audiere a tuturor persoanelor dispuse prin încheierea instanţei. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ROŞIORI DE VEDE       
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede   la data 

prezentelor verificări, există o cauză mai veche de 5 ani de la data sesizării, 
înregistrându-se o situaţie similară cu cea din   controlul tematic anterior având 
acelaşi obiect din noiembrie 2018. 

► Verificările au reliefat faptul că în cauza mai veche de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv:   
formarea dosarului urmare admiterii cererii de strămutare la o unitate de 
parchet egală în grad, multiple infirmări ale Judecătoriei Caracal  şi desfiinţarea 
soluţiilor de clasare dispuse de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal şi 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede, chiar dacă la datele de 
17.04.2019 (încheierea nr.269) şi 29.01.2020 (încheierea 54)  termenul  
prescripţie a răspunderii penale, conform art.124 vechiul Cod penal,  era deja 
împlinit încă din 13.10.2018. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IALOMIŢA  
Cauze penale mai vechi de 5 ani de la data sesizării înregistrate la Parchetul 

pe lângă Tribunalul Ialomiţa şi unităţile din subordine : 
   -    Parchetul pe lângă Tribunalul Ialomiţa: 19 cauze;  
   -    Parchetul pe lângă Judecătoria Feteşti: 3 cauze; 
   -    Parchetul pe lângă Judecătoria Slobozia: 64 cauze;      
    -   Parchetul pe lângă Judecătoria Urziceni: 0 cauze.  
  I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Tribunalul Ialomiţa 

este de 9 posturi de procurori, din care 4 posturi de conducere şi 5 de execuţie, 
fiind ocupate după cum urmează:  
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- prim procuror, funcţie ocupată prin numire de către procurorul …, începând 
cu data de 15.07.2019 - Hotărârea Consiliul Superior al Magistraturii nr. 
642/2019;  

- prim procuror adjunct, funcţie vacantă, neocupată nici prin delegare; 
- procuror şef secţie urmărire penală, funcţie ocupată prin prin numire de 

procurorul …,  începând cu data de 27.09.2017 - Hotărârea Consiliul Superior al 
Magistraturii nr. 593/2017; 

- procuror şef secţie judiciară, funcţie ocupată prin numire de procurorul …,  
începând cu data de 27.09.2017 - Hotărârea Consiliul Superior al Magistraturii 
nr. 592/2017. 
       - 3 posturi de execuţie ocupate efectiv, din 5 prevăzute în schemă. 
 În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea conducerii  
Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa pentru  identificarea şi reducerea 
stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  5 ani de la 
data sesizării. 

Astfel, în programele de activitate semestriale, s-au inclus obiective care au 
vizat analiza cauzelor mai vechi de la prima sesizare, aflate atât în lucru la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, cât și la parchetele de pe lângă 
judecătoriile din raza de competență, în vedere creşterii celerităţii în activitatea 
de urmărire penală şi pentru a preîntâmpina disfuncţionalităţi de natură să ducă 
la întârzierea soluţionării cauzelor, prim procurorul/procurorul șef secție 
urmărire penală ai unităţii procedând și la verificarea dosarelor aflate în lucru la 
procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa (ex. informările 
nr: …/…-…/… din data de 19.07.2019, …/…-…/… din 10.01.2020, 13.01.2020 și 
15.01.2020). 

 
 

      II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

  La data începerii controlului,  se aflau în lucru 19 cauze mai vechi de 5 ani 
de la sesizare, din care 10 în urmărirea proprie a procurorului, iar 9 aflate la 
organele de poliţie judiciară arondate de către această unitate de parchet,  după 
cum urmează: 

-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița în anul 
2013; 

- 6 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița în anul 
2014;  

-  5 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița în anul 
2015; 

-  3 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița în anul 
2016; 
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-  4 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița în anul 
2019.  

 La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița au 
rămas nesoluţionate 19 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorii nu au emis note de îndrumări pentru organele de 
poliție judiciară, emițând ordonanțe de delegare a acestora în 3 cauze aflate în 
urmărire penală proprie. 
       Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada 
octombrie 2022 - 2028.  
        III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, a 
evidenţiat că acestea sunt  de ordin obiectiv (lipsa de personal, volumul ridicat 
de muncă, fluctuaţiile de personal la nivelul organelor de poliţie judiciară și 
parchet, care au condus la redistribuirea succesivă a cauzelor aflate pe rolul 
acestora, complexitatea unor cauze, inclusiv necesitatea administrării probei cu 
expertize de specialitate,  infirmări și redeschideri de urmărire penală, ordine 
europene de anchetă la care procedura este de notorietate întârziată), dublate 
şi de cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a unor dosare perioade semnificative de timp).  

Cauze de ordin obiectiv: 
      - complexitatea cauzei/dificultăţi în administrarea probatoriului. În acest sens 
indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, ; 

- sustragerea suspecţilor/inculpaţilor/părților/martorilor de la urmărirea 
penală. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. 
…/…/…, nr. …/…/…; 

 - infirmări soluții procesuale de judecătorul de cameră preliminară, 
disjungeri/declinări de competență. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…, 
nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…; 

- dosare aflate în procedura unor ordine europene de anchetă. În acest sens 
indicăm dosarul nr. …/…/…. 

 Cauze de ordin subiectiv: 
 - lăsarea în nelucrare de către organele de poliție judiciară a dosarelor 

perioade semnificative de timp. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/… (nu s-
au efectuat acte de urmărire penală în anii 2017  și 2019, iar în anii 2015 și 2018 
s-au efectuat doar câte două acte de urmărire penală), nr…./…/… (nu s-au 
efectuat acte de urmărire penală în anul 2017), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte 
de urmărire penală în anii 2017, 2019 - 2020, iar în anii 2015 și 2018 s-au efectuat 
doar câte un act de urmărire penală), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de 
urmărire penală în perioada 4.06.2018 - data finalizării controlului), nr. …/…/… 
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(au fost efectuate doar câte un act de urmărire penală în anii 2015 - 2020), nr. 
…/…/… (nu au fost efectuate acte de urmărire penală în anii 2017 și 2019, iar în 
anul 2018 a fost efectuat un singur act de urmărire penală), nr. …/…/… (nu au 
fost efectuate acte de urmărire penală în anii 2016 și 2020, iar în anii 2017, 2018 
și 2019 au fost efectuate doar câte două acte de urmărire penală),  nr. …/…/… 
(nu au fost efectuate acte de urmărire penală în anii 2019 și 2020, iar în ani 2016 
și 2018 a fost efectuate doar câte două acte de urmărire penală), nr. …/…/… (nu 
au fost efectuate acte de urmărire penală în anul 2019, iar în anul 2020  a fost 
efectuat un singur act de urmărire penală), nr. …/…/… (nu au fost efectuate acte 
de urmărire penală în anii 2017, 2019 și 2020, iar în anul 2018 a fost efectuat un 
singur act de urmărire penală), nr. …/…/… (nu au fost efectuate acte de urmărire 
penală în anii 2017 și 2020, iar în anii 2018 și 2019 au fost efectuate doar câte 
două acte de urmărire penală), nr. …/…/… (nu au fost efectuate acte de urmărire 
penală în anul 2020, iar în anul 2019 a fost efectuat un singur act de urmărire 
penală). 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SLOBOZIA 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 

       Schema de personal prevăzută la Parchetul pe lângă Judecătoria Slobozia 
este de 7 posturi, dintre care unul de conducere. 

Funcţia de prim procuror este vacantă, fiind ocupată prin delegare de către 
procurorul …, începând cu 8.11.2017. 

 În ceea ce priveşte posturile de execuţie, cele 6 posturi din schema de 
personal sunt ocupate integral, o fluctuație de personal înregistrându-se în 
cursul anilor 2017, 2019 - 2020, când din schema de personal de 6 posturi au 
funcționat efectiv doar 3 - 5 procurori, un procuror stagiar fiind numit în funcția 
de judecător, un procuror fiind delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Ialomița, iar un alt procuror fiind delegat la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Urziceni. 

Verificările efectuate au evidenţiat preocuparea conducerii Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Slobozia pentru identificarea stocului de dosare mai vechi. 

În acest sens, în programul de activitate a fost prevăzut obiectivul privind 
monitorizarea cauzelor mai vechi de 1 an de la prima sesizare şi analizarea 
detaliată a cauzelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, înregistrate pe rolul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia (ex. Informările nr. …/…-…/… din 
data de 18.07.2019, nr. …/…-…/… din data de 17.07.2019 și nr. …/…-…/… din data 
de 14.01.2020). 

 II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

La data începerii controlului,  se aflau în lucru 64 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare, din care 22 în lucru la procurori, cu referate cu propuneri de soluții 
procesuale întocmite de organele de poliție judiciară, după cum urmează: 
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-  2 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia în anul 
2012; 

-  5 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia în anul 
2013;  

-  25 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia în anul 
2014; 

-  20 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia în anul 
2015; 

-  5 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia în anul 
2016; 

-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia în anul 
2017; 

-  5 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia în anul 
2018; 

-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia în anul 
2020. 

 La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia au 
rămas nesoluţionate 55 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, 9 cauze fiind 
soluționate după data de 2.06.2020, respectiv nr. …/…/… la data de 26.06.2020, 
nr. …/…/… la data de 24.06.2020, nr. …/…/… la data de 23.06.2020, nr. …/…/… la 
ndata de 23.06.2020, nr. …/…/… la data de 24.06.2020, nr. …/…/… la data de 
24.06.2020, nr. …/…/… la data de 25.06.2020, nr. …/…/… la data de 25.06.2020 
și nr. …/…/… la data de 10.06.2020. 

În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări în 18 dosare. 
       Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada 
27 august 2020 - 2031 (dosar nr. …/…/… - termen prescripție a răspunderii penale 
27.08.2020 și dosar nr. …/…/… - termen prescripție a răspunderii penale 
10.12.2020). 
     III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia, a 
evidenţiat că acestea sunt  de ordin obiectiv (lipsa de personal, volumul ridicat 
de muncă, fluctuaţiile de personal la nivelul organelor de poliţie și parchet, care 
au condus la redistribuirea succesivă a cauzelor aflate pe rolul acestora, precum 
și atrenarea organelor de poliție judiciară în alte activități profesionale decât cele 
privind cercetarea penală, complexitatea unor cauze, inclusiv necesitatea 
administrării probei cu expertize de specialitate,  infirmări și redeschideri de 
urmărire penală), dublate şi de cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de 
către organele de poliție, dar și de către procurori a unor dosare perioade 
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semnificative de timp, inclusiv după înaintarea acestora de către organele de 
poliție judiciară către procurorii de caz).  

Cauze de ordin obiectiv: 
    - complexitatea cauzei/dificultăţi în administrarea probatoriului. În acest sens 
indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. 
…/…/…; 

- sustragerea suspecţilor/inculpaţilor/părților/martorilor de la urmărirea 
penală. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…; 

- restituiri către organele de poliție judiciară, infirmări/redeschideri dispuse 
de către procurorul ierarhic superior sau de judecătorul de cameră preliminară. 
În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…. 

 Cauze de ordin subiectiv: 
 - lăsarea dosarelor în nelucrare, pe perioade de timp semnificative, de către 

organele de poliție judiciară. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/… (nu s-au 
efectuat acte de urmărire penală în perioada 16.07.2013 - 24.11.2016, anul 
2018), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în perioadele 
5.11.2012 - 5.01.2016, 5.01.2016 - 14.07.2019; termenul de prescripție a 
răspunderii penale se împlinește la finele lunii august a.c.), nr. …/…/… (nu s-au 
efectuat acte de urmărire penală în perioadele 22.03.2016 - data finalizării 
controlului), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în perioada 
17.03.2015 - 17.03.2017), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală 
în perioada 29.06.2015 - 12.06.2019), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de 
urmărire penală în anii 2015, 2017 - data finalizării controlului), nr. …/…/… (nu s-
au efectuat acte de urmărire penală în anii 2014 - 2015, 2017 - data finalizării 
controlului), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în anii 2017 și 
2019, iar în anii 2016 și 2018 s-au efectuat doar câte un act de urmărire penală), 
nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în anii 2016 - 2017 și 2019 - 
data finalizării controlului, iar în anul 2018 s-a efectuat doar un singur act de 
urmărire penală), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în anii 
2016 - 2018), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în anul 2016, 
iar în anii 2018 și 2019 s-au efectuat doar câte un singur act de urmărire penală), 
nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în anii 2015, 2017 – 2018, 
iar în anul 2019 s-au efectuat doar doua acte de urmărire penală), nr. …/…/… (nu 
s-au efectuat acte de urmărire penală în anii 2017 - 2020), nr. …/…/… (nu s-au 
efectuat acte de urmărire penală în anii 2017 - 2020), nr. …/…/… (nu s-au efectuat 
acte de urmărire penală în anii 2016, 30.01.2017 - data finalizării controlului), nr. 
…/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în anii 2016 - 2018), nr. …/…/… 
(nu s-au efectuat acte de urmărire penală în anii 2016, 2018 - 2020, iar în anul 
2017 s-a efectuat doar un act de urmărire penală), nr. …/…/… (nu s-au efectuat 
acte de urmărire penală în anii 2018 - 2020), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de 
urmărire penală în anii 2017 - data finalizării controlului, iar în anii 2015 și 2016 
s-au efectuat doar câte două acte de urmărire penală), nr. …/…/… (nu s-au 
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efectuat acte de urmărire penală în anii 2017 - data finalizării controlului, iar în 
anii 2015 și 2016 s-au efectuat doar câte un act de urmărire penală), nr. …/…/… 
(nu s-au efectuat acte de urmărire penală în anul 2016),  nr. …/…/… (nu s-au 
efectuat acte de urmărire penală în anii 2018 și 2020, iar în anii 2017 și 2019 s-
au efectuat doar câte un act de urmărire penală), nr. …/…/… (nu s-au efectuat 
acte de urmărire penală în anii 2017 - data finalizării controlului), nr. …./…/… (nu 
s-au efectuat acte de urmărire penală în anul 2018, iar în anii 2017 și 2019 s-au 
efectuat doar câte un act, respectiv două acte de urmărire penală); 

- lăsarea dosarelor în nelucrare, pe perioade de timp semnificative, de către 
procurorii de caz, ulterior primirii dosarelor cu referate cu propuneri de soluții 
procesuale din partea organelor de poliție judiciară. Indicăm în acest sens 
dosarele: nr. …/…/… - Referat propunere soluție procesuală din data de 
18.11.2019, în lucru la procuror …; nr. …/…/… - Referat propunere soluție 
procesuală din data de 14.04.2017, în lucru la procuror … (art. 180, art. 209 și art. 
322 din C.p.); nr. …/…/… - Referat propunere soluție procesuală din data de 
2.03.2016, în lucru la procuror … (art. 4 și art. 6 din Legea nr. 241/2005); nr. 
…/…/… - Referat propunere soluție procesuală din data de 4.11.2016, în lucru la 
procuror … (art. 334 și art. 335 din C.p.); nr. …/…/… - Referat propunere soluție 
procesuală din data de 14.08.2019, în lucru la procuror … (art.244, art. 297, art. 
320, art. 321, art. 326 și art. 346 din C.p.); nr. …/…/… - Referat propunere soluție 
procesuală din data de 12.06.2019, în lucru la procuror … (art. 90 din Legea nr. 
84/1998); nr. …/…/… - Referat propunere soluție procesuală din data de 
20.03.2017, în lucru la procuror … (art. 196 alin. 3 din C.p.); nr. …/…/… - Referat 
propunere soluție procesuală din data de 2.02.2016, în lucru la procuror … (art. 
335 din C.p.); nr. …/…/… - Referat propunere soluție procesuală din data de 
24.11.2016, în lucru la procuror … (art. 244, art. 295 și art. 323 din C.p.); nr. 
…/…/… - Referat propunere soluție procesuală din data de 20.05.2016, în lucru 
la procuror … (art. 244 din C.p.); nr. …/…/… - Referat propunere soluție 
procesuală din data de 17.06.2015, în lucru la procuror … (art. 140 din Legea nr. 
8/1996);  nr. …/…/… - Referat propunere soluție procesuală din data de 
15.06.2016, în lucru la procuror … (art. 322, art. 323 și art. 324 din C.p.); nr. 
…/…/… - Referat propunere soluție procesuală din data de 21.05.2015, în lucru 
la procuror … (art. 298, art. 320 și art. 323 din C.p.); nr. …/…/… - Referat 
propunere soluție procesuală din data de 12.12.2014, în lucru la procuror … (art. 
270 din Legea nr. 86/2000 și art. 296 din Legea nr. 571/2003; nr. …/…/… - Referat 
propunere soluție procesuală din data de 12.05.2015, în lucru la procuror … (art. 
336 din C.p.); nr. …/…/… - Referat propunere soluție procesuală din data de 
18.06.2019, în lucru la procuror … (art. 90 din Legea nr. 84/1998); nr. …/…/… - 
Referat propunere soluție procesuală din data de 5.04.2016, în lucru la procuror 
… (art. 297 din C.p.); nr. …/…/… - Referat propunere soluție procesuală din data 
de 22.07.2019, în lucru la procuror … (art. 193, 198 și art. 371 din C.p.); nr. …/…/… 
- Referat propunere soluție procesuală din data de 15.01.2020, în lucru la 
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procuror … (art. 297 din C.p.); nr. …/…/… - Referat propunere soluție procesuală 
din data de 20.02.2019, în lucru la procuror … (art. 262, art. 327 și art. 328 din 
C.p.); nr. …/…/… - Referat propunere soluție procesuală din data de 5.09.2019, în 
lucru la procuror … (art. 193 din Cp.p.) și nr. …/…/… - Referat propunere soluție 
procesuală din data de 12.02.2020, în lucru la procuror … (art. 287, art. 297, art. 
320, art. 321 și art. 322 din C.p.). 

În raport de situația de fapt constatată, mai sus expusă, apreciindu-se că 
există indicii ale săvârșirii abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h din 
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, se 
va dispune sesizarea din oficiu în conformitate cu dispozițiile art. 121 alin. 4 
raportat la art. 12 alin. 7 din Regulamentul privind normele de efectuare a 
lucrărilor de inspecție, aprobat prin Ordinul nr. 136/2018 al Inspectorului șef al 
Inspecției Judiciare.   
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA FETEŞTI 
       I.  Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului  
       Schema de personal prevăzută la Parchetul pe lângă Judecătoria Feteşti este 
de 5 posturi, dintre care unul de conducere. 
        Funcţia de prim procuror este vacantă, fiind ocupată prin delegare de 
procuror …. 

În ceea ce priveşte posturile de execuţie, cele 4 posturi din schema de 
personal sunt ocupate integral, o fluctuație de personal înregistrându-se în 
cursul anului 2017, când din schema de personal de 5 posturi a funcționat efectiv 
doar 1 procuror, lucrările penale fiind repartizate atât acestuia, cât și prim 
procurorului. 

Verificările efectuate au evidenţiat preocuparea conducerii Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Slobozia pentru identificarea şi reducerea stocului de dosare 
mai vechi. Exemplificăm prin procesele verbale din 1.02.2019, 15.02.2019, 
8.03.2019 și 22.04.2019, în care s-a consemnat că prim procurorul unității a 
analizat alături de procurorii de execuție dosarele penale mai vechi de un an de 
la sesizare, aflate în lucru, dispunându-se ca procurorii să le supravegheze 
îndeaproape și, împreună cu organele de poliție judiciară, să le soluționeze cu 
prioritate. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

 La data începerii controlului,  se aflau în lucru 3 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare, toate aflate la organele de poliţie arondate de către această unitate 
de parchet, după cum urmează: 

-  2 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fetești în anul 
2016; 

-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fetești în anul 
2020. 
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 La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Feteşti au 
rămas nesoluţionate 3 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorii nu au emis note de îndrumări organelor de poliție 
judiciară. 
       Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada 
31 mai 2020 - 2023 (dosar nr. …/…/… - termen prescripție răspundere penală 
31.08.2010 și dosar nr. …/…/… - termen prescripție răspundere penală pentru o 
parte din infracțiuni 31.05.2020, iar pentru altă parte de infracțiuni 31.05.2023) 
       III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fetești, a 
evidenţiat că acestea sunt  doar de ordin obiectiv, respectiv lipsa de personal, 
volumul ridicat de muncă și fluctuaţiile de personal la nivelul organelor de poliţie 
și parchet, care au condus la redistribuirea succesivă a cauzelor aflate pe rolul 
acestora, precum și, în cazul dosarului nr. …/…/…, trecerea către alt organ de 
cercetare penală, iar mai apoi declinarea în favoarea altei unități de parchet, 
după care, după soluționarea infracțiunilor de competența respectivei unități, 
restrimiterea cauzei și reluarea anchetei penale de Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Fetești. 

C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA 
ȘI APLICAREA LEGII 

Nu este cazul. 
D. DEFICIENȚE ȘI VULNERABILITĂȚI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 

ÎNLĂTURAREA DEFICIENȚELOR ȘI PREVENIREA RISCURILOR 
I. Deficiențe și vulnerabilități identificate 
Prelungirea în timp a procedurilor, datorată cauzelor descrise la capitolul B 

pct.III, a avut drept consecință nesoluționarea dosarelor dosarelor mai vechi de 
5 ani de la data sesizării, aflate în lucru la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Ialomiţa și unitățile subordinate. 

Fluctuaţia de personal atât la nivelul unităţilor de parchet cât şi la nivelul 
organelor de poliţie judiciară şi/sau deficitul de resursă umană la care se adaugă 
lipsa de experienţă a magistraţilor stagiari dar şi a lucrătorilor de poliţie noi 
angajaţi din sursă externă constituie vulnerabilităţi şi blocaje ce au drept 
consecinţă afectarea activităţii, prin creşterea volumului de activitate şi implicit 
prelungirea procedurilor judiciare la unităţile de parchet, aşa cum s-a arătat la 
capitolul B din prezentul raport. 

II. Propuneri pentru înlăturarea deficiențelor și prevenirea riscurilor 
Raportat la aspectele constate și descrise anterior, apreciem că se impune: 
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-continuarea monitorizării de către conducerea Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Bucureşti și unitățile subordinate a situației cauzelor cu autor 
cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare; 

-efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire penală în 
cauzele aflate în lucru la urmărire penală proprie, iar în privința cauzelor aflate 
în lucru la organele de urmărire penală sub supravegherea procurorului se 
impune exercitarea cu fermitatea a atribuțiilor conferite de art.300, 303 C.p.p., 
precum și în realizarea dispozițiilor Ordinului comun nr…./…/… din 11.04.2014 al 
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
și al Ministerului Afacerilor Interne, de către procurorii desemnați, prin stabilirea 
de îndrumări și termene de finalizare a cercetărilor penale. 

CONCLUZII PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IALOMIŢA  
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, la data începerii 

controlului, existau un număr de 19 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, 
aflate în lucru la procuror (10 dosare) şi organele de poliţie judiciară (9 dosare), 
față de 5 cauze existente la data ultimului control (1 dosar la procuror, 4 dosare 
la organele de poliție judiciară), constatându-se o creștere cu 14 cauze. 

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv 
constând în complexitatea cauzelor, sustragerea  suspecţilor de la cercetări, 
disjungeri din alte dosare, reuniri de cauze, neefectuarea  comisiilor rogatorii 
internaţionale/ordinelor europene de anchetă, dublate şi de cauze de ordin 
subiectiv (lăsarea în nelucrare a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, întâlniri cu reprezentanţii 
formaţiunilor de poliţie judiciară, controale operativ curente, note de îndrumare 
date în cauze, care şi-au dovedit într-o anumită măsură eficienţa, având în vedere 
că numărul de dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare a crescut de la 5 cauze la 
19 cauze. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SLOBOZIA 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia se mai află în lucru 

55 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, fiind soluţionate 9 dosare din 
cele 64 existente la data începerii controlului. 

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, sustragerea suspecţilor/inculpaţilor de la 
cercetări, disjungeri din alte dosare, redeschiderea urmăririi penale, dublate şi 
de cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare atât de către organele de poliție 
judiciară, cât și de procurori a dosarelor perioade de timp semnificative).   
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 ► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim-procurorului 
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, controale operativ curente. Acestea şi-au 
dovedit însă eficienţa doar într-o anumită măsură, numărul de dosare mai vechi 
de 5 ani de la sesizare crescând semnificativ, de la 4 cauze la 64 cauze.  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA FETEŞTI 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Feteşti  la data începerii 

controlului existau 3 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, tot 3 cauze 
existând și la controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare a dosarelor perioade de timp 
semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit eficienţa prin păstrarea 
aceluiași număr de cauze.  

 
 
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Curtea de Apel Cluj 

este de 14 posturi de procurori, din care 5 posturi de conducere şi 9 de execuţie, 
fiind ocupate după cum urmează:  

- procuror general, funcţie vacantă, ocupată prin delegare de către 
procurorul …., începând cu data de 15.07.2020;  

- procuror general adjunct, funcţie vacantă, ocupată prin delegare de către 
procurorul …, începând cu data de 20.06.2020; 

- procuror general adjunct, funcţie vacantă, ocupată prin delegare de către 
procurorul …, începând cu data de 15.07.2020; 

- procuror şef secţie urmărire penală, funcţie vacantă, neocupată nici prin 
delegare; 

- procuror şef secţie judiciară, funcţie ocupată prin numire de procuror …, 
începând cu data de 10.06.2020 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 546/2020; 
       - 9 posturi de execuţie ocupate efectiv, din 9 prevăzute în schemă + 1 post 
ocupat peste schema de personal. 
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În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea conducerii  
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj pentru  identificarea şi reducerea 
stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  5 ani de la 
data sesizării. 

Astfel, în programele de activitate semestriale, s-au inclus obiective care au 
vizat analiza cauzelor mai vechi de la prima sesizare, aflate atât în lucru la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, cât și la parchetele de pe lângă 
tribunalele și judecătoriile din raza de competență. Totodată, în vedere creşterii 
celerităţii în activitatea de urmărire penală şi pentru a preîntâmpina 
disfuncţionalităţi de natură să ducă la întârzierea soluţionării cauzelor, 
procurorul general/procurorul general adjunct/procurorul șef secție urmărire 
penală ai unităţii au procedat și la verificarea dosarelor aflate în lucru la 
procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, precum și la 
organizarea de întâlniri cu procurorii din cadrul unităților din subordine (ex. 
informările/procesele verbale de ședință: nr. …/…-…/… din data de 12.04.2019, 
nr. …/…-…/… din data de 10.09.2019, nr. …/…-…/… din data de 4.10.2019, nr. 
…/…-…/… din data de 30.10.2019, nr. …/…-…/… din data de 30.12.2019, nr. …/…-
…/… din data de 4.11.2019, nr. …/…-…/… din data de 16.12.2019, nr. …/…-…/… 
din data de 12.12.2019, nr. …/…-…/… din data de 20.05.2020 și nr. …/…-…/…din 
data de 10.06.2020). 
      II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

  La data începerii controlului,  se aflau în lucru 3 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare, toate în urmărirea proprie a procurorului,  după cum urmează: 

-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj în anul 
2016; 

-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj în anul 
2017; 

-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj în anul 
2019. 

 La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj au 
rămas nesoluţionate 3 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 
       Termenele de prescripţie în două din cauzele nesoluţionate se împlinesc în 
perioada octombrie 2023 – 2028, în timp ce pentru una răspunderea penală este 
imprescriptibilă.  
        III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, a 
evidenţiat că acestea sunt doar de ordin obiectiv (lipsa de personal, volumul 
ridicat de muncă, complexitatea unor cauze, inclusiv necesitatea administrării 
probei cu expertize de specialitate, preluări de dosare/declinări de competență, 
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infirmări soluții procesuale/redeschiderea urmăririi penale, comisii rogatorii de 
anchetă la care procedura este de notorietate întârziată), dublate şi de cauze de 
ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare a unor dosare perioade semnificative de 
timp).  

Cauze de ordin obiectiv: 
       - complexitatea cauzei/dificultăţi în administrarea probatoriului. În acest 
sens indicăm dosarele: nr. …/…/…; 

- sustragerea suspecţilor/inculpaţilor/părților/martorilor de la urmărirea 
penală. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr, …/…/…; 

-  preluări de dosare/declinări de competență. În acest sens indicăm dosarele: 
nr. …/…/… și nr. …/…./…; 

- infirmări soluții procesuale/redeschiderea urmăririi penale. În acest sens 
indicăm dosarul nr. …/…/…; 

- dosare aflate în procedura unor comisii rogatorii de anchetă. În acest sens 
indicăm dosarul nr. …/…/…. 

        Concluzii 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, la data începerii 

controlului exista un număr de 3 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării. 
► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 

procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv dar şi 
una subiectivă respectiv: infirmarea soluţiilor de către instanţa de judecată; lipsa 
de preocupare a lucrătorului de poliţie pentru efectuarea ritmică şi într-un 
termen rezonabil a actelor de cercetare; complexitatea cauzelor; redistribuirea 
succesivă a dosarului în vederea efectuării supravegherii, generată de fluctuaţia 
în schema de procurori şi a organele de poliţie judiciară; declinări, disjungeri de 
la alte unităţi de parchet, preluare şi conexări; volumul mare de dosare aflate în 
lucru la  unitatea de parchet şi/sau organele de poliţie judiciară, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, întâlniri cu reprezentanţii 
formaţiunilor de poliţie judiciară, controale operativ curente, note de îndrumare 
şi analiză date în cauze care şi-au dovedit eficienţa întrucât numărul de dosare 
mai vechi de 5 ani de la sesizare a scăzut de la 12 cauze la 3 cauze. 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ 
       I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 

Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Tribunalul Cluj este de 
17 posturi de procurori, din care 4 posturi de conducere şi 13 de execuţie, fiind 
ocupate după cum urmează:  
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- prim procuror, funcţie ocupată prin numire de către procurorul …, începând 
cu data de 1.01.2018 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
760/2017; 

- prim procuror adjunct, funcţie vacantă, ocupată prin delegare de către 
procuror …, începând cu data de 15.07.2020; 

- procuror şef secţie urmărire penală, funcţie ocupată prin numire de 
procuror …, începând cu data de 27.06.2018 - Hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 358/2018; 

- procuror şef secţie judiciară, funcţie ocupată prin numire de procuror …, 
începând cu data de 22.11.2017 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 707/2020; 
       - 13 posturi de execuţie ocupate efectiv, din 13 prevăzute în schemă + 1 post 
ocupat peste schema de personal. 

În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea conducerii  
Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj pentru identificarea şi reducerea stocului 
de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  5 ani de la data 
sesizării. 

Astfel, în programele de activitate semestriale, s-au inclus obiective care 
au vizat analiza cauzelor mai vechi de la prima sesizare, aflate atât în lucru la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, cât și la parchetele de pe lângă 
judecătoriile din raza de competență. Totodată, în vedere creşterii celerităţii în 
activitatea de urmărire penală şi pentru a preîntâmpina disfuncţionalităţi de 
natură să ducă la întârzierea soluţionării cauzelor, prim procurorul/prim 
procurorul adjunct/procurorul șef secție urmărire penală ai unităţii au procedat 
și la verificarea dosarelor aflate în lucru la procurorii din cadrul Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Cluj, precum și la organizarea de întâlniri cu procurorii din cadrul 
unităților din subordine, precum și cu organele de poliție judiciară arondate 
acestora (ex. informările/procesele verbale de ședință: nr…./…-…/… din data de 
7.01.2019, nr. …/…-…/… din data de 15.02.2019, nr. …/…-…/… din data de 
8.04.2019, nr. …/…-…/… din data de 14.06.2019, nr. …/…-…/… din data de 
28.06.2019, nr. …/…-…/… din data de 28.06.2019, nr. …/…-…/… din data de 
8.07.2019, nr. …/…-…/… din data de 8.07.2019, nr. …/…-…/… din data de 
26.09.2019, nr. …/…-…/… din data de 2.10.2019, nr. …/…-…/…, nr. …/…-…/… din 
data de 7.11.2019, nr. …/…-…./… din data de 15.12.2019, nr. …/…-…/…din data 
de 17.01.2020, nr. …/…-…/… din data de 22.01.2020). 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

  La data începerii controlului,  se aflau în lucru 21 cauze mai vechi de 5 ani 
de la sesizare, toate din categoria celor de supraveghere a urmăririi penale,  
după cum urmează: 

-  4 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj în anul 2014;  
-  9 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj în anul 2015; 
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-  3 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj în anul 2016; 
-  4 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj în anul 2018; 
-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj în anul 2019.  
 La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj au rămas 

nesoluţionate 21 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 
În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 

ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări scrise pentru organele de 
poliție judiciară în 14 din cele 21 de dosare, în celelalte dispunând îndrumări 
verbale.  
       Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada 
2023 - 2034. 
        III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, a 
evidenţiat că acestea sunt  de ordin obiectiv (lipsa de personal, volumul ridicat 
de muncă, fluctuaţiile de personal la nivelul organelor de poliţie judiciară și 
parchet, care au condus la redistribuirea succesivă a cauzelor aflate pe rolul 
acestora, complexitatea unor cauze, inclusiv necesitatea administrării probei cu 
expertize de specialitate,  infirmări și redeschideri de urmărire penală, ordine 
europene de anchetă la care procedura este de notorietate întârziată), dublate 
şi de cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a unor dosare perioade semnificative de timp).  

Cauze de ordin obiectiv: 
     - complexitatea cauzei/dificultăţi în administrarea probatoriului. În acest sens 
indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. 
…/…/…; 

- sustragerea suspecţilor/inculpaţilor/părților/martorilor de la urmărirea 
penală. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. 
…/…/…; 

-  infirmări soluții procesuale de judecătorul de cameră preliminară, 
disjungeri/declinări de competență. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…, 
nr. …/…/…,  nr. …/…/…, nr. …/…/…; 

- dosare aflate în procedura unor ordine europene/comisii rogatorii de 
anchetă. În acest sens indicăm dosarul nr. …/…/…, nr. …/…/…. 

 Cauze de ordin subiectiv: 
 - lăsarea în nelucrare de către organele de poliție judiciară a dosarelor 

perioade semnificative de timp. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/… (nu s-
au efectuat acte de urmărire penală în anul 2015 - 17.08.2016), nr. …/…/… (nu s-
au efectuat acte de urmărire penală în anul 2015, iar în anii 2016 - 2018 s-au 
efectuat doar câte două acte de urmărire penală), nr. …/…/… (în anul 2015 s-au 
efectuat doar două acte de urmărire penală, în anul 2016 doar un act de urmărire 
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penală, iar în anul 2017 doar patru acte de urmărire penală), nr. …/…/… (nu s-au 
efectuat acte de urmărire penală în anul 2017, în anul 2015 s-au efectuat doar 
două acte de urmărire penală, iar în anul 2018 un singur act de urmărire penală), 
nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în anii 2015 - 2016). 

 
 

       PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA 
 I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Judecătoria Cluj 

Napoca este de 28 posturi de procurori, din care 3 posturi de conducere şi 25 de 
execuţie, fiind ocupate după cum urmează:  

- prim procuror, funcţie ocupată prin numire de către procurorul …, începând 
cu data de 15.07.2018 - Hotărârea Consiliul Superior al Magistraturii nr. 
378/2018;  

- prim procuror adjunct, funcţie vacantă, ocupată prin delegare de procuror 
…,  începând cu data de 1.07.2020;   

- prim procuror adjunct, funcţie vacantă, ocupată prin delegare de procuror 
…, începând cu data de 1.07.2020;   
       - 23 posturi de execuţie ocupate integral din 25 posturi prevăzute în schemă. 

 În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea conducerii  
Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca pentru  identificarea şi 
reducerea stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  5 
ani de la data sesizării. 

În cadrul controlului operativ curent exercitat de prim-procurorul/prim 
procurorul adjunct ai unităţii reducerea stocului de dosare mai vechi a constituit 
un obiectiv constant al activităţii manageriale; astfel, au fost întocmite/emise 
informări/ordine, în cuprinsul cărora au fost inserate măsurile dispuse în vederea 
soluţionării cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare (lucrările nr. …/…-…/… din 
data de 15.02.2019, nr. …/…-…/… din data de 5.11.2019, nr. …/…-…/… din data 
de 17.01.2020).  

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

La data începerii controlului,  se aflau în lucru 3 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare, toate aflate la organele de poliţie arondate de către această unitate 
de parchet, după cum urmează: 

- 2 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca în anul 
2015;  

-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca în anul 
2019. 

 La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca 
au rămas nesoluţionate 3 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 
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În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări în toate dosarele 
respective. 
       Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada 
martie 2021 - 2026  
     III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj 
Napoca, a evidenţiat că acestea sunt de ordin obiectiv (lipsa de personal, 
volumul ridicat de muncă, fluctuaţiile de personal la nivelul organelor de poliţie, 
care au condus la redistribuirea succesivă a cauzelor aflate pe rolul acestora, 
complexitatea unor cauze, efectuarea actelor de urmărire penală prin 
intermediul comisiilor rogatorii, declinări de competență cu retrimiterea 
ulterioară a cauzei disjunse, spre competentă soluționare, reducerea activității 
datorită situației de urgență aferentă pandemiei COVID 19), dublate şi de cauze 
de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție judiciară a 
unor dosare perioade de timp semnificative).  

Cauze de ordin obiectiv: 
    - complexitatea cauzei/dificultăţi în administrarea probatoriului. În acest sens 
indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…; 

- declinări de competență cu retrimiterea ulterioară a cauzei disjunse, spre 
competentă soluționare. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…; 

- comisii rogatorii de anchetă. În acest sens indicăm dosarele nr. …/…/…, nr. 
…/…/…. 

 Cauze de ordin subiectiv: 
 - neaducerea la îndeplinire de către organele de poliție judiciară a tuturor 

dispozițiilor consemnate de procurorii de caz în notele de îndrumare. În acest 
sens indicăm dosarele: nr. …/…/…, în care procurorul de caz a sesizat, la data de 
29.10.2019, și conducerea organelor de poliție judiciară în vederea accelerării 
efectuării actelor de urmărire penală, cu atât mai mult cu cât la data de 9.03.2020 
urma să se împlinească termenul de prescripție a răspunderii penale. 
 

  PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TURDA 
  I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Judecătoria Turda este 

de 7 posturi de procurori, din care 1 post de conducere şi 6 de execuţie, fiind 
ocupate după cum urmează:  

- prim procuror, funcţie vacantă, ocupată prin delegare de procuror …, 
începând cu data de 15.07.2020;  
       - 6 posturi de execuţie ocupate integral din 6 posturi prevăzute în schemă + 
1 post ocupat peste schema de personal prevăzută. 
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  În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea conducerii  
Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda pentru  identificarea şi reducerea 
stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  5 ani de la 
data sesizării. 

În cadrul controlului operativ curent exercitat de prim-procurorul unităţii, 
reducerea stocului de dosare mai vechi a constituit un obiectiv constant al 
activităţii manageriale; astfel, au fost întocmite/emise informări/ordine, în 
cuprinsul cărora au fost inserate măsurile dispuse în vederea soluţionării 
cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare (lucrările nr. …/…-…/… din data de 
4.11.2019 și nr…./…-…/… din data de 27.05.2020).  

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

La data începerii controlului,  se aflau în lucru 2 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare, ambele aflate la organele de poliţie judiciară arondate de către 
această unitate de parchet, după cum urmează: 

- 1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda în anul 2014;  
-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda în anul 2015. 
 La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda au 

rămas nesoluţionate 2 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 
În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 

ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări în dosarele respective. 
       Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada 
martie 2024 – 2025.  
     III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda, a 
evidenţiat că acestea sunt doar de ordin obiectiv (lipsa de personal, volumul 
ridicat de muncă, fluctuaţiile de personal la nivelul organelor de poliţie, care au 
condus la redistribuirea succesivă a cauzelor aflate pe rolul acestora, 
complexitatea unor cauze, efectuarea actelor de urmărire penală prin 
intermediul comisiilor rogatorii/ordine europene de anchetă, reducerea 
activității datorită situației de urgență aferentă pandemiei COVID 19). 

Cauze de ordin obiectiv: 
    - complexitatea cauzei/dificultăţi în administrarea probatoriului. În acest sens 
indicăm dosarul nr. …/…/…; 

- comisii rogatorii/ordine europene de anchetă. În acest sens indicăm dosarul 
nr. …/…/…. 

 
  PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA GHERLA 
  I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
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Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Judecătoria Gherla este 
de 5 posturi de procurori, din care 1 post de conducere şi 4 de execuţie, fiind 
ocupate după cum urmează:  

- prim procuror, funcţie vacantă, ocupată prin delegare de către procuror … 
de execuţie ocupate integral din 4 posturi prevăzute în schemă. 

 În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea conducerii  
Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla pentru  identificarea şi reducerea 
stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  5 ani de la 
data sesizării. 

În cadrul controlului operativ curent exercitat de prim-procurorul unităţii, 
reducerea stocului de dosare mai vechi a constituit un obiectiv constant al 
activităţii manageriale; astfel, au fost întocmite/emise informări/ordine, în 
cuprinsul cărora au fost inserate măsurile dispuse în vederea soluţionării 
cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare (lucrările nr. …/…-…/… din data de 
2.04.2019 și nr. …/….-…/… din data de 27.09.2019).  

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

La data începerii controlului,  se afla în lucru o cauză mai veche de 5 ani de 
la sesizare, aflată la organele de poliţie judiciară arondate de către această 
unitate de parchet, după cum urmează: 

-  o cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla în anul 
2015. 

 La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla a 
rămas nesoluţionată o cauză mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorul a emis note de îndrumări în dosarul respectiv. 
       Termenul  de prescripţie în cauza nesoluţionată se împlinește în anul 2024. 
     III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla, a 
evidenţiat că acestea sunt doar de ordin obiectiv, respectiv complexitatea 
speței, infracțiunea săvârșindu-se în mediul on-line, după care contul respectiv a 
fost șters, îngreunând astfel identificarea autorului.  

 
Concluzii Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj şi unităţile arondate: 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj la data începerii 

controlului existau 21 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, față de 0 cauze 
la controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
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respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit doar parțial eficienţa, în 
condițiile în care numărul cauzelor a crescut cu 21. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca  la data începerii 

controlului existau 3 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, față de 0 cauze 
la controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit doar parțial eficienţa, în 
condițiile în care numărul cauzelor a crescut cu 3. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TURDA 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda la data începerii 

controlului existau 2 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, față de 0 cauze 
la controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit doar parțial eficienţa, în 
condițiile în care numărul cauzelor a crescut cu 2. 
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PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA GHERLA 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla la data începerii 

controlului exista 1 cauză mai veche de 5 ani de la data sesizării, față de 0 cauze 
la controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit doar parțial eficienţa, în 
condițiile în care numărul cauzelor a crescut cu 1. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIŢA - NĂSĂUD 

       I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
 Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Tribunalul Bistrița 

Năsăud este de 10 posturi de procurori, din care 4 posturi de conducere şi 6 de 
execuţie, fiind ocupate după cum urmează:  

- prim procuror, funcţie ocupată prin numire de către procuror …, începând 
cu data de 15.07.2018 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
378/2018; 

- prim procuror adjunct, funcţie vacantă, ocupată prin delegare de către 
procuror …, începând cu data de 15.07.2020; 

- procuror şef secţie urmărire penală, funcţie ocupată prin numire de 
procuror …, începând cu data de 17.07.2019 - Hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 660/2019; 

- procuror şef secţie judiciară, funcţie ocupată prin numire de procuror …, 
începând cu data de 27.09.2017 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 588/2017; 
       - 4 posturi de execuţie ocupate efectiv, din 6 posturi prevăzute în schema de 
personal. 
        În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea conducerii  
Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud pentru  identificarea şi 
reducerea stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  
5 ani de la data sesizării. 
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        Astfel, în programele de activitate semestriale, s-au inclus obiective care au 
vizat analiza cauzelor mai vechi de la prima sesizare, aflate atât în lucru la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud, cât și la parchetele de pe lângă 
judecătoriile din raza de competență. Totodată, în vedere creşterii celerităţii în 
activitatea de urmărire penală şi pentru a preîntâmpina disfuncţionalităţi de 
natură să ducă la întârzierea soluţionării cauzelor, prim procurorul/prim 
procurorul adjunct/procurorul șef secție urmărire penală ai unităţii au procedat 
și la verificarea dosarelor aflate în lucru la procurorii din cadrul Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Bistrița Năsăud, precum și la organizarea de întâlniri cu 
procurorii din cadrul unităților din subordine, precum și cu organele de poliție 
judiciară arondate acestora (ex. informările/procesele verbale de ședință: nr. 
…/…-…/… din data de 5.04.2019, nr. …/…-…/… din data de 30.09.2019, nr. …/…-
…/… din data de 10.12.2019, nr. …/…-…/… din data de 18.07.2019, nr. …/…-…/… 
din data de 18.06.2019, nr. …/…-…/… din data de 2.06.2020 și nr. …/…-…/… din 
data de 9.06.2020). 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

  La data începerii controlului,  se aflau în lucru 8 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare, toate din categoria celor de supraveghere a urmăririi penale,  după 
cum urmează: 

- 1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud în 
anul 2014;  

-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud în 
anul 2015; 

-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud în 
anul 2016; 

-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud în 
anul 2017; 

-  2 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud în 
anul 2018; 

-  2 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud în 
anul 2020.  

 La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița 
Năsăud au rămas nesoluţionate 8 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări scrise și verbale pentru 
organele de poliție judiciară în toate cele 8 dosare penale. 
       Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada 
2023 - 2031. 
        III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 
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Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița 
Năsăud, a evidenţiat că acestea sunt de ordin obiectiv (lipsa de personal, 
volumul ridicat de muncă, fluctuaţiile de personal la nivelul organelor de poliţie 
judiciară și parchet, care au condus la redistribuirea succesivă a cauzelor aflate 
pe rolul acestora, complexitatea unor cauze, inclusiv necesitatea administrării 
probei cu expertize de specialitate, infirmări și redeschideri de urmărire penală, 
ordine europene de anchetă la care procedura este de notorietate întârziată), 
dublate şi de cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de 
poliție judiciară a unor dosare perioade semnificative de timp).  

Cauze de ordin obiectiv: 
    -    complexitatea cauzei/dificultăţi în administrarea probatoriului. În acest sens 
indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. 
…/…/…, nr. …/…/…; 

- infirmări soluții procesuale de judecătorul de cameră preliminară, 
disjungeri/declinări de competență. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…, 
nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…; 

- dosare aflate în procedura unor ordine europene/comisii rogatorii de 
anchetă. În acest sens indicăm dosarul nr…./…/…. 

 Cauze de ordin subiectiv: 
 - lăsarea în nelucrare de către organele de poliție judiciară a dosarelor 

perioade semnificative de timp. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/… (nu s-
au efectuat acte de urmărire penală în anii 2015 și 2017, iar în anii 2014, 2016 și 
2018 s-au efectuat doar câte un act de urmărire penală). 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ  JUDECĂTORIA BISTRIŢA  
 I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Judecătoria Bistrița 

este de 8 posturi de procurori, din care 1 post de conducere şi 7 de execuţie, fiind 
ocupate după cum urmează:  

- prim procuror, funcţie ocupată prin numire de către procuror …, începând 
cu data de 15.07.2019 - Hotărârea Consiliul Superior al Magistraturii nr. 
641/2019;  
       - 7 posturi de execuţie ocupate integral din 7 posturi prevăzute în schemă. 

   În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea conducerii  
Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița pentru  identificarea şi reducerea 
stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  5 ani de la 
data sesizării. 

  În cadrul controlului operativ curent exercitat de prim-procurorul unităţii, 
reducerea stocului de dosare mai vechi a constituit un obiectiv constant al 
activităţii manageriale; astfel, au fost întocmite informările nr. …/…-…/… din data 
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de 20.02.2019, nr. …/…-…/… din data de 5.08.2019 și nr. …/…-…/… din data de 
11.03.2020.  

  II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

La data începerii controlului,  se aflau în lucru 3 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare, toate aflate la organele de poliţie judiciară arondate de către această 
unitate de parchet  după cum urmează: 

-  o cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița în anul 
2016; 

- 2 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița în anul 
2018.  

La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița au 
rămas nesoluţionate 3 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări în cele 3 dosare. 
       Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada 
octombrie 2022 - 2028.  
       III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, a 
evidenţiat că acestea sunt de ordin obiectiv (volumul ridicat de muncă, 
fluctuaţiile de personal la nivelul organelor de poliţie, care au condus la 
redistribuirea succesivă a cauzelor aflate pe rolul acestora, complexitatea 
cauzelor, disjungeri și declinări de competență, cu timpul pasiv procedural 
aferent acestora, infirmări de soluții procesuale), dublate şi de cauze de ordin 
subiectiv (lăsarea în nelucrare a unor dosare perioade semnificative).  

Cauze de ordin obiectiv: 
- complexitatea cauzei/dificultăţi în administrarea probatoriului. În acest 

sens indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…; 
- infirmări soluții procesuale. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…; 
- disjungeri și declinări de competență. În acest sens indicăm dosarele: nr. 

…/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…. 
Cauze de ordin subiectiv: 
 - lăsarea în nelucrare de către organele de poliție judiciară a dosarelor 

perioade semnificative de timp. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…(nu s-
au efectuat acte de urmărire penală între anii 2016 - 9.08.2019), nr. …/…/… (nu 
s-au efectuat acte de urmărire penală în perioada 29.01.2018 - 4.02.2019) și nr. 
…/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în perioada 23.07.2018 - 
13.03.2020).  
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PARCHETUL DE PE LÂNGĂ  JUDECĂTORIA BECLEAN  
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 

      Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Judecătoria Beclean 
este de 3 posturi de procurori, din care 1 post de conducere şi 2 de execuţie, fiind 
ocupate după cum urmează:  

- prim procuror, funcţie vacantă, neocupată nici prin delegare; 
       - 2 posturi de execuţie ocupate integral din 2 posturi prevăzute în schemă. 

În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea procurorilor din 
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean pentru  identificarea şi 
reducerea stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  5 
ani de la data sesizării.  

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

La data începerii controlului,  se afla în lucru o cauză mai veche de 5 ani de 
la sesizare, aflată la organele de poliţie judiciară arondate de către această 
unitate de parchet  după cum urmează: 

-  o cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Beclean în anul 
2014. 

La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Beclean a 
rămas nesoluţionată 1 cauză mai veche de 5 ani de la sesizare. 

În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorul a emis note de îndrumări în dosarul respectiv. 
       Termenul de prescripţie în cauza nesoluţionată se împlinește în anul 2030. 
       III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean, a 
evidenţiat că acestea sunt doar de ordin obiectiv, respectiv volumul ridicat de 
muncă, fluctuaţiile de personal la nivelul organelor de poliţie, care au condus la 
redistribuirea succesivă a cauzelor aflate pe rolul acestora, complexitatea cauzei, 
infirmare de soluție procesuală/redeschidere a urmăririi penale. 

 
Concluzii Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa Năsăud unităţile 

arondate: 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIȚA NĂSĂUD 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud la data 

începerii controlului existau 8 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, față 
de 0 cauze la controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
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lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit doar parțial eficienţa, în 
condițiile în care numărul cauzelor a crescut cu 8. 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BISTRIȚA 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița la data începerii 

controlului existau 3 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, față de 0 cauze 
la controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit doar parțial eficienţa, în 
condițiile în care numărul cauzelor a crescut cu 3. 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BECLEAN 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean la data începerii 

controlului existau 1 cauză mai veche de 5 ani de la data sesizării, față de 0 cauze 
la controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit doar parțial eficienţa, în 
condițiile în care numărul cauzelor a crescut cu 1. 
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        PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MARAMUREŞ  
  I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
 Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Tribunalul Maramureș 

este de 13 posturi de procurori, din care 4 posturi de conducere şi 9 de execuţie, 
fiind ocupate după cum urmează:  

- prim procuror, funcţie ocupată prin numire de către procuror Borcuți Dana 
Mirela, începând cu data de 15.07.2019 - Hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 641/2018; 

- prim procuror adjunct, funcţie ocupată prin numire de procuror …, 
începând cu data de 15.07.2016 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 446/2016 și prin delegare de către procuror …, începând cu data de 
8.07.2020; 

- procuror şef secţie urmărire penală, funcţie vacantă și neocupată nici prin 
delegare; 

- procuror şef secţie judiciară, funcţie ocupată prin numire de procuror 
Tomoioagă Ioan, începând cu data de 13.12.2017 - Hotărârea Consiliului Superior 
al Magistraturii nr. 718/2017; 
       - 9 posturi de execuţie ocupate efectiv, din 9 posturi prevăzute în schema de 
personal + 1 post peste schema de posturi prevăzută. 
        În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea conducerii  
Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș pentru  identificarea şi reducerea 
stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  5 ani de la 
data sesizării. 

Astfel, în programele de activitate semestriale, s-au inclus obiective care 
au vizat analiza cauzelor mai vechi de la prima sesizare, aflate atât în lucru la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș, cât și la parchetele de pe lângă 
judecătoriile din raza de competență. Totodată, în vedere creşterii celerităţii în 
activitatea de urmărire penală şi pentru a preîntâmpina disfuncţionalităţi de 
natură să ducă la întârzierea soluţionării cauzelor, prim procurorul unităţii a 
procedat și la verificarea dosarelor aflate în lucru la procurorii din cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, precum și la organizarea de 
întâlniri cu organele de poliție judiciară arondate (ex. informările/procesele 
verbale de ședință/notele de analiză: nr. …/…-…/…din data de 4.04.2019, nr. 
…/…-…/… din data de 29.09.2019, nr. …./…-…/… și Nota de analiză comună cu 
organele de poliție judiciară, din data de 21.02.2020). 
 II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor 
penale realizată de procurori. 

  La data începerii controlului,  se aflau în lucru 4 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare, două din categoria celor de urmărire penală proprie și două din 
categoria celor de supraveghere a urmăririi penale,  după cum urmează: 

- 2 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș în anul 
2014;  
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-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș în anul 
2015; 

-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș în anul 
2018. 

La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș 
au rămas nesoluţionate 4 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări scrise pentru organele de 
poliție judiciară în cele 2 dosare penale din categoria celor de supraveghere a 
urmăririi penale. 
       Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada 
2024 - 2031. 
        III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, 
a evidenţiat că acestea sunt doar de ordin obiectiv (lipsa de personal, volumul 
ridicat de muncă, fluctuaţiile de personal la nivelul organelor de poliţie judiciară 
și parchet, care au condus la redistribuirea succesivă a cauzelor aflate pe rolul 
acestora, complexitatea unor cauze, inclusiv necesitatea administrării probei cu 
expertize de specialitate, infirmări și redeschideri de urmărire penală). 

Cauze de ordin obiectiv: 
- complexitatea cauzei/dificultăţi în administrarea probatoriului. În acest 

sens indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…; 
- infirmări soluții procesuale de judecătorul de cameră preliminară, 

disjungeri/declinări de competență. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…, 
nr. …/…/…; 

- sustragerea suspecţilor/inculpaţilor/părților/martorilor de la urmărirea 
penală. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/… 

 
  PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SIGHETU MARMAȚIEI 
   I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
  Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Judecătoria Sighetu 

Marmației este de 5 posturi de procurori, din care 1 post de conducere şi 4 de 
execuţie, fiind ocupate după cum urmează:  

- prim procuror, funcţie vacantă, ocupată prin delegare de procuror Marchiș 
Cristian Ștefan începând cu data de 2.08.2020; 
       - 4 posturi de execuţie ocupate integral din 4 posturi prevăzute în schemă. 

  În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea procurorilor din 
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației pentru  
identificarea şi reducerea stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor 
mai vechi de  5 ani de la data sesizării. 
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II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

La data începerii controlului,  se afla în lucru o cauză mai veche de 5 ani de 
la sesizare, aflată la organele de poliţie judiciară arondate de către această 
unitate de parchet  după cum urmează: 

- 1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației 
în anul 2015. 

La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu 
Marmației a rămas nesoluţionată 1 cauză mai veche de 5 ani de la sesizare. 

În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorul a emis note de îndrumări în dosarul respectiv. 
       Termenul de prescripţie în cauza nesoluţionată se împlinește în anul 2022. 
       III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu 
Marmației, a evidenţiat că acestea sunt doar de ordin obiectiv, respectiv volumul 
ridicat de muncă, fluctuaţiile de personal la nivelul organelor de poliţie și 
parchet, care au condus la redistribuirea succesivă a cauzelor aflate pe rolul 
acestora, complexitatea cauzei aferentă celor în care obiectul juridic îl reprezintă 
infracțiunile de fals. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA VIȘEU DE SUS 

      I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
      Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Judecătoria Vișeu de 
Sus este de 3 posturi de procurori, din care 1 post de conducere şi 2 de execuţie, 
fiind ocupate după cum urmează:  

- prim procuror, funcţie ocupată prin numire de către procuror Amarie 
Cătălin Leonard, începând cu data de 15.07.2018 - Hotărârea Consiliul Superior 
al Magistraturii nr. 378/2019;  
       - 2 posturi de execuţie ocupate integral din 2 posturi prevăzute în schemă. 

În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea conducerii  
Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus pentru  identificarea şi 
reducerea stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  5 
ani de la data sesizării. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

La data începerii controlului,  se aflau în lucru 13 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare, toate aflate la organele de poliţie judiciară arondate de către această 
unitate de parchet  după cum urmează: 

-  2 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus în 
anul 2014; 
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-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus în 
anul 2019; 

- 10 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus în 
anul 2020.  

La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus 
au rămas nesoluţionate 13 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări în cele 13 dosare. 
       Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada 
octombrie 2022 - 2032.  
       III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

  Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe 
baza datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu 
de Sus, a evidenţiat că acestea sunt  de ordin obiectiv (volumul ridicat de muncă, 
fluctuaţiile de personal la nivelul organelor de poliţie, care au condus la 
redistribuirea succesivă a cauzelor aflate pe rolul acestora, complexitatea 
cauzelor, disjungeri și declinări de competență, cu timpul pasiv procedural 
aferent acestora, infirmări de soluții procesuale, starea de urgență aferentă 
pandemiei COVID 19), dublate şi de cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare 
de către organele de poliție judiciară a unor dosare perioade semnificative de 
timp).  

Cauze de ordin obiectiv: 
- complexitatea cauzei/dificultăţi în administrarea probatoriului. În acest 

sens indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, 
nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr…./…/…, nr. …/…/…, ; 

- infirmări soluții procesuale. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…; 
-  disjungeri și declinări de competență, cu timpul pasiv procedural aferent 

acestora. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. 
…/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. 
…/…/… 

- sustragerea suspecţilor/inculpaţilor/părților/martorilor de la urmărirea 
penală. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. 
…/…/…, nr. …/…./…, . 

Cauze de ordin subiectiv: 
 - lăsarea în nelucrare de către organele de poliție judiciară a dosarelor 

perioade semnificative de timp. În acest sens indicăm dosarele: nr…./…/… (nu s-
au efectuat acte de urmărire penală în perioadele 16.07.2019 - 13.02.2020 și 
13.02.2020 - data finalizării controlului) 

 
Concluzii Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş unităţile arondate: 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MARAMUREȘ 
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► Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș la data începerii 
controlului existau 4 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, față de 0 la 
controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori,  dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit doar parțial eficienţa, în 
condițiile în care numărul a crescut cu 4. 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA VIȘEU DE SUS 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vieșu de Sus la data începerii 

controlului existau 13 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, față de 0 la 
controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit doar parțial eficienţa, în 
condițiile în care numărul a crescut cu 13. 

 
        PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SĂLAJ 

  I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
  Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Tribunalul Sălaj este 

de 10 posturi de procurori, din care 4 posturi de conducere şi 6 de execuţie, fiind 
ocupate după cum urmează:  

- prim procuror, funcţie ocupată prin numire de către procuror …, începând 
cu data de 1.01.2019 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
784/2018; 

- prim procuror adjunct, funcţie vacantă, ocupată prin delegare de procuror 
…, începând cu data de 11.03.2020; 
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- procuror şef secţie urmărire penală, funcţie ocupată prin numire de 
procuror …, începând cu data de 22.01.2020 - Hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 26/2020; 

- procuror şef secţie judiciară, funcţie ocupată prin numire de procuror …, 
începând cu data de 12.06.2019 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 516/2017; 
       - 6 posturi de execuţie ocupate efectiv, din 6 posturi prevăzute în schema de 
personal + 1 post peste schema de posturi prevăzută. 

În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea conducerii  
Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj pentru  identificarea şi reducerea 
stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  5 ani de la 
data sesizării. 

Astfel, în programele de activitate semestriale, s-au inclus obiective care 
au vizat analiza cauzelor mai vechi de la prima sesizare, aflate atât în lucru la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj, cât și la parchetele de pe lângă 
judecătoriile din raza de competență. Totodată, în vedere creşterii celerităţii în 
activitatea de urmărire penală şi pentru a preîntâmpina disfuncţionalităţi de 
natură să ducă la întârzierea soluţionării cauzelor, prim procurorul unităţii a 
procedat și la verificarea dosarelor aflate în lucru la procurorii din cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, precum și la organizarea de întâlniri cu 
organele de poliție judiciară arondate (ex. informările/procesele verbale de 
ședință/notele de analiză: nr. …/…-…/… din data de 20.02.2019, nr. …/…-…/… din 
data de 7.06.2019, nr. …/…-…/… din data de 14.06.2019, nr. …/…-…/… din data 
de 1.10.2019, nr. …/…-…/… din data de 12.02.2020). 

  II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

  La data începerii controlului,  se aflau în lucru 3 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare, toate din categoria celor de supraveghere a urmăririi penale,  după 
cum urmează: 

- 1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj în anul 2015;  
-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj în anul 2016; 
-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj în anul 2020. 
La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj au rămas 

nesoluţionate 3 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 
În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 

ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări scrise pentru organele de 
poliție judiciară în cele 3 dosare penale. 
       Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în anul 2025. 
        III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, a 
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evidenţiat că acestea sunt de ordin obiectiv (lipsa de personal, volumul ridicat 
de muncă, fluctuaţiile de personal la nivelul organelor de poliţie judiciară și 
parchet, care au condus la redistribuirea succesivă a cauzelor aflate pe rolul 
acestora, complexitatea unor cauze, inclusiv necesitatea administrării probei cu 
expertize de specialitate, disjungeri și declinări de competență), dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a unor dosare perioade semnificative de timp). 

Cauze de ordin obiectiv: 
       -  complexitatea cauzei/dificultăţi în administrarea probatoriului. În acest 
sens indicăm dosarele: nr. …/…/… și nr. …/…/…; 

-  disjungeri și declinări. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/… 
Cauze de ordin subiectiv: 
- lăsarea în nelucrare de către organele de poliție judiciară a unor dosare 

perioade semnificative de timp. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…(nu 
rezultă ca în perioada 2016 - 18.05.2018 și nici în perioada 18.05.2018 - data 
finalizării controlului să se fi efectuat acte de urmărire penală). 
 

  PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA JIBOU 
   I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Judecătoria Jibou este 

de 3 posturi de procurori, din care 1 post de conducere şi 2 de execuţie, fiind 
ocupate după cum urmează:  

- prim procuror, funcţie vacantă, ocupată prin delegare de procuror Ghiran 
Alina Andreia începând cu data de 5.07.2020; 
       - 1 post de execuţie ocupat din 2 posturi prevăzute în schemă. 

În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea procurorilor din 
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou pentru  identificarea şi 
reducerea stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  5 
ani de la data sesizării (procesul verbal nr. …/…-…/… din data de 28.03.2019). 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

La data începerii controlului,  se afla în lucru o cauză mai veche de 5 ani de 
la sesizare, aflată la organele de poliţie judiciară arondate de către această 
unitate de parchet  după cum urmează: 

-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou în anul 2015. 
La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou a 

rămas nesoluţionată o cauză mai veche de 5 ani de la sesizare. 
În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 

ani de la sesizare, procurorul a emis verbal note de îndrumări în dosarul 
respectiv. 
       Termenul de prescripţie în cauza nesoluţionată se împlinește în anul 2025. 
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       III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou, a 
evidenţiat că acestea sunt doar de ordin obiectiv, respectiv volumul ridicat de 
muncă, fluctuaţiile de personal la nivelul organelor de poliţie și parchet, care au 
condus la redistribuirea succesivă a cauzelor aflate pe rolul acestora, comisii 
rogatorii, necesitatea întocmirii unui raport de constatare financiară. 

 
Concluzii Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj unităţile arondate: 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SĂLAJ 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj la data începerii 

controlului existau 3 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, față de 0 cauze 
la controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit doar parțial eficienţa, în 
condițiile în care numărul a crescut cu 3. 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA JIBOU 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou la data începerii 

controlului exista 1 cauză mai veche de 5 ani de la data sesizării, față de 0 cauze 
la controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).    

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit doar parțial eficienţa, în 
condițiile în care numărul a crescut cu 1. 
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C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN 
INTERPRETAREA ŞI APLICAREA LEGII 

Nu au fost identificate aspecte pozitive care să poată fi generalizate ca bune 
practici în interpretarea și aplicarea legii. 

D. DEFICIENŢE ŞI VULNERABILITĂŢI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 
ÎNLĂTURAREA DEFICIENŢELOR ŞI PREVENIREA RISCURILOR 

I. Deficienţe şi vulnerabilităţi identificate 
Prelungirea în timp a procedurilor, datorată cauzelor apreciate ca obiective 

dar și subiective descrise la capitolul B, pct. IV, a avut drept consecinţă 
nesoluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, identificate ca 
fiind în lucru la data de 2.06.2020 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj 
Napoca, Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Gherla, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud, Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Bistrița, Parchetul de pe lângă Judecătoria Beclean, 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Sighetu Marmației, Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Salaj, Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou. 

Fluctuaţia de personal înregistrată  la nivelul unităţilor de parchet, 
vacantarea funcțiilor de conducere/ocuparea funcțiilor de conducere prin 
delegare și discontinuitățile echipelor manageriale, fluctuația de personal de la 
nivelul parchetelor și de la nivelul organelor de poliţie judiciară şi/sau deficitul 
de resursă umană la care se adaugă lipsa de experienţă a personalului stagiar 
constituie vulnerabilităţi ce au drept consecinţă afectarea activităţii, prin 
creşterea volumului de activitate şi implicit prelungirea procedurilor judiciare 
la unităţile de parchet arătate anterior.  

La capitolul deficiențe, pot fi punctate atât lipsa unei supravegheri efective 
și eficiente a activității de cercetare penală desfășurată de către organele de 
poliție judiciară, aspect  care a condus la  restituiri ale dosarelor la organele de 
poliție, în vederea completării urmăririi penale, respectiv, la infirmări dispuse 
în controlul jurisdicțional urmate de trimiterea cauzelor la procurori, în vederea 
redeschiderii și completării urmăririi penale, cât mai ales pasivitatea organelor 
de poliție judiciară în instrumentarea cu celeritate a cauzelor, prin neefectuarea 
cu ritmicitate a actelor de urmărire penală.  

II. Propuneri pentru înlăturarea deficienţelor şi prevenirea riscurilor 
Având în vedere cele expuse, apreciem că se impune:  
 - Continuarea activităţilor de monitorizare exercitate de procurorii cu 

funcţie de conducere din cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel, de pe 
lângă tribunale şi judecătorii a situației  dosarelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare înregistrate la unităţile/procurorii proprii, dar și a celor din subordine, 
în virtutea atribuţiilor de coordonare şi control, activităţile de monitorizare care 
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se vor include în programele de activitate semestriale urmând a viza modul în 
care procurorii efectuează urmărirea penală ori exercită supravegherea 
cercetărilor penale în dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării, procentul  
soluționării cauzelor din categoria celor vizate de prezentul control comparativ 
cu numărul celor nou intrate în această categorie, în vederea evitării situațiilor 
de prelungire nejustificată a procedurilor judiciare şi evitarea împlinirii 
termenului de prescripţie a răspunderii penale; 

- Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a activităților de urmărire 
penală în cauzele penale repartizate; 

- Verificarea lucrărilor şi pronunțarea de soluții procesuale asupra 
propunerilor formulate de organele poliției judiciare în termenul prevăzut de  
art. 322 alin. 1 din C.p.p.; 

- Realizarea de către procurori a unui control eficient şi a unei supravegheri 
efective a activităţilor de cercetare penală efectuată de organele poliţiei 
judiciare, în acord cu prevederile art. 300 şi art. 303 alin. 1 şi 2  din C.p.p., 
precum şi a Ordinului comun nr. …/…/… din 11 aprilie 2014 al Procurorului 
General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al 
Ministerului Afacerilor Interne. 

E. CONCLUZII PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ 
La data de 02.06.2020, la  Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj și 

unitățile din subordine (cu excepția Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej și 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin)  se aflau în lucru un număr de 64 
dosare penale cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare, în creștere 
cu un procent de 443 % față de controlul anterior când au fost constatate 12 
cauze cu autori cunoscuți, mai vechi de 5 ani de la sesizare.  

În timpul controlului nu a fost soluționată niciuna din cele 64 de cauze, 
rămânând așadar în lucru un număr total de 64 cauze penale, din care 5 în 
ancheta proprie a procurorilor și 59 în supravegherea urmăririi penale. 

► Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj și  unităților din 
subordine existau, la data începerii controlului, 64 cauze mai vechi de 5 ani de la 
data sesizării, din care 5 în ancheta proprie a procurorilor și 59 în supravegherea 
urmăririi penale, în creștere cu un procent de 433 % față de controlul anterior 
când au fost constatate 12 cauze cu autori cunoscuți, mai vechi de 5 ani de la 
sesizare.  

  ► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani, prelungirea 
duratei  procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin 
obiectiv  (complexitatea cauzelor, redistribuirea succesivă a dosarului în vederea 
efectuării supravegherii urmăririi penale, generată de fluctuaţia în schema de 
procurori şi/sau a organelor de poliţie judiciară, declinări și disjungeri succesive 
de la alte unităţi de parchet, preluări şi reuniri, durata sau necesitatea efectuării 
constatărilor tehnico - ştiinţifice sau a expertizelor de specialitate, diversitatea 
probelor administrate, infirmarea unor soluţii, restituiri repetate ale cauzei la 
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organele de poliție, comisii rogatorii/ordine europene de anchetă, elemente de 
extraneitate, sustragerea suspecţilor/inculpaților/părților de la urmărirea penală 
sau dificultăți în administrarea unor probe ori în documentarea activității 
infracționale), dar şi a unor  cauze subiective (lipsa de preocupare a organelor 
de poliție judiciară pentru efectuarea ritmică şi în termen rezonabil a activității 
de urmărire penală şi/sau lăsarea în nelucrare de către acestea a cauzelor pe 
perioade semnificative de timp). 

    ► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, întâlniri periodice cu 
reprezentanţii unităților/subunităților/formațiunilor de poliţie judiciară, 
comunicarea permanentă de către procurorii cu funcție de conducere către 
procurorii cu funcții de execuție a unor situații tabelare conținând cauze mai 
vechi de 1 an/2 ani de la sesizare pentru a fi avute în atenție, controale operativ 
curente, note de îndrumare și analiză date în cauze, care însă nu şi-au dovedit pe 
deplin eficienţa, întrucât numărul de dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare a 
crescut de la 12  cauze la  64 astfel de cauze. 

Procurorii cu funcţii de conducere s-au implicat, în general, efectiv şi eficient 
în luarea unor măsuri de monitorizare şi urgentare a soluţionării cauzelor vechi, 
exercitând în acest sens un control operativ curent sistematic, efectuând 
controale tematice periodice la toate unităţile de parchet care înregistrau dosare 
mai vechi de 5 ani de la data sesizării şi organizând întâlniri de lucru cu lucrătorii 
din structurile de poliţie judiciară. 

 Conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj a  efectuat unele 
controale care au fost însă insuficiente şi/sau ineficiente, prin raportare la faptul 
că numărul cauzelor a crescut de la 12 la 64 dosare. 

 
 
 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANŢA  ŞI UNITĂŢILE 

SUBORDONATE 
 

I. Activitatea de îndrumare şi control conducerii Parchetului de pe  lângă 
Curtea de Apel Constanţa 

La data finalizării raportului de control anterior, la Parchetul de pe  lângă 
Curtea de Apel Constanţa şi unităţile arondate se mai aflau în lucru un număr de 
64 cauze. 
         Din datele şi informaţiile transmise Inspecţiei Judiciare prin adresa nr. 
…/…/…/07.07.2020 se constată că  la Parchetul de pe  lângă Curtea de Apel 
Constanţa şi unităţile din circumscripţia sa teritorială se aflau în lucru în total 189 
dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării repartizate astfel: 
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             -  Parchetul de pe  lângă Curtea de Apel Constanţa – 35 dosare, 
             -  Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa – 86 dosare, 
             -  Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa  - 38 dosare, 
             -  Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia –  6 dosare, 

             -  Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia - 4 dosare, 
  -  Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova – 1 dosar,  

             -  Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea  – 12 dosare, 
             -  Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea – 2 dosare,  
             -  Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag - 1 dosar 
             -  Parchetului de pe lângă Judecătoria Măcin – 4 dosare. 

 Se constată, deci, o creştere semnificativă a dosarelor mai vechi de 5 ani 
faţă de controlul precedent.         
 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa este condus de: 
           - procurorul general …, delegat din data de 15.07.2020. 
 - procurorii generali adjuncţi: … şi … numite prin HCSM nr.761 şi nr.762 din 
data de 19.12.2017; 
 - funcţia de procuror şef Secţie urmărire penală este vacantă;  
 - funcţia de procuror şef Secţie judiciară este ocupată de procurorul … 
numită prin HCSM nr.540/19.06.2019. 
 Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Constanţa s-a concretizat în emiterea Dispoziţiilor nr. 27/2019, 
nr. 115/2019 şi nr. 48/2020 în baza cărora au fost efectuate: 

-  controale privind măsurile luate de procurori şi conducerea unităţilor de 
parchet, în vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 2 ani de la sesizare; 

-  controale  privind măsurile luate  de conducerea unităţilor de parchet 
arondate în vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, 
pe categorii de infracţiuni,  
  - controale tematice având ca obiect verificarea măsurilor luate de 
procurori şi conducerea unităţilor de parchet  în vederea soluţionării dosarelor 
mai vechi de 5 ani de la data sesizării. 
  Aspectele constatate au fost materializate într-un număr mare   informări 
din care exemplificăm informările: nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/…, nr. 
…/…/…/…, nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/…, nr. …./…/…/…, nr. 
…/…/…/…, nr. …/…/…/… şi nr. …/…/…/… etc. 
           Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a 
organizat  mai multe întâlniri comune de lucru între conducerile Parchetelor de 
pe lângă Tribunal Constanţa procurorii desemnaţi şi şefii diferitelor structuri de 
poliţie/ reprezentanţii ai IPJ Constanţa, întruniri care au vizat adoptarea celor 
mai eficiente măsurilor în privinţa reducerii stocului de dosare vechi mai vechi 
de 2 ani de la sesizare, pe diferite categorii de infracţiuni. Exemplificăm în acest 
sens întâlnirile de lucru organizate la datele de 16.01.2019 şi 04.03.2019, ale 
căror constatări şi concluzii au fost materializate în informarea nr. …/…/…/….  
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 Schema de personal la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Constanţa prevede 5 funcţii de conducere şi 11 funcţii de execuţie; în cursul 
anului 2019, 2 dintre funcţiile de execuţie s-au vacantat, dar au fost ocupate prin 
delegarea unor procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa. 

 II.  Activitatea de urmărire penală realizată de procurori 
            Verificările din prezentul control au reliefat faptul că, pe rolul 

Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa  sunt 35 cauze mai vechi de 5 
ani de la sesizare în care procurorii  efectuează urmărire penală proprie.  

 Dosarele existente în lucru sunt înregistrate la parchet după cum urmează:  
1 dosar din 2010; 2 dosare din 2011; 4 cauze în anul 2012; 13 dosare din  2013; 
6 dosare din 2014 şi 9 dosare din 2015. 

  Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în 
perioada  2020 - 2030. 

 (În dosarele nr…./…/… şi nr…./…/… termenul se împlineşte  în cursul 
anului 2020.)  

 Modul în care magistraţii îşi îndeplinesc atribuţiile în legătură cu 
operativitatea soluţionării cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare aflate în 
lucru a fost evaluat de către conducere în cadrul acţiunilor de control realizate, 
dar şi a controlului operativ curent. 

  De regulă, procurorii deleagă organelor de poliţie judiciară activităţile ce 
trebuie desfăşurate pentru soluţionarea cauzelor cu operativitate, sens în care  
în ordonanţele de delegare aceştia stabilesc termene concrete pentru  
administrarea probelor.  

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Din verificarea situaţiei celor 35 dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare astfel 
cum a fost consemnată în materialele transmise Inspecţiei Judiciare, rezultă 
existenţa mai multor cauze obiective care au determinat nesoluţionarea acestor 
lucrări, printre care: 

  - durata efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice/expertizelor; 
exemplificăm dosarele: nr. …/…/… nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/… etc.; 

- complexitatea cauzelor determinată fie de dificultatea administrării 
probatoriului, fie de natura faptelor investigate, ca de exemplu infracţiuni  
economico-financiare etc., fie de multitudinea activităţilor desfăşurate etc. 
exemplificăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/… şi nr. …/…/…; 

-  declinări, disjungeri de la alte unităţi de parchet, conexări, preluări; 
exemplificăm dosarele: nr. …/…/… şi nr. …/…/…; 

-  suspecţi plecaţi din ţară/încarceraţi în străinătate sau dificultăţi în 
identificarea acestora, exemplificăm dosarele nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, 
nr. …/…/…. 
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PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANŢA 
I.Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Constanţa  
Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa este condus de: 
- prim  procuror adjunct …, delegat din data de 15.07.2020; 
- procurorul şef Secţie urmărire penală … delegat din data 01.07.2020; 
- procuror şef Secţie judiciară …, delegat din data de 20.03.2020. 
Schema de procurori prevede 20 de posturi de execuţie şi 4 de conducere, 

însă, în 2019 şi-au desfăşurat efectiv activitatea 13 procurori, iar în 2020, un 
număr de 11 procurori.  

Conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, în exercitarea 
atribuţiilor manageriale, în perioada supusă controlului a efectuat o paletă 
variată de controale tematice, inclusiv pe categorii de infracţiuni, atât la propria 
unitate cât şi la cele din subordine având ca scop reducerea stocului de dosare  
aflate în lucru la procurori sau la organele de poliţie mai vechi de 1 an/2 ani /5 
ani de la sesizare.  

De asemenea, conducerea Parchetului de pe lângă Tribunal Constanţa cu 
prilejul acţiunilor de control realizate, dar şi a controlului operativ curent a 
verificat modul de realizare de către procurori a activităţii de supraveghere  a 
cercetărilor efectuate de organele de poliţie în dosarele mai vechi de 5 ani de la 
data sesizării, de întocmire a notelor de îndrumare/fişe de supraveghere, de 
stabilire a unor termene de control sau alte măsuri  în vederea soluţionării 
acestor cauze. 

Pentru creşterea  operativităţii soluţionării  cauzelor mai vechi de 5 ani de 
la sesizare au fost organizate mai multe întâlniri  la care au participat conducerile 
Parchetului de pe  lângă Curtea de Apel Constanţa, Parchetului de pe lângă 
Tribunal Constanţa şi reprezentanţii ai IPJ Constanţa, Biroul 1 SICE din cadrul IPJ 
Constanţa, B.I.C.E. din cadrul S.R.P.T. Constanţa. 

Cu ocazia întâlnirilor a fost pusă în discuţie şi situaţia resurselor umane 
deficitară existentă atât în cadrul structurilor de poliţie judiciară care 
administrează probatoriul în cauzele mai vechi cât şi în cadrul parchetului, prin 
procurorii care supraveghează activitatea de cercetare penală, concluzionându-
se că pentru creşterea celerităţii este necesară o eficientizare a modului de lucru, 
o prioritizare a activităţii efectuată în fiecare dosar şi o organizare a programului 
de lucru. 

Conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa monitorizează 
dosarele vechi şi în baza programului de activitate întocmit semestrial, iar în 
vederea creşterii celerităţii şi reducerii duratei de soluţionare a cauzelor ce fac 
obiectul prezentului controlul, periodic sunt actualizate listele cu dosare vechi, 
liste ce sunt difuzate conducerilor structurilor de poliţie implicate ca de exemplu: 
Serviciul de Investigare a criminalităţii economice, Biroul de Investigare a 
Criminalităţii Economice etc. 
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Situaţia dosarelor vechi a fost şi este:  discutată  de conducere şi colectivul 
de procurori în şedinţele săptămânale de analiză a soluţiilor, aspect ce constituie 
un  obiectiv permanent.  
 Aspectele constatate şi măsurile identificate pentru: reducerea  stocului 
de dosare vechi  au fost materializate prin informări, din care exemplificăm 
lucrările: nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/…, 
nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/…, nr…./…/…/…, nr. …/…/…/… etc.  
 II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
            Verificările prealabile desfăşurate în perioada prezentului control au 
reliefat faptul că, pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa  există 86 
cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, faţă de 17 dosare aflate pe rol la 
finalizarea controlului anterior. 
           Toate cauzele se află în lucru la organele de poliţie judiciară în vederea 
administrării probatoriului iar sesizările datează din: o cauză în anul 2011, o 
cauze în anul 2012, 12 cauze în anul 2013, iar 72 cauze din 2014 şi 2015.  
           Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada  
2020 - 2028. 
 
 
 
 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CONSTANŢA   
I.Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Constanţa.   
Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa este condus de: 
- prim procurorul …., delegat din data de 13.05.2020; 
- prim procuror adjunct … numit prin HCSM nr.763 din data de 19.12.2017 
- prim procuror adjunct …, delegat din data de 06.07.2020. 
  Pentru reducerea  duratei de soluţionare a cauzelor şi  a stocului de 

dosare vechi aflate în curs de instrumentare la procuror sau la organele de poliţie 
judiciară, conducerea monitorizează dosarele mai vechi de  1 an, 2 ani şi 5  ani 
de la sesizare, inclusiv pe categorii de infracţiuni, în baza programului de 
activitate întocmit semestrial. 

 În activitatea de control, prim procurorul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Constanţa a procedat la efectuarea unor verificări a cauzelor aflate 
în lucru la procurori mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

 Întreaga activitate de îndrumare şi control, inclusiv măsurile dispuse ca 
urmare a diferitelor  şedinţe de lucru la care a participat,  a fost materializată  de 
prim procuror  într-un număr mare de analize, controale şi  informări din care 
exemplificăm lucrările: nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/…, …/…/…/…, nr. …/…/…/…, 
…/…/…/.., dispoziţia nr. …/27 ianuarie 2020 etc. 
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În ceea ce priveşte situaţia personalului, se reţine că, dintr-o schemă de 27 
procurori cu funcţii de execuţie şi 3 cu funcţii de conducere, în cursul anului 2019, 
gradul de ocupare a fost de 86,66%, iar în cursul anului 2020, gradul de ocupare 
a fost de 83,33%. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

La finalizarea controlului anterior, la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Constanţa au rămas  nesoluţionate  36 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. În 
prezentele verificări s-a constatat că există 38 de astfel de cauze, în creştere 
nesemnificativă. 

Verificările au evidenţiat faptul că, dintre cele 38 de dosare, într-o cauză 
prima sesizare datează din 2011, în 2 din 2013, în 8 din 2014, celelalte datând 
din 2015 şi 2016.  

Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada  
2021 - 2025. 

În activitatea de supraveghere:  a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorii, de regulă au emis note de îndrumare  în care au 
inserat activităţile concrete ce trebuie desfăşurate în termenele stipulate.  

Modul în care magistraţii îşi îndeplinesc atribuţiile în legătură cu 
supravegherea cercetărilor a fost evaluat de către conducere în cadrul acţiunilor 
de control realizate, dar şi a controlului operativ curent.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale 

Din verificarea situaţiei celor 38 de dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare, astfel cum a fost consemnată în materialele transmise Inspecţiei 
Judiciare, rezultă existenţa mai multor cauze obiective, respectiv: 

     -  restituirea cauzei la parchet/infirmarea soluţiei  dispuse de instanţa de 
judecată exemplificăm dosarele: nr. …/…/… şi nr. …/…/…; 

      - complexitatea cauzelor determinată fie de dificultatea administrării 
probatoriului, fie de natura faptelor investigate, ca de exemplu infracţiuni  
economico-financiare, fie de multitudinea activităţilor desfăşurate etc. 
exemplificăm dosarele nr. …/…/…, nr. …/…/…; 

     -  durata sau necesitatea efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a 
expertizelor, exemplificăm dosarele nr. …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/… şi 
…/…/…; 

     -  volumul mare de dosare aflate în lucru la  unitatea de parchet şi/sau 
organele de poliţie judiciară, exemplificăm dosarele nr. …/…/… şi …/…/…; 

     - redistribuirea succesivă a dosarului în vederea efectuării urmăririi penale 
proprii/supravegherii, generată de fluctuaţia în schema de procurori şi/ sau a 
organele de poliţie judiciară cu consecinţe asupra continuităţii activităţii de 
supraveghere a cercetărilor respectiv administrare a probatoriului; exemplificăm 
dosarele  nr. …/…/…, …/…/…, …/…/…; 
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     - comisii rogatorii naţionale; exemplificăm dosarul  nr. …/…/…    
     - sustragerea de la urmărirea penală a suspecţilor; exemplificăm dosarele: 

nr. …/…/…, nr. …/…/…. 
În perioada verificărilor, a fost soluţionat dosarul nr. …/…/…, în cauză 

dispunându-se clasarea.  A rămas astfel un număr de 37 de dosare mai vechi de 
5 ani de la data primei sesizări. 

 
PARCHETUL DE PE JUDECĂTORIA MEDGIDIA  
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 

Judecătoria Medgidia. 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia este condus de: 
- prim procuror … numit  prin HCSM nr.378 din data de 05.07.2018; 
Conform  obiectivelor cuprinse în programele semestriale de activitate, prim 

procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia a monitorizat 
permanent operativitatea soluţionării cauzelor penale înregistrate la parchet 
mai vechi de 2 ani/5 ani de la sesizare, fiind întocmite în acest sens 
analizele/informările nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/…, nr. 
…/…/…/… şi nr. …/…/…/….  

Situaţia cauzelor vechi este permanent monitorizată de conducerea 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, iar evidenţele ce se întocmesc se 
transmit şi organelor de poliţie judiciară pentru a fi luate măsurile necesare în 
vederea soluţionării cu celeritate a acestora. 

Gradul de ocupare a funcţiilor de procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Medgidia a fost de 66,66%, deoarece din cele 9 posturi prevăzute în 
organigramă au fost ocupate 6. În prezent, începând cu 05.01.2020, gradul de 
ocupare este de 100%. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

La finalizarea prezentelor verificări, pe rolul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Medgidia existau 6 cauze mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, faţă 
de o cauză din controlul precedent. Dintre acestea, 2 cauze datează din 2014 şi 
4 din 2015.  

Termenele de prescripţie se împlinesc în 2022 – 2024. 
III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 

penale 
Motivele nesoluţionării acestor dosare sunt: întârzierea unui ordin european 

de anchetă, durata mare necesară efectuării expertizelor şi lipsa relaţiilor 
Interpol Italia; exemplificăm dosarele nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/….. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA MANGALIA 
I.Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Mangalia.  
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    Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia este condus de: 
 - prim procuror …, delegat din data de 15.07.2020. 
 Conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia a dispus 

monitorizarea cauzelor mai vechi de 2/4 ani de la prima sesizare. În acest sens, a 
fost întocmită informarea nr. …/…/…/… şi au fost emise dispoziţiile nr. …, …/2020 
şi nr. …/2019. 

Schema de procurori este de 5 posturi de execuţie şi 1 de conducere, 
incompletă până în ianuarie 2020. 

 II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

  La finalul prezentelor verificări, la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Mangalia au rămas  nesoluţionate  4 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, faţă 
de cele 5 din controlul precedent. 

 Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în 2021 
2024. 

 Modul în care magistraţii îşi îndeplinesc atribuţiile în legătură cu 
supravegherea cercetărilor a fost evaluat de către conducere în cadrul acţiunilor 
de control realizate, dar şi a controlului operativ curent.  

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

 Din verificarea situaţiei celor 4 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare astfel cum a fost consemnată în materialele transmise Inspecţiei 
Judiciare, rezultă că motivele nesoluţionării acestora sunt de natură obiectivă, 
respectiv, sustragerea suspectului de la urmărire penală ori necesitatea 
efectuării unor acte de urmărire care nu au putut fi aduse la îndeplinire 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA HÂRŞOVA 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Hârşova.  
Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârșova este condus de: 

- prim procuror …, delegat din data de 17.07.2020. 
Din datele transmise nu rezultă dacă au fost efectuate activităţi de îndrumare 

şi control de către conducerea parchetului. 
Schema de personal este de 2 posturi de execuţie şi 1 post de conducere, 

însă parchetul funcţionează de cca 10 ani cu doar 2 procurori, dintre care unul 
delegat în funcţia de prim procuror.  

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în 
perioada2020 – 2028 (în dosarele nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/.., nr…./…/…, 
nr…./…/… şi nr…./…/… termenul se împlineşte în cursul anului 2020). 
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În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorii au emis fişe de supraveghere actualizate în funcţie 
de modul de îndeplinire al dispoziţiilor de către organele de poliţie judiciară în 
care au inserat activităţile concrete ce trebuie desfăşurate în termenele 
stipulate. 

Modul în care magistraţii îşi îndeplinesc atribuţiile în legătură cu urmărirea 
penală/ supravegherea cercetărilor a fost evaluat de către conducere în cadrul 
acţiunilor de control realizate, dar şi a controlului operativ curent.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale 

Din verificarea situaţiei celor 86 dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare 
astfel cum a fost consemnată în materialele transmise Inspecţiei Judiciare, 
rezultă existenţa mai multor cauze obiective; exemplificăm următoarele: 

- suspecţi care se sustrag cercetărilor sau dificultăţi în identificarea acestora, 
exemplificăm dosarele: nr. …/…/… şi …/…/…; 

- complexitatea cauzelor determinată fie de dificultatea administrării 
probatoriului, fie de natura faptelor investigate, ca de exemplu infracţiuni  
economico-financiare etc., fie de multitudinea activităţilor desfăşurate etc. 
exemplificăm dosarele: nr. …/…/…; nr…./…/…, nr…./…/… şi nr…./…/…; 

-  durata sau necesitatea efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a 
expertizelor, exemplificăm dosarele nr…./…/…, …/…/… şi …/…/…; 

-  volumul mare de dosare aflate în lucru la  unitatea de parchet şi/sau 
organele de poliţie judiciară exemplificăm dosarele: nr. …/…/…, …/…/…; …/…/… 
şi …/…/…; 

- redistribuirea succesivă a dosarului în vederea efectuării urmăririi penale 
proprii/supravegherii, generată de fluctuaţia în schema de procurori şi/ sau a 
organele de poliţie judiciară cu consecinţe asupra continuităţii activităţii de 
supraveghere a cercetărilor respectiv administrare a probatoriului exemplificăm 
dosarele: nr. …/…/…, …/…/…, …/…/…; 

- comisii rogatorii naţionale şi internaţionale, exemplificăm dosarele: nr. 
…/…/…., …/…/… şi …/…/…;  

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TULCEA  
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe  lângă 

Tribunalul Tulcea. 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea este condus de: 
- prim procuror …, delegat din data de 16.07.2020; 
- prim procuror adjunct …, delegat din data de 16.07.2020; 
- procuror şef Secţie urmărire penală …, delegat din data de 15.03.2020; 
- funcţia de procuror şef Secţie judiciară este vacantă. 
Conform obiectivelor cuprinse în programele de activitate 

semestrialconducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea  monitorizează 
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cauzele vechi, iar în exercitarea atribuţiilor manageriale, în perioada supusă 
controlului a efectuat verificări având ca scop reducerea stocului de dosare  
aflate în lucru la procurori sau la organele de poliţie mai vechi de 5 ani de la 
sesizare.  

De asemenea, conducerea Parchetului de pe lângă Tribunal Tulcea cu prilejul 
acţiunilor de control realizate, dar şi a controlului operativ curent a verificat 
modul de realizare de către procurori a activităţii de supraveghere  a cercetărilor 
efectuate de organele de poliţie în dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării, 
de stabilire a unor termene concrete sau alte măsuri  în vederea soluţionării 
acestor cauze. 

             Aspectele constatate şi măsurile identificate pentru reducerea  
stocului de dosare vechi au fost materializate în mai multe informări din care 
exemplificăm lucrările: nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/…  şi …/…/…/…. 

            Schema de personal prevede 6 posturi de execuţie şi 4 de conducere, 
însă parchetul funcţionează cu 7 procurori pe funcţii de execuţie (unul delegat 
de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea), dintre care 3 sunt delegaţi pe 
funcţii de conducere. 

 II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

Verificările desfăşurate în prezentul control au reliefat faptul că, pe rolul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea  sunt 12 cauze mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, faţă de 18 în controlul anterior.   

 Dintre acestea, 1 dosar este din 2012, 4 din 2013, 2 din 2014 şi restul din 
2015. 

 Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada  
2021 - 2030. 

 În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 
5 ani de la sesizare, procurorii, de regulă, au dat îndrumări verbale organelor de 
poliţie judiciară, iar în cauzele aflate la urmărire penală proprie, procurorii, de 
regulă, au emis ordonanţe prin care au delegat organele de poliţie judiciară în 
vederea administrării probatoriului.  

 Modul în care magistraţii îşi îndeplinesc atribuţiile în legătură cu urmărirea 
penală/ supravegherea cercetărilor a fost evaluat de către conducere în cadrul 
acţiunilor de control realizate, dar şi a controlului operativ curent.  

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

 Din verificarea situaţiei celor 12 dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare 
astfel cum a fost consemnată în materialele transmise Inspecţiei Judiciare, 
rezultă existenţa mai multor cauze obiective, respectiv: 

 - restituirea cauzei la parchet; exemplificăm dosarul nr. …/…/…; 
 - suspecţi  plecaţi din ţară ori care se sustrag cercetărilor sau dificultăţi în 

identificarea acestora; exemplificăm dosarele: nr. …/…/… şi nr. …/…/….; 
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 - complexitatea cauzelor determinată fie de dificultatea administrării 
probatoriului, fie de natura faptelor investigate, ca de exemplu infracţiuni  
economico-financiare etc., fie de multitudinea activităţilor desfăşurate; 
exemplificăm dosarele: nr. …/…/… şi nr. …/…/….; 

-  durata sau necesitatea efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a 
expertizelor, exemplificăm dosarele: nr. …/…/… şi nr. …/…/…. 

Alături de aceste motive, situaţia de personal a fost şi ea determinantă în 
întârzierea soluţionării acestor cauze. Totodată, Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Tulcea a preluat şi soluţionat dosare de la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Babadag şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin.  

 
PARCHETUL DE PE JUDECĂTORIA TULCEA   
I.Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 

Judecătoria Tulcea 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea este condus de: 
- prim procuror …, delegat din data de 01.07.2020; 
     - prim procuror adjunct …, delegat din data de 19.05.2020.    
În vederea realizării obiectivelor inserate în programele semestriale de 

activitate, conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea a efectuat 
verificări şi a dispus măsuri pentru creşterea operativităţii  soluţionării  cauzelor 
cu autor cunoscut mai vechi de 1 an, 2 ani  şi 5 ani de la sesizare aflate în lucru la 
procurori sau organele de poliţie judiciară.  

Aspectele constatate au fost materializate în informări înregistrate sub nr. 
…/…/…/… şi nr. …/…/…/….  

Prin controlul operativ curent conducerea Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Tulcea monitorizează modul în care procurorii exercită 
supravegherea cercetărilor penale în cauzele  vechi. 

În ceea ce priveşte schema de personal, aceasta prevede 8 posturi execuţie 
şi 2 de conducere, în prezent fiind ocupate doar 6 dintre acestea. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

Verificările din cadrul prezentului control au reliefat faptul că,pe rolul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea  sunt 2 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare, la fel ca în controlul precedent. 

Cele două dosare nesoluţionate mai vechi de 5 ani de la sesizare  sunt 
înregistrate la parchet în anul 2015, iar termenul de prescripţie se împlineşte în 
perioada 2022-2024.  

  În activitatea de supraveghere  a cercetării penale în cauzele mai vechi de 
5 ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări în care au indicat în 
concret probele ce urmează a fi administrate şi termenele certe de soluţionare.   

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 
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  Din verificarea situaţiei celor 2 dosare cu autori cunoscuţi, mai vechi de 5 
ani de la prima sesizare, astfel cum a fost consemnată în materialele transmise 
Inspecţiei Judiciare, rezultă existenţa mai multor cauze obiective şi anume: 

     - lipsa înscrisurilor care au fost solicitate autorităţilor judiciare austriece; 
exemplificăm dosarul nr. nr. …/…/… ; 

    -  complexitatea cauzelor determinată fie de dificultatea administrării 
probatoriului, fie de multitudinea activităţilor desfăşurate etc.; exemplificăm 
dosarul nr. …/…/…. 

 
PARCHETUL DE PE JUDECĂTORIA BABADAG 
I.Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 

Judecătoria Babadag. 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag este condus de: 
- prim procuror …, delegat din data de 15.07.2020. 
La Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag, schema de personal este de 2 

funcţii de execuţie şi 1 post  de conducere, însă acest parchet a funcţionat cu 2 
procurori pe execuţie, dintre care unul a fost delegat în funcţia de prim procuror. 

Activitatea acestei unităţi a fost coordonată şi condusă de Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Tulcea, care, pentru a ajuta, a preluat şi soluţionat dosare. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

Din verificările efectuate în prezent, rezultă că, pe rolul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Babadag există 1 dosar mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, 
la fel ca în controlul anterior, înregistrat în 2018, dar cu prima sesizare din anul 
2014. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale 

Din verificarea situaţiei cauzei ce face obiectul controlului astfel cum a fost 
consemnată în materialele transmise Inspecţiei Judiciare, rezultă că dosarul s-a 
constituit la data de 27.02.2014 ca urmare a disjungerii respectiv declinării 
dispuse de Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea într-un dosar la  data de 
19.09.2018. Motivul întârzierii soluţionării acestui dosar este durata mare a 
efectuării expertizei contabile dispuse în cauză, nefinalizată până în prezent. 
  

PARCHETUL DE PE JUDECĂTORIA MĂCIN     
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 

Judecătoria Măcin. 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin este condus de: 
     - prim procuror …, delegat din data de 01.01.2019. 
La Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin, schema de personal este de 2 

funcţii de execuţie şi 1 post  de conducere, însă acest parchet a funcţionat cu 2 
procurori pe execuţie, dintre care unul a fost delegat în funcţia de prim procuror. 
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Activitatea acestei unităţi a fost coordonată şi condusă de Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Tulcea, care, pentru a ajuta, a preluat şi soluţionat dosare. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

Din verificările efectuate în prezent, rezultă că, pe rolul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Măcin există 4 dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, 
faţă de niciunul în controlul anterior, cu prima sesizare din anul 2014. 

Dintre acestea, în 2 dintre ele prima sesizare datează din 2014, iar în celelalte 
2 din 2015. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale 

Motivele care au determinat întârzierea soluţionării dosarelor menţionate 
sunt de ordin obiectiv, respectiv numărul redus de personal, atât în cadrul 
parchetului, cât şi în cadrul organelor de poliţie, fluctuaţia de personal, 
complexitate, disjungeri; exemplificăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. 
…/…/… şi  nr. …/…/…. 

C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA 
ȘI APLICAREA LEGII 

Nu este cazul. 
D. DEFICIENȚE ȘI VULNERABILITĂȚI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 

ÎNLĂTURAREA DEFICIENȚELOR ȘI PREVENIREA RISCURILOR 
I. Deficiențe și vulnerabilități identificate 
Prelungirea în timp a procedurilor, datorată cauzelor descrise la capitolul B 

pct.III, a avut drept consecință nesoluționarea dosarelor dosarelor mai vechi de 
5 ani de la data sesizării, aflate în lucru la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Constanţa și unitățile subordinate. 

Fluctuaţia de personal atât la nivelul unităţilor de parchet cât şi la nivelul 
organelor de poliţie judiciară şi/sau deficitul de resursă umană la care se adaugă 
lipsa de experienţă a magistraţilor stagiari dar şi a lucrătorilor de poliţie noi 
angajaţi din sursă externă constituie vulnerabilităţi şi blocaje ce au drept 
consecinţă afectarea activităţii, prin creşterea volumului de activitate şi implicit 
prelungirea procedurilor judiciare la unităţile de parchet, aşa cum s-a arătat la 
capitolul B din prezentul raport. 

II. Propuneri pentru înlăturarea deficiențelor și prevenirea riscurilor 
Raportat la aspectele constate și descrise anterior, apreciem că se impune: 
-continuarea monitorizării de către conducerea Parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel Constanţa și unitățile subordinate a situației cauzelor cu autor 
cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare; 

-efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire penală în 
cauzele aflate în lucru la urmărire penală proprie, iar în privința cauzelor aflate 
în lucru la organele de urmărire penală sub supravegherea procurorului se 
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impune exercitarea cu fermitatea a atribuțiilor conferite de art.300, 303 C.p.p., 
precum și în realizarea dispozițiilor Ordinului comun nr…./…/… din 11.04.2014 al 
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
și al Ministerului Afacerilor Interne, de către procurorii desemnați, prin stabilirea 
de îndrumări și termene de finalizare a cercetărilor penale. 

E.CONCLUZII PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANŢA 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi a unităţilor 

din circumscripţia sa teritorială mai sus menţionate, există un număr de 189 
cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, în creştere faţă de 64, cât au fost 
constatate la controlul anterior. 

► Verificările au reliefat faptul căîn dosarele mai vechi de 5 ani  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv 
respectiv: restituirea cauzei/infirmarea soluţiilor de către instanţa de judecată; 
lipsa de preocupare a lucrătorului de poliţie pentru efectuarea ritmică şi într-un 
termen rezonabil a actelor de cercetare; complexitatea cauzelor; redistribuirea 
succesivă a dosarului în vederea efectuării  urmăririi penale/supravegherii, 
generată de fluctuaţia în schema de procurori şi a organele de poliţie judiciară; 
declinări, disjungeri de la alte unităţi de parchet, preluare şi conexări; comisii 
rogatorii naţionale/internaţionale; volumul mare de dosare aflate în lucru la  
unitatea de parchet şi/sau organele de poliţie judiciară; durata sau necesitatea 
efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a expertizelor; suspecţi care se 
sustrag cercetărilor ori sunt plecaţi din ţară/încarceraţi în străinătate sau 
dificultăţi în identificarea acestora. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, întâlniri cu reprezentanţii 
formaţiunilor de poliţie judiciară, controale operativ curente, note de îndrumare 
şi analiză. 

 
    PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA SI UNITĂȚILE 

AFLATE ÎN SUBORDINE 
Raportat la data de 02.06.2020, pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de 

Apel Craiova și unităților de parchet aflate în subordine, se aflau în lucru un 
număr total de 211 dosare penale cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de la 
data sesizării, din care 8-în ancheta proprie a procurorilor și 203-în 
supravegherea urmăririi penale, în creștere cu un procent de 62,55% față de 
controlul anterior materializat în Raportul nr. 3187/IJ/812/DIP/2018 (79 dosare 
penale)  

În timpul controlului, au fost soluționate un număr de 48 dosare penale, la 
data de 02.07.2020 rămânând în lucru un număr total de 163 cauze penale, din 
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care 4-în ancheta proprie a procurorilor și 159-în supravegherea urmăririi 
penale, distribuite după cum urmează:  

-Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova-3 dosare penale 
-Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj-52 dosare penale 
-Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova-68 dosare penale 
-Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj-11 dosare penale 
-Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Jiu-5 dosare penale 
-Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Cărbunești-1 dosar penal 
-Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru-3 dosare penale 
-Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci-1 dosar penal 
-Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți-4 dosare penale 
-Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin-6                  dosare 

penale 
-Parchetul de pe lângă Judecătoria Vânju Mare-1 dosar penal 
-Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă-1 dosar penal 
-Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt-3 dosare penale 
-Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina-4 dosare penale 
Față de numărul cauzelor aflate în evidențele unităților de parchet la data 

de 02.06.2020, cele 48 dosare au fost soluționate de: Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Dolj (2 cauze penale), Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova (25 
cauze penale), Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj (6 cauze penale), Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Tg. Jiu (4 cauze penale),  Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Motru (1 cauză penală), Parchetul de pe lângă Judecătoria Vânju 
Mare (1 cauză penală), Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt (1 cauză penală), 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal (toate cele 8 cauze aflate în lucru, din 
categoria dosarelor penale vizate de control).        

Următoarele unități de parchet nu au în curs de instrumentare/soluționare 
dosare cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de la sesizare: Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Filiași, Parchetul de pe lângă Judecătoria Segarcea, Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Calafat, Parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Orșova, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Caracal (cu precizarea că cele 8 dosare înregistrate în evidență au fost 
soluționate în perioada 17.06.2020-29.06.2020), Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Corabia și Parchetul de pe lângă Judecătoria Balș.  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA 
Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a 

prevăzut până în luna noiembrie 2019, 18 posturi (5 de conducere și 13 de 
execuție) iar în prezent, 17 posturi ( 5 de conducere și 12 de execuție).  

În perioada ianuarie 2019-iunie 2020, gradul de ocupare a posturilor a 
variat între 72,22% (în luna mai 2019) și 88,89 % (în intervalul iulie-august 
2019). Fluctuația de procurori s-a manifestat atât la nivelul funcțiilor de 



241 / 508 
 

conducere cât și a celor de execuție, în prezent, la Parchetul de pe lângă Curtea 
de Apel Craiova desfășurând activitate 4 procurori cu funcții de conducere și 11 
procurori cu funcții de execuție.  

Echipa managerială este formată din: doamna …-procuror general numită 
prin HCSM nr. 784/20.12.2018, domnul …-procuror general adjunct numit prin 
HCSM nr. 642/28.06.2019, domnul …-procuror general adjunct numit prin 
HCSM nr. 469/04.07.2017, doamna …-numită prin HCSM nr. 162/28.03.2019 și 
domnul …-procuror șef secție judiciară (delegat începând cu data de 
01.04.2020).  

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de conducere 
În perioada 2019-ianuarie 2020, procurorii cu funcții de conducere din 

cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova au realizat activități de 
control planificate prin programele de activitate semestriale, care au vizat atât 
dosare înregistrate la unitatea proprie cât și dosare înregistrate la unitățile 
subordonate. 

Controalele au privit:  
a) modalitatea de efectuare a urmăririi penale și realizare a supravegherii 

cercetărilor, de către procurorii din cadrul parchetelor de pe lângă tribunale, în 
cauzele mai vechi de 2 ani de la sesizare având ca obiect infracțiuni de evaziune 
fiscală, spălarea banilor, contrabandă (inclusiv măsuri asiguratorii) la:  
Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți (Informările nr. …/…/…/15.04.2019 
și nr. …/…/…/16.10.2019 întocmite de procurorul general al Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Craiova), Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj 
(Informările nr. …/…/…/24.04.2019 și nr…./…/…/23.10.2019 întocmite de 
procurorul șef secție urmărire penală), Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt 
(Informările nr. …/…/…/24.04.2019 și nr. …/25.10.2019 întocmite de procurorul 
șef secție urmărire penală). 
 b) operativitatea și măsurile dispuse pentru soluționarea cauzelor mai 
vechi de 5 ani de la data sesizării înregistrate la cele patru unități de parchet de 
pe lângă tribunale aflate în subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Craiova ( Informările nr. …/…/…/17.05.2019 și nr…./…/…/20.11.2019 întocmite 
de procurorul șef secție urmărire penală)  
 c) situația cauzelor mai vechi de 2 ani de la sesizare având ca obiect 
infracțiunile împotriva regimului de protecție a mediului, împotriva regimului 
de protecție a patrimoniului cultural și împotriva fondului forestier, înregistrate 
la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova și unitățile subordonate ( 
Informarea nr. …/…/…/31.01.2019 întocmită de procurorul general adjunct al 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, cu precizarea că activitatea 
fusese planificată prin programul de activitate al unității pentru semestrul 
II/2018 și Informarea nr. …./…/…/30.01.2020 întocmită de procurorul șef secție 
urmărire penală) 
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 d) operativitatea efectuării activității de urmărire penală în cauzele mai 
vechi de 1 an de la sesizare având ca obiect infracțiuni de corupție, înregistrate 
la parchetele de pe lângă tribunale (Informarea nr. …/…/…/26.07.2019 
întocmită de procurorul șef secție urmărire penală) 
 e) situația cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare având ca obiect 
infracțiuni prevăzute în Codul Silvic, înregistrate la Parchetul de pe lângă Curtea 
de Apel Craiova și unitățile din teritoriu (Informarea nr. …/…/…/04.10.2019 
întocmită de procurorul general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Craiova)  
 f) situația cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare înregistrate la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, rămase nesoluționate la sfârșitul 
sem.I/2019 (Informarea nr. …/…/…/27.09.2019 întocmită de procurorul șef 
secție urmărire penală) 
 g) situația cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare înregistrate la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, Parchetele de pe lângă 
Tribunalele Dolj și Gorj, Parchetele de pe lângă Judecătoriile Slatina, Băilești, 
Calafat și Vânju Mare aflate în lucru la procurori și rămase nesoluționate la 
începutul trim. III/2019 (Informarea nr. …/…/…/14.11.2019 întocmită de 
procurorul șef secție urmărire penală).  

Actele de control au punctat motivele obiective dar și motivele subiective 
reținute în situațiile în care au fost constatate deficiențe în activitatea de 
urmărire penală și de supraveghere, au inclus analize comparative ale 
aspectelor  reținute ca urmare a unor  activități de control anterioare care au 
vizat aceleași teme, astfel că în unele cazuri, măsurile dispuse și după caz, 
recomandările făcute procurorilor cu funcții de conducere și de execuție din 
cadrul unităților de parchet din subordine, au avut ca  efect eficientizarea 
activității și rezultate pozitive.  

Exemplificăm: scăderea numărului de dosare având ca obiect cauze mai 
vechi de 5 ani de la sesizare, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți, 
constatată prin Informările nr. …/…/…/… și nr…./…/…/…, scăderea numărului de 
dosare având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor și 
contrabandă, mai vechi de 2 ani de la sesizare-la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Gorj, constatată prin Informarea nr. …/…/…/…, scăderea numărului 
de dosare mai vechi de 1 an de la sesizare înregistrate la Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Craiova, constatată prin Informarea nr. …/…/…/….  

Au existat însă și situații în care măsurile dispuse de procurorii cu funcții de 
conducere din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova nu s-au 
reflectat în mod corespunzător în activitatea unităților de parchet ale căror 
dosare au făcut obiectul controlului.  

Exemplificăm: dosarele vizate în Informările nr. …/…/…/31.01.2019 și 
…/…/…/30.01.2020 aflate în lucru la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, 
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru, la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
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Drobeta Turnu Severin și Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina; dosarele 
vizate în Informările nr. …/…/…/24.04.2019 și nr. …/…/…/25.10.2019 
înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt.  

La datele de 01.04.2019 și 17.09.2019, procurorul general al Parchetului de 
pe lângă Curtea de Apel Craiova a participat la două dintre ședințele organizate 
de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj cu reprezentanții IPJ 
Gorj și structurilor specializate SICE și SIC, ședințe în cadrul cărora a fost 
analizată situația cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare și au fost dispuse 
măsuri comune menite să  conducă la reducerea stocului de dosare (procesele-
verbale înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. 
…/…/…/15.04.2019 și nr. …/…/…./01.11.2019). 

La data de 22.06.2020, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea 
de Apel Craiova a participat la ședința organizată la sediul Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Gorj în prezența prim-procurorilor unităților de parchet din 
subordine, ședință în cadrul căreia s-a dezbătut măsurile necesare în vederea 
eficientizării activităților de urmărire penală și reducerii stocului dosarelor mai 
vechi de 1 an de la sesizare (Informarea înregistrată la PT Gorj sub nr. 
…/…/…/22.06.2020). 

La datele de 10.05.2019, 10.09.2019 și  05.12.2019, procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a participat la ședințele de lucru 
organizate la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt cu procurorii 
desemnați cu supravegherea urmăririi penale în dosarele aflate în lucru la SICE, 
cu lucrătorii de poliție din cadrul acestui serviciu precum și cu conducerile IPJ 
Olt și SICE, în cadrul cărora au fost analizată situația cauzelor mai vechi de 1 an 
de la sesizare, evoluția din punct de vedere statistic a cauzelor soluționate și a 
celor nou intrate în categoria dosarelor vechi, s-au discutat aspecte de practică 
judiciară și s-au stabilit măsuri comune privind realizarea activităților de 
urmărire penală în termene rezonabile (Procesele verbale înregistrate la PT Olt 
sub nr. …/…/…/10.05.2019, nr. …/…/…/10.09.2019 și nr. …/…/…/05.12.2019)   

De asemenea, la datele de 26.09.2019 și 03.12.2019, procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a participat la două dintre 
ședințele organizate la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, cu 
procurorii acestei unități, conducerea IPJ Mehedinți  și lucrătorii de poliție 
judiciară din cadrul IPJ Mehedinți-Serviciul de Investigare a Criminalității 
Economice, ședințe în cadrul cărora a fost analizată situația cauzelor mai vechi 
de 1 an de la data sesizării, aflate în lucru la organele de cercetare penală.  În 
acest cadru, au fost dispuse măsuri de natură a conduce la reducerea 
termenului de soluționare a cauzelor penale din categoria menționată, atât în 
sarcina procurorilor desemnați cu supravegherea urmăririi penale cât și a 
lucrătorilor de poliție judiciară ( procesele verbale nr. …/…/…/26.09.2019 și nr. 
…/…/…/03.12.2019 înregistrate la PT Mehedinți).   
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II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale 
efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Craiova sunt înregistrate 3 cauze penale cu autori cunoscuți mai 
vechi de 5 ani de la sesizare (1 în anchetă proprie și 2-la supraveghere).Cauzele 
au fost înregistrate la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova în anii 2015 
și 2018, iar prima sesizare a organelor de urmărire penală a avut loc în anii 2014 
și 2015.  

Conform datelor comunicate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Craiova, într-un singur dosar dintre cele 2 aflate la supraveghere, au fost emise 
note de îndrumare.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale. 

Din analiza datelor comunicate, pot fi identificate motive obiective care au 
condus la nefinalizarea urmăririi penale respectiv: amploarea activităților în 
probațiune (dosarul nr. …/…/…, dosarul nr. …/…/…), durata efectuării 
expertizelor de specialitate, numărul mare de inculpați, existența unor 
elemente de extraneitate (dosarul nr. …/…/…). 

Cu referire la dosarul nr. …/…/… a fost identificat și un motiv subiectiv: 
neefectuarea activităților de urmărire penală în perioada ianuarie 2019-
februarie 2020.  

 
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DOLJ 
 Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj prevede 20 

posturi de procurori-4 cu funcții de conducere și 16 cu funcții de execuție.  
Din datele comunicate de unitatea de parchet, rezultă că în perioada 

ianuarie 2019-iunie 2020, cu mici fluctuații, activitatea de urmărire penală și 
activitatea judiciară a fost desfășurată de un număr de 12 procurori, existând 
continuitate pe funcțiile de conducere. Din cei 12 procurori cu funcții de 
execuție, 4 au fost desemnați să efectueze urmărire penală proprie, 5-au fost 
desemnați să exercite activitatea de supraveghere a urmăririi penale 
desfășurată de organele de poliție judiciară iar 3 procurori au desfășurat 
activitate în sectorul judiciar.  

Echipa managerială este formată din: domnul procuror … (reinvestit în 
funcția de conducere prin HCSM nr. 642/28.06.2019), domnul …(reinvestit în 
funcția de conducere prin HCSM nr. 642/28.06.2019), doamna …-procuror șef 
secție urmărire penală și domnul …-procuror șef secție judiciară (delegat 
începând cu data de 24.01.2020).  

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 
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În perioada 2019-iunie 2020, procurorii cu funcții de conducere din cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au realizat activități de control care au 
vizat îndeosebi activitatea de urmărire penală și de supraveghere desfășurată 
de procurorii din cadrul unității, dar și situația unor dosare înregistrate la 
unitățile subordonate, activități planificate prin programele de activitate 
semestriale ori realizate în aducerea la îndeplinire a ordinelor prim-
procurorului unității de parchet și a obiectivelor stabilite în programele de 
activitate ale parchetului ierarhic superior. 

Controalele au privit:  
a) modalitatea de efectuare a urmăririi penale și realizare a supravegherii 

cercetărilor, de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Dolj (Informările nr. …/…/…./10.05.2019, nr. …/…/…/19.09.2019 și nr. 
…/…/…/06.11.2019  întocmite de procurorul șef secție urmărire penală, 
Informarea nr. …/…/…./03.06.2020 întocmită de prim-procurorul unității) 

b) situația dosarelor mai vechi de 1 an aflate în lucru la procurorii din cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj (Informarea nr. …/…/…/05.03.2019 
întocmită de procurorul șef secție)  

c) analiza modului în care procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Dolj efectuează activitatea de supraveghere a efectuării urmăririi 
penale de către organele de poliție judiciară din cadrul IPJ Dolj-Serviciul de 
Investigare a Criminalității Economice (Informările nr. …/…/…/05.04.2019, nr. 
…/…/…/11.10.2019, nr…./…/…/23.10.2019 și nr. …/…/…/18.06.2020 întocmite 
de prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj) 

d) analiza cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare înregistrate la Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Dolj și unitățile subordonate ( Informările nr. nr. 
…/…/…/16.04.2019, nr. …/…/…/09.07.2019 și …/…/…/25.10.2019 întocmite de 
procurorul șef secție urmărire penală)   

e) analiza cauzelor mai vechi de 2 ani de la sesizare înregistrate la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Craiova (Informările nr. …/…/…/17.04.2019 și nr. 
…/…/…/12.07.2019 întocmite de prim-procurorul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Dolj)  

f) analiza cauzelor mai vechi de 2 ani de la sesizare înregistrate la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Filiași, Parchetul de pe lângă Judecătoria Băilești, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat și Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Segarcea (Informările nr…./…/…/17.04.2019 și                                         nr. 
…/…/12.07.2019 întocmite de prim-procurorul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Gorj)  

Actele de control întocmite de prim procurorul adjunct și procurorul șef 
secție au dezvoltat situația/stadiul cauzelor penale-din categoriile verificate, au 
punctat motivele obiective dar și motivele subiective reținute în situațiile în 
care au fost constatate deficiențe în activitatea de urmărire penală și de 
supraveghere, cu accent pe activitatea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, 
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astfel că în unele cazuri, măsurile propuse au avut ca  efect pe termen scurt 
eficientizarea activității și înregistrarea unor rezultate pozitive.  

Exemplificăm: scăderea numărului de dosare  mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, constatată prin Informarea nr. 
…/06.11.2019 (raportat la perioada supusă controlului materializat prin  
Informarea nr. …/…/…/10.05.2019) 

Au existat însă și situații în care măsurile dispuse de procurorii cu funcții de 
conducere din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj nu s-au reflectat 
în mod corespunzător nici în activitatea proprie și nici în activitatea unităților 
de parchet ale căror dosare au făcut obiectul controalelor.  

Exemplificăm: analiza datelor statistice realizată de prim-procurorul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj cu privire la activitatea Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Craiova-transpusă în Informările nr. …/…/…/17.04.2019 și 
nr. …/…/…/12.07.2019; analiza cauzelor mai vechi de 2 ani de la sesizare 
înregistrate la Parchetele de pe lângă Judecătoriile Filiași, Băilești, Calafat și 
Segarcea transpusă în Informările: nr. …/…/…./17.04.2019 și nr. 
…/…/…/12.07.2019; analiza cauzelor vizate în Informările nr. 
…/…/…/09.07.2019 și nr. …/…/…/25.10.2019 cu referire la activitatea 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.  

La nivelul unității de parchet, periodic, se întocmesc situații cuprinzând 
dosarele mai vechi de 2 ani de la sesizare care se aduc la cunoștința procurorilor 
desemnați, în cadrul ședințelor săptămânale de lucru și se comunică și 
conducerii IPJ Dolj în vederea luării măsurilor necesare soluționării lor.  

Pe linia colaborării interinstituționale, se evidențiază implicarea prim-
procurorului adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj și a procurorului 
șef secție urmărire penală care, în cadrul activităților de verificare a cauzelor 
vechi aflate în instrumentarea organelor de poliție judiciară din cadrul SICE, au 
stabilit cu persoanele responsabile din cadrul IPJ Dolj, măsuri comune privind 
eficientizarea activității de cercetare penală.  

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale 
efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Dolj sunt înregistrate 52 cauze penale cu autori cunoscuți mai vechi 
de 5 ani de la sesizare (2 în anchetă proprie și 50 la supraveghere).  

În cauzele aflate în ancheta proprie a procurorului, termenele de prescripție 
a răspunderii penale se împlinesc la datele de 29.04.2021 și 20.10.2022.  

În cauzele aflate în supraveghere, termenele de prescripție a răspunderii 
penale se împlinesc cel mai devreme în luna decembrie 2020 (dosarul nr. 
…/…/…) și cel mai târziu, în luna septembrie 2030. Pentru un număr semnificativ 
de cauze dintre cele aflate în supraveghere, termenele de prescripție se vor 
împlini în anul 2022.  
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În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele de 
poliție judiciare, procurorii desemnați au emis note de îndrumare și, acolo unde 
a fost cazul, au prelungit termenele de soluționare anterior stabilite. 

Așa cum am arătat anterior, cauzele mai vechi de 2 ani de la sesizare fac 
obiectul monitorizării, periodic, situația acestora fiind comunicată și organelor 
de conducere ale IPJ Dolj. Modul în care magistrații procurori își îndeplinesc 
atribuțiile cu privire la supravegherea urmăririi penale a fost verificat și  evaluat 
de prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj și de 
procurorul șef al secției de urmărire penală. 

     III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale. 

În urma analizei datelor comunicate, au fost identificate o serie de motive 
obiective care au condus la nesoluționarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, după cum urmează:  

-amploarea/diversitatea activităților în probațiune  (exemplificăm: dosar nr. 
…/…/…, dosar nr. …/…/…, dosar nr. …./…/…, dosar nr. …/../…, dosar nr. …/…/…, 
dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…, dosar nr. 
…/…/…) 

-dificultăți în documentarea întregii activități infracționale ( exemplificăm: 
dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…, dosar nr. 
…/…/…-număr inițial: …/…/…) 

-sustragerea suspecților de la urmărirea penală (exemplificăm: dosar nr. 
…/…/…, dosar nr. …/…/…) 

-fluctuația de personal de la nivelul structurii de poliție, care a determinat 
desemnarea succesivă a mai multor lucrători de poliție judiciară în vederea 
efectuării urmăririi penale (exemplificăm: dosar nr. …./…/…, dosar nr. …/…/…, 
dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…) 

Au fost identificate și motive subiective care au condus la nesoluționarea 
dosarelor, constând în lăsarea cauzelor în nelucrare în intervale mari de timp.  
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/… aflat în anchetă proprie, în care, după luna 
noiembrie 2018, nu au mai fost efectuate activități de urmărire penală; dosarul 
nr. …/…/… aflat în anchetă proprie, în care, după începerea urmăririi penale in 
rem (11.08.2017) nu au fost efectuate activități de urmărire penală; dosarul nr. 
…/…/… aflat în supraveghere, în care, în intervalul iulie 2016-septembrie 2019, 
nu au fost efectuate activități de urmărire penală; dosarul nr. …/…/… aflat în 
supraveghere, în care, în intervalul decembrie 2015-august 2018, nu au fost 
efectuate activități de urmărire penală; dosarul nr. …/…/… aflat în 
supraveghere, în care, în intervalul octombrie 2016-februarie 2018, nu au fost 
efectuate activități de urmărire penală; dosarul nr. …/…/… aflat în 
supraveghere, în care, în perioadele septembrie 2015-august 2017 și octombrie 
2017-noiembrie 2019, nu au fost efectuate acte de urmărire penală; dosarul nr. 
…/…/… aflat în supraveghere, în care, în intervalul mai 2015-februarie 2018, nu 
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s-au efectuat acte de urmărire penală; dosarul nr. …/…/… aflat în supraveghere, 
în care, în intervalul iulie 2016-februarie 2018, nu s-au efectuat acte de 
urmărire penală; dosarul nr. …/…/… aflat în supraveghere, în care, în intervalul 
iulie 2016-februarie 2019, nu s-au efectuat activități de urmărire penală; 
dosarul nr. …/…/… aflat în supraveghere, în care, după luna noiembrie 2018, nu 
s-au mai efectuat activități de urmărire penală; dosarul nr. …/…/… aflat în 
supraveghere, în care, în intervalele martie 2017-martie 2018, nu s-au efectuat 
activități de urmărire penală; dosarul nr. …/…/… aflat în supraveghere, în care, 
debutul activităților de urmărire penală a avut loc în luna martie 2020.  

Cu privire la aceste ultime aspecte, existând indicii privind nerespectarea 
în mod repetat și din motive imputabile a dispozițiilor legale privitoare la 
soluționarea cu celeritate a cauzelor, se va dispune sesizarea din oficiu a 
Inspecției Judiciare cu privire la abaterea disciplinară prev. de art.99 lit. h teza 
I din Legea 303/2004 rep.  

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CRAIOVA 
Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova prevede 25 

posturi de procurori-3 cu funcții de conducere și 22 cu funcții de execuție.  
Din datele comunicate de unitatea de parchet, rezultă că în cursul anului 

2019, în sectorul de urmărire penală și supraveghere au desfășurat activitate 
un număr de 12 procurori din totalul celor 16 ocupând funcții de execuție (2 
fiind procurori stagiari)  iar în cursul anului 2020-un număr de 13 procurori din 
totalul celor 16 ocupând funcții de execuție (3 fiind procurori stagiari). Pe 
funcțiile de conducere a existat continuitate numai în ceea ce privește prim-
procurorul unității-doamna …, funcțiile de prim-procuror adjunct fiind ocupate 
succesiv, inițial prin numire apoi prin delegare, de către doamnele …, respectiv, 
….   

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În perioada 2019-iunie 2020, procurorii cu funcții de conducere din cadrul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova nu au realizat activități de control 
operativ sau control tematic asupra dosarelor mai vechi de 1 an/2 ani/5 ani 
înregistrate la unitatea proprie.  

Însă, în perioada ianuarie 2019-martie 2020, prim-procurorul unității a 
convocat și a participat la ședințe de lucru cu reprezentanții 
formațiunilor/subunităților de poliție din cadrul Poliției mun. Craiova, în cadrul 
cărora au fost analizate: situația cauzelor aflate în lucru la Serviciul de 
Investigare a Criminalității Economice, îndeosebi a celor înregistrate anterior 
anului 2016 (proces verbal din 17.01.2019), situația cauzelor mai vechi de 1 an 
de la sesizare aflate în lucru la secțiile urbane și secțiile rurale, Biroul Investigații 
Criminale, Biroul Rutier, Biroul Centrul Universitar-cu participarea a doi 
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procurori de supraveghere (procese verbale din 04.04.2019 și 
05.04.2019),situația cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare aflate în lucru la 
secțiile urbane și secțiile rurale, Biroul Investigații Criminale, Biroul Rutier, 
Biroul Centrul Universitar (procese verbale din 20.06.2019 și 12.02.2020), 
situația cauzelor aflate în lucru la Serviciul de Investigare a Criminalității 
Economice-Biroul de Investigare a Criminalității la Regimul Fondurilor Publice și 
a Corupției (procesul verbal din 04.03.2020). În cadrul ședințelor de lucru, s-a 
discutat situația dosarelor vechi având ca obiect anumite categorii de 
infracțiuni, au fost punctate motivele obiective și subiective care conduceau la 
nesoluționarea lor, au fost formulate propuneri/recomandări privind modul de 
lucru procuror-lucrător de poliție judiciară.  

Aceste ședințe de lucru nu au avut efectul scontat, din conținutul proceselor 
verbale rezultând că, cel puțin în privința dosarelor mai vechi de 1 an de la 
sesizare, s-a înregistrat o creștere a numărului lor. (3317 dosare la 04.04.2019, 
3377 dosare la 20.06.2019 și 3693 dosare la 12.02.2020)  

La data de 05.02.2020, la nivelul unității de parchet, s-a realizat o evaluare 
numerică a cauzelor mai vechi de 5 de la sesizare, nesoluționate, prim 
procurorul unității dispunând transmiterea către procurorii de supraveghere a 
datelor corespunzătoare și verificarea de către aceștia din urmă, a dosarelor și 
acordarea de îndrumări (conform procesului verbal nr. …/…/…/…).  

Prin Ordinul nr. …/03.06.2020, prim-procurorul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Craiova a instituit un sistem de monitorizare a cauzelor mai vechi 
de 1 an, 2 ani și 5 ani de la sesizare prin stabilirea, în sarcina prim-procurorului 
adjunct și procurorilor cu funcții de execuție, a unor activități de control și 
verificare.  

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale 
efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Craiova sunt înregistrate 68 cauze penale cu autori cunoscuți mai 
vechi de 5 ani de la sesizare (la supraveghere).  

În aceste cauze, termenele de prescripție a răspunderii penale se împlinesc 
cel mai devreme în cursul acestui an(dosarul nr. …/…/…) și cel mai târziu, în luna 
ianuarie 2031. În cazul unor dosare în care au fost înregistrate infirmări  ale 
soluțiilor de netrimitere în judecată, termenul general de prescripție a 
răspunderii penale, s-a împlinit. Exemplificăm: dosar nr. …/…/…-termen împlinit 
la data de 06.06.2018, dosar nr. …/…/…-termen împlinit la data de 22.02.2017 

În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele de 
poliție judiciare, de regulă, procurorii desemnați au emis note de îndrumare 
denumite ”fișe de supraveghere” sau ”ordonanțe” sau au dat dispoziții verbale 
privind efectuarea unor activități. Din materialul pus la dispoziție de Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Craiova rezultă că într-o proporție semnificativă, în 
cazul dosarelor care fac obiectul controlului, notele de îndrumare au fost emise 
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în cursul acestui an după cum rezultă, lipsa unor note scrise de sarcini, într-un 
număr de 23 de cauze dintre cele raportate.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale. 

În urma analizei datelor comunicate, au fost identificate o serie de motive 
obiective care au condus la nesoluționarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, după cum urmează:  

-durata efectuării expertizelor de specialitate (exemplificăm: dosar nr. 
…/…/…, dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…, 
dosar nr…./…/…, dosar nr. …/…/…, dosar nr…./…/…)  

-restituirea unor cauze la organele de poliție în vederea completării 
urmăririi penale (exemplificăm: dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…-în care au 
fost emise trei ordonanțe de restituire, dosar nr. …/…/…-în care au fost emise 
două ordonanțe de restituire și o hotărâre de infirmare,  dosar nr…./…/…-în 
care au fost emise două ordonanțe de restituire). Acest aspect pune însă în 
discuție și calitatea activității de supraveghere a cercetării penale.  

-infirmări dispuse de judecătorul de cameră preliminară, redeschiderea și 
continuarea urmăririi penale (exemplificăm: dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…, 
dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…) 

-amploarea/diversitatea activităților în probațiune  (exemplificăm: dosar 
nr…./…/…, dosar nr. …/…/…, dosar nr…./…/… dosar nr. …/…/…) 

-sustragerea suspecților/inculpaților de la urmărirea penală (exemplificăm: 
dosar nr. …/…/…, dosar nr…./…/…, dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…, dosar nr. 
…/…/…, dosar nr…./…/…) 

-fluctuația de personal de la nivelul structurii de poliție, care a determinat 
desemnarea succesivă a mai multor lucrători de poliție judiciară în vederea 
efectuării urmăririi penale (exemplificăm: dosar nr…./…/…, dosar nr…./…/…, 
dosar nr…./…/…) 

Au fost identificate și motive subiective care au condus la nesoluționarea 
dosarelor, constând în lipsa ritmicității în efectuarea activităților de urmărire 
penală/lăsarea în nelucrare.  

Exemplificăm: dosarul nr. …/…/… în care s-au efectuat activități de urmărire 
penală numai în intervalele 2014-2015 și 2018-2019; dosarul nr. …/…/… în care 
s-au efectuat activități de urmărire penală în intervalele 2014-2015 și 2019-
2020; dosarul nr. …/…/… în care s-au efectuat activități de urmărire penală în 
anii 2017, 2019 și 2020; dosarul nr. …/…/… în care debutul activităților de 
urmărire penale a avut loc în luna martie 2020; dosarul nr. …/…/… în care nu s-
au mai efectuat activități de urmărire penală ulterior lunii decembrie 2017; 
dosarul nr. …/…/… în care nu s-au efectuat activități de urmărire penală în 
perioada decembrie 2016-mai 2020; dosarul nr. …/…/… în care nu s-au mai 
efectuat activități de urmărire penală ulterior lunii ianuarie 2018; dosarul nr. 
…/…/… în care nu s-au efectuat activități de urmărire penală în perioada iulie 
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2017-decembrie 2019; dosarul nr. …/…/… în care nu s-au efectuat activități de 
urmărire penală începând cu anul 2018; dosarul nr. …/…/… în care nu s-au 
efectuat activități de urmărire penală ulterior lunii iunie 2019; dosarul nr. 
…/…/… în care nu s-au efectuat activități de urmărire penală ulterior lunii 
ianuarie 2016; dosarul nr. …/…/… în care nu s-au efectuat activități de urmărire 
penală începând cu anul 2018; dosarul nr. …/…/… în care nu s-au efectuat 
activități de urmărire penală după luna iunie 2016; dosarul nr. …/…/… în care 
nu s-au efectuat activități de urmărire penală în perioada mai 2015-aprilie 
2018; dosarul nr. …/…/… în care nu s-au efectuat activități de urmărire penală 
ulterior lunii ianuarie 2018; dosarul nr. …/…/… în care nu s-a efectuat nici un act 
de urmărire penală după data începerii urmăririi penale in rem ( 11.09.2018). 

Cu privire la aceste ultime aspecte, existând indicii privind nerespectarea 
în mod repetat și din motive imputabile a dispozițiilor legale privitoare la 
soluționarea cu celeritate a cauzelor, se va dispune sesizarea din oficiu a 
Inspecției Judiciare cu privire la abaterea disciplinară prev. de art.99 lit. h teza 
I din Legea 303/2004 rep. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ 
Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj prevede 14 

posturi de procurori-4 cu funcții de conducere și 10 cu funcții de execuție.  
Din datele comunicate de unitatea de parchet, rezultă că în perioada 

ianuarie 2019-iunie 2020, activitatea de urmărire penală și activitatea judiciară 
a fost desfășurată de un număr de 7 procurori cu funcții de execuție, existând 
continuitate pe funcțiile de conducere.  

Echipa managerială este formată din: doamna … (reinvestire-prin HCSM nr. 
470/04.07.2017), doamna … (reinvestire-prin HCSM nr. 642/28.06.2019), 
domnul …-procuror șef secție urmărire penală (delegat începând cu data de 
01.04.2020) și doamna …-procuror șef secție judiciară (delegată începând cu 
data de 01.04.2020).  

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În perioada 2019-iunie 2020, procurorii cu funcții de conducere din cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj au realizat activități de control care au 
vizat exclusiv activitatea de urmărire penală și de supraveghere desfășurată de 
procurorii din cadrul unității, activități planificate prin programele de activitate 
semestriale ori realizate în aducerea la îndeplinire a ordinelor, notelor de 
serviciu emise de  prim-procurorul unității de parchet și a obiectivelor stabilite 
în programele de activitate ale parchetului ierarhic superior. 

De asemenea, în urma constatării în mod particular a unor deficiențe în 
activitatea a doi procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru 
și Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, la nivelul unității au avut loc o serie 
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de ședințe de lucru urmate de măsuri de remediere impuse de prim-procurorul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj și procurorul general al Parchetului de 
pe lângă Curtea de Apel Craiova.  

Controalele au privit:  
a) analiza operativității și măsurile dispuse pentru soluționarea cauzelor 

penale mai vechi de 5 ani de la data sesizării, aflate în lucru la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Gorj (Informările nr. …/…/…/10.05.2019, 
nr…./…/…/06.11.2019, nr…./…/…/10.06.2020 întocmite de procurorul șef 
secție urmărire penală) 

b) stadiul soluționării cauzelor aflate în lucru la procurorii din cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, mai vechi de 1 an de la sesizare (dosare 
cu referate întocmite de organele de poliție și dosare aflate în anchetă proprie)-
Informările nr. …/…/…/20.09.2019 și nr…./…/…/29.11.2019 întocmite de 
procurorul șef secție urmărire penală).  

c) verificarea modalității de efectuare a urmăririi penale și de realizare a 
activității de supraveghere a cercetărilor, în cauzele mai vechi de 2 ani de la 
data sesizării având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor și 
contrabandă (Informările nr. …/…/…/11.04.2019, nr. …/…/…/21.10.2019 și 
nr…./…/…/03.06.2020 întocmite de procurorul șef secție urmărire penală) 

d) analiza (din punct de vedere statistic) a cauzelor mai vechi de 1 an de la 
sesizare aflate în evidența Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj (Informarea 
nr…./…/…/27.03.2019 întocmită de procurorul șef secție urmărire penală) 

În perioada ianuarie 2019-iunie 2020, între procurorii cu funcții de 
conducere și de execuție din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, 
procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova și 
lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității 
Economice, Serviciul de Investigații Criminale  precum și din conducerea IPJ 
Gorj, au avut loc ședințe de lucru în cadrul cărora a fost analizată situația 
cauzelor mai vechi de 1 an/2 ani/5 ani de la sesizare, au fost prezentate 
concluzii privind rezultatele monitorizării atât de către conducerea PT Gorj cât 
și de către conducerea IPJ Gorj a ritmului de soluționare a acestor cauze și au 
fost dispuse măsuri comune privind eficientizarea activității. Procesele verbale 
încheiate în contextul acestor ședințe de lucru au fost urmate de întocmirea de 
către prim-procuror a unor materiale de informare-ambele transmise 
procurorilor din subordine în vederea luării la cunoștință și conformării.  

Exemplificăm:  
-Informarea nr. …/…/…/30.01.2019 și procesul verbal din data de 

03.12.2018 
-Informarea nr. …/…/…/01.11.2019 și procesul verbal din data de 

17.09.2019 
-Informarea nr. …/…/…/28.06.2019 și procesul verbal din data de 

13.05.2019 
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-Informarea nr. …/…/…/04.11.2019 și procesul verbal din data de 
30.10.2019. 

În urma acestor activități și a măsurilor dispuse, în trim.IV/ 2019, numărul 
cauzele având ca obiect infracțiunile de evaziune fiscală și spălare a banilor mai 
vechi de 2 ani de la sesizare, a cunoscut o ușoară scădere (aspect consemnat în 
procesul verbal din data de 30.10.2019).  

Activitățile de analiză și control efectuate de procurorul șef secție urmărire 
penală în baza programelor de activitate, asupra dosarelor mai vechi de 5 ani 
de la sesizare, deși ample, nu au fost finalizate prin propunerea de măsuri 
corespunzătoare către conducerea unității, însă, cu toate acestea,  în mare 
parte, rezultatele urmărite prin astfel de controale au fost atinse.  

Astfel, spre exemplu, s-a constatat că doar 6 dintre cele 14  dosare 
identificate în cadrul primei activități de control realizate în sem.I/2019 ca fiind 
mai vechi de 5 ani de la sesizare, s-au regăsit și Analiza realizată  în sem.I/2020, 
motivele nefinalizării urmăririi penale în aceste dosare fiind justificate. Se 
apreciază ca fiind eficiente și activitățile de control realizate în cursul anului 
2019 de către procurorul șef secție urmărire penală asupra dosarelor mai vechi 
de 1 an de la sesizare aflate în lucru la procurorii din cadrul unității de parchet, 
numărul acestora înregistrând o ușoară scădere la sfârșitul trim.III/2019 față de 
sfârșitul trim.I/2019.  

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale 
efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Gorj sunt înregistrate 11 cauze penale cu autori cunoscuți mai vechi 
de 5 ani de la sesizare (1-în anchetă proprie și 10-la supraveghere).  

În cauza aflată în ancheta proprie a procurorului, termenul de prescripție a 
răspunderii penale se va împlini în luna noiembrie 2021.  

În cauzele aflate în supraveghere, termenele de prescripție a răspunderii 
penale se împlinesc cel mai devreme în anul 2023  și cel mai târziu, în anul 2031. 

În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele de 
poliție judiciare, procurorii desemnați au emis note de îndrumare ori au validat 
activitățile incluse în fișele/planurile de cercetare întocmite de lucrătorii de 
poliție judiciară, dispunând acolo unde a fost cazul, prelungirea termenelor 
stabilite pentru finalizarea urmăririi penale.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale. 

În urma analizei datelor comunicate, au fost identificate  motive obiective 
care au condus la nesoluționarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
după cum urmează:  

-durata de timp necesară pentru efectuarea unor expertize de 
specialitate/constatări tehnico-științifice (exemplificăm: dosarul nr. …/…/…, 
dosarul nr. …/…/…) 
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- necesitatea realizării unor activități prin numeroase comisii 
rogatorii/diversitatea activităților în probațiune/elemente de extraneitate  
(exemplificăm: dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…, dosar nr. 
…/…/…, dosar nr. …/…/…) 

-fluctuația de personal de la nivelul structurii de poliție, care a determinat 
desemnarea succesivă a mai multor lucrători de poliție judiciară în vederea 
efectuării urmăririi penale (exemplificăm: dosarul nr. …/…/…, dosar nr. …/…/.. ) 

Lipsa ritmicității în efectuarea actelor de urmărire penală a fost constatată 
în dosarele nr. …/…/… (pentru perioadele iunie-septembrie 2018, octombrie 
2018-aprilie 2019 și iunie 2019-martie 2020) și nr. …/…/… (pentru perioadele 
septembrie 2015-februarie 2016 și august 2018-mai 2019) aflate în ancheta 
proprie a procurorului. 

 
 
 
 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TG.-JIU 
 Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg.Jiu prevede 14 

posturi de procurori-2 cu funcții de conducere și 12 cu funcții de execuție.  
Din datele comunicate de unitatea de parchet, rezultă că în cursul anului 

2019, au desfășurat activitate un număr de 9 procurori cu funcții de execuție (2 
fiind procurori stagiari)  iar în cursul anului 2020-un număr de 10 procurori (3 
fiind procurori stagiari). Pe funcțiile de conducere a existat continuitate. 
Unitatea este condusă de doamna prim procuror … (numită în funcție prin 
HCSM nr. 472/04.07.2017) și doamna prim-procuror adjunct … (delegată 
începând cu data de 17.01.2020).  

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În perioada 2019-iunie 2020, procurorii cu funcții de conducere din cadrul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova nu au realizat activități de control 
operativ sau control tematic asupra dosarelor mai vechi de 1 an/2 ani/5 ani 
înregistrate la unitatea proprie. 

Însă, în cursul anului 2019, prim-procurorul unității a  participat la ședințe 
de lucru cu reprezentanții Poliției mun. Tg Jiu și IPJ Gorj, în cadrul cărora au fost 
discutate aspecte privind situația cauzelor mai vechi de 1 an/2 ani de la sesizare, 
durata rezonabilă de efectuare a urmăririi penale,  precum și aspecte 
particulare privind instrumentarea cauzelor având ca obiect infracțiuni 
informatice, infracțiuni de violență, la regimul rutier și silvic (procesele verbale 
din datele de 30.05.2019, 09.07.2019-înregistrat la PJ Tg Jiu sub nr. …/…/…/…,  
06.09.2019, 20.09.2019-înregistrat la PJ Tg Jiu sub nr. …/…/…/…). 
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În sem.I/2020, ca urmare a examinării datelor statistice privind numărul 
cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare și de 6 luni de la dispunerea efectuării 
în continuare a urmăririi penale, prim-procurorul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Tg Jiu a dispus ca organele de poliție judiciară să prezinte o analiză 
a stadiului urmăririi penale în cauzele respective, cu precizarea motivelor 
nesoluționării. Materialul întocmit a fost înregistrat la unitatea de parchet sub 
nr. …/…/29.05.2020.  

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale 
efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Tg Jiu sunt înregistrate 5 cauze penale cu autori cunoscuți mai vechi 
de 5 ani de la sesizare (la supraveghere).  

În aceste cauze, termenele de prescripție a răspunderii penale se împlinesc 
cel mai devreme în luna martie 2021 și cel mai târziu, în luna decembrie 2029.  

În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele de 
poliție judiciară, de regulă, procurorii desemnați au validat activitățile 
menționate de lucrătorii de poliție judiciară în fișele de supraveghere/planuri 
de cercetare. În dosarele care au format obiectul controlului, nu au fost emise 
note de îndrumare.  

Distinct, în contextul unei activități de verificare a stadiului urmăririi penale 
în dosarele aflate în lucru la un ofițer de poliție din cadrul SICE Gorj, un procuror 
din cadrul PJ Tg Jiu a stabilit în conținutul procesului verbal de control, activități 
de adus la îndeplinire  și termenele stabilite în acest scop (procesul verbal din 
06.07.2019)  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale. 

În urma analizei datelor comunicate, au fost identificate  motive obiective 
care au condus la nesoluționarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
după cum urmează:  

-infirmarea repetată a soluțiilor de netrimitere în judecată dispuse, urmată 
de necesitatea efectuării de  activități în completarea probatoriului; dificultăți 
în localizarea și audierea unor martori și a persoanelor vătămate (dosarul nr. 
…/…/…, dosarul nr. …/…/…, dosarul nr. …/…/…) 

-lipsa raportului de expertiză (dosarul nr. …/…/…) 
Au fost identificate și motive subiective care au condus la nesoluționarea 

dosarelor, constând în lipsa ritmicității în efectuarea activităților de urmărire 
penală/lăsarea în nelucrare (dosarul  nr. …/…/…-în care nu s-au efectuat 
activități de urmărire penală ulterior lunii octombrie 2019, dosarul nr. …/…/…-
în care nu s-au efectuat acte de urmărire penală în intervalele iunie 2014-martie 
2016, mai 2016-decembrie 2017, februarie 2018-iulie 2019)  

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TG.-CĂRBUNEŞTI 
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Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg.Cărbunești 

prevede 6 posturi de procurori-1 cu funcții de conducere și 5 cu funcții de 
execuție.  

Din datele comunicate de unitatea de parchet, rezultă că în perioada 2019-
iunie 2020, au desfășurat activitate un număr de 3 procurori cu funcții de 
execuție, exceptând perioada 19.07.2019-24.12.2019, când în cadrul 
parchetului au funcționat doar 2 procurori  de execuție. La conducerea unității 
a existat continuitate (domnul prim-procuror …-numit în funcție prin HCSM nr. 
378/05.07.2018).  

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În perioada 2019-iunie 2020, conform temelor incluse în programul de 
activitate, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Cărbunești, 
a realizat activități de analiză și control asupra dosarelor mai vechi de 1 an de 
la sesizare aflate în lucru la organele de poliție judiciară și la procurorii din 
cadrul unității, rezultatul constatărilor și măsurile dispuse fiind materializate în:  

-Analiza cauzelor nesoluționate, mai vechi de 1 an de la sesizare, aflate în 
lucru la 31.03.2019 ( lucrarea nr. …/…/…/15.04.2019) 

-Analiza cauzelor nesoluționate, mai vechi de 1 an de la sesizare, aflate în 
lucru la sfârșitul sem.I/2019 ( lucrarea nr. …/…/…/15.07.2019) 

-Analiza cauzelor  mai vechi de 1 an de la sesizare, rămase nesoluționate la 
30.09.2019 (lucrarea nr. …/…/…/15.10.2019)  

-Analiza cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare, rămase nesoluționate la 
31.12.2019 (lucrarea nr. …/…/…/13.01.2020). 

-Nota de control nr. …/…/…/28.08.2019 vizând dosarele  mai vechi de 1 an 
de la sesizare aflate în lucru la Postul de Poliție Turburea  

În perioada 2019-februarie 2020, prim-procurorul unității de parchet și 
procurorii cu funcții de execuție au participat la ședințe comune de lucru cu 
ofițerii și agenții de poliție judiciară a căror activitate o supraveghează, ședințe 
în cadrul cărora a fost dezbătută punctual situația dosarelor vechi, au fost 
stabilite termene de soluționare și măsuri, în vedere remedierii unor deficiențe 
în activitatea de urmărire penală. Sub aspectul temelor abordate, discuțiile și 
aspectele consemnate în conținutul proceselor verbale de ședință relevă 
caracterul de continuitate a activităților îndeplinite în acest context. (procesele 
verbale din datele de 28.01.2019, 28.02.2019, 03.04.2019, 14.05.2019, 
27.06.2019,  26.09.2019, 07.11.2019, 07.02.2020) 

S-a constatat că în vederea pregătirii acestor ședințe dar și a monitorizării 
ulterioare a respectării termenelor de soluționare stabilite, prim-procurorul 
unității de parchet a transmis către conducerile unităților/subunităților de 
poliție liste cu dosarele mai vechi de 1 an de la sesizare. (exemplificăm: adresele 
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nr. …/…/…/05.11.2019, nr. …/…/…/23.09.2019, nr. …/…/…/19.06.2019, nr. 
…/…/…/10.02.2020) 

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale 
efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Tg Cărbunești este înregistrată o singură cauză mai veche de 5 ani 
de la sesizare, în conținutul materialului pus la dispoziție în cursul controlului, 
făcându-se mențiunea că termenele de prescripție pentru infracțiunile care fac 
obiectul urmăririi penale, s-au împlinit la datele de 27.03.2012, 20.11.2017 și 
29.04.2019 (dosar nr. …/…/…:în care la data de 26.07.2016 fost emisă o primă 
soluție de clasare-infirmată la data de 20.12.2016 în control jurisdicțional; după 
completarea urmăririi penale, la data de 15.09.2017 a fost emisă o nouă soluție 
de clasare-infirmată la data de 22.03.2018 în controlul jurisdicțional; la data de 
03.07.2019 a fost emisă din nou soluție de clasare iar prin Încheierea nr. 
321/17.12.2019 a Judecătoriei Tg Cărbunești, a fost infirmată din nou 
ordonanța de clasare). 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarului 
penal.  

În urma analizei datelor comunicate, au fost identificate  motive obiective 
care au condus la nesoluționarea acestui dosar având data sesizării 23.05.2015: 
infirmările repetate ale celor trei soluții de clasare emise în cauză, au generat 
necesitatea efectuării de acte de urmărire penală dar și un circuit al dosarului, 
în care, cumulat, timp de 2 ani-activitățile de urmărire penală nu s-au putut 
efectua. În vederea supravegherii urmăririi penale, au fost desemnați succesiv 
un număr de 5 procurori care au emis note de îndrumare la datele de 
01.02.2017, 16.05.2018, 11.06.2018 și 18.05.2020. Perioadele de inactivitate 
nu au fost semnificative (1 lună-2 luni) însă cumulate, au condus la prelungirea 
duratei de soluționare a cauzei.  

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA MOTRU  
Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru prevede 4 

posturi de procurori-1 cu funcție de conducere și 3 cu funcții de execuție.  
Din datele comunicate de unitatea de parchet, rezultă că în perioada 

ianuarie 2019-31.05.2019, au desfășurat activitate un număr de 3 procurori cu 
funcții de execuție  iar începând cu 01.06.2019-2 procurori cu funcții de 
execuție. Unitatea de parchet este condusă de domnul prim-procuror …-
reinvestit în funcție prin HCSM nr. 642/28.06.2019.  

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În perioada 2019-iunie 2020, în aducerea la îndeplinire a obiectivelor 
stabilite prin programele de activitate ale unității proprii dar și a celor stabilite 
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prin programele de activitate/planurile de acțiune ale parchetelor ierarhic 
superioare, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru a 
realizat activități de control care au vizat:  

a) stadiul urmăririi penale în cauzele mai vechi de 2 ani de la sesizare, având 
ca obiect infracțiuni la regimul de protecție a mediului, patrimoniului cultural și 
fondului forestier (Informările nr. …/…/…/21.01.2019, nr. …/…/…/13.05.2019, 
nr. …/…/…./05.07.2019, nr…./…/…/08.11.2019) 

b) situația-din punct de vedere statistic- a dosarelor mai vechi de 1 an de la 
sesizare, aflate în lucru la procurori și la organele de poliție judiciară 
(Informările nr. …/…/…/29.01.2019, nr. …/…/…/25.04.2019, nr. 
…/…/…/18.07.2019, nr. …/…/…/14.11.2019, nr. …/…/…/06.02.2020) 

c) situația  dosarelor mai vechi de 2 ani de la sesizare, aflate în lucru la 
procurori și la organele de poliție judiciară (Informările nr. …/…/…/04.09.2019 
și nr. …/…/…/15.05.2020)  

d) analiza cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare rămase nesoluționate la 
sfârșitul trim.I/2019 (Informarea nr. …/…/…/07.05.2019) și  la sfârșitul trim. 
III/2019 ( Informarea nr. …/…/…/11.11.2019) 

e) cauzele cu autori neidentificați aflate în evidența pasivă la Poliția mun. 
Motru (proces verbal nr. …/…/…/08.08.2019, procesul verbal nr. 
…/…/…/06.12.2019)  

f) cauzele aflate în lucru la procurorii din cadrul unității (Informarea nr. 
…/…/…/21.11.2019)  

În urma acestor activități, prin note de serviciu, prim-procurorul unității a 
dispus măsuri de verificare de către procurorii desemnați cu supravegherea 
urmăririi penale a ritmicității activităților de cercetare. (exemplificăm: Nota de 
serviciu nr. …/…/…/10.05.2019, Nota de serviciu nr. …/…/…/05.09.2019, Nota 
de serviciu nr. …/…/…/22.11.2019, Nota de serviciu nr. …/…/…/10.02.2020). De 
asemenea, periodic, prim-procurorul unității a comunicat unităților și 
formațiunilor de poliție arondate liste cuprinzând cauzele mai vechi de 1 an de 
la sesizare. (exemplificăm: adresele nr. …/…/…/22.02.2019,  nr. 
…/…/…/10.05.2019, nr. …/…/…/19.07.2019, nr. …/…/…/15.11.2019, nr. 
…/…/…/07.02.2020).  

Activitățile de control și măsurile dispuse au condus (prin evaluarea datelor 
corespunzătoare înregistrate la începutul  anilor 2019 și 2020) la o reducere 
ușoară a numărului cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare, de la 285 cauze-
potrivit Analizei nr. …/…/…/29.01.2019 la 249 cauze-potrivit Analizei nr. 
…/…/…/06.02.2020. De asemenea, controalele tematice efectuate la începutul 
și sfârșitul anului 2019, au condus la reducerea ușoară a numărului dosarelor 
mai vechi de 2 ani de la sesizare având ca obiect infracțiuni la Legea 46/2008.  

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale 
efectuate de organele de poliție judiciară 
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În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Motru sunt înregistrate 3 cauze penale cu autori cunoscuți mai 
vechi de 5 ani de la sesizare (la supraveghere). Într-una dintre cauze, s-a 
împlinit termenul de prescripție a răspunderii penale (dosarul nr. …/…/… în 
care, soluția de clasare a fost infirmată de 3 ori în controlul jurisdicțional, 
termenul de prescripție a răspunderii penale împlinindu-se în cursul ultimei 
proceduri prev. de art. 340 CPP-la data de 20.11.2019).  

În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele de 
poliție judiciare, doar în cazul unui singur dosar, a fost emisă o notă de 
îndrumare a procurorului desemnat. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale. 

În urma analizei datelor comunicate, nu s-au identificat motive subiective 
care au condus la nefinalizarea urmăririi penale. Cele trei cauze au caracter 
complex, determinat de aspectele de fapt ce trebuie lămurite, de necesitatea 
efectuării unor expertize de specialitate și de documentare amplă a activității 
infracționale. În două dintre cauze au fost emise anterior soluții de clasare care 
au fost infirmate în controlul ierarhic și jurisdicțional.  

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA NOVACI 

Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Judecătoria Novaci prevede 3 

posturi de procurori-1 cu funcție de conducere și 2 cu funcții de execuție.  
Din datele comunicate în cursul controlului a rezultat că în anul 2019, 

unitatea a funcționat cu schemă completă. La data de 01.01.2020 un procuror 
cu funcție de execuție a încetat activitatea, prin pensionare.  

Unitatea de parchet este condusă de domnul … numit în funcție prin HCSM 
nr. 378/05.07.2018.  

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În perioada 2019-iunie 2020, în aducerea la îndeplinire a obiectivelor 
stabilite prin programele de activitate ale parchetului ierarhic superior, prim-
procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Novaci a realizat două activități 
de control care au vizat situația dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare 
nesoluționate, întocmind Informările nr. …/…/…/11.11.2019 (2 cauze) și nr. 
…/…/…/16.06.2020 (1 cauză). 

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale 
efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Novaci este înregistrată 1 cauză cu autori cunoscuți mai veche de 5 
ani de la sesizare (la supraveghere), în care, potrivit datelor comunicate, 
termenele de prescripție a răspunderii penale pentru infracțiunile ce formează 
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obiectul dosarului nr. …/…/…, s-au împlinit la datele de 11.06.2006, 11.06.2003 
și 16.09.2016 (anterior sesizării PJ Novaci). 

În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele de 
poliție judiciare, procurorul desemnat a emis  trei note de îndrumare, la datele 
de 14.02.2018, 23.04.2019 și 26.08.2019. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale. 

În urma analizei datelor comunicate, nu s-au identificat motive subiective 
care au condus la nefinalizarea urmăririi penale. Speța are caracter complex, 
determinat de aspectele de fapt ce trebuie lămurite și de necesitatea efectuării 
unor expertize de specialitate. În acestdosar au fost emise anterior cinci soluții 
de netrimitere în judecată care au fost infirmate în controlul jurisdicțional.  

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MEHEDINŢI 
Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți  prevede 

13 posturi de procurori-4 cu funcții de conducere și 9 cu funcții de execuție.  
Din datele comunicate de unitatea de parchet, rezultă că în anul 2019, 

funcțiile de conducere au fost ocupate (1-cu delegare) iar activitatea de 
execuție a fost desfășurată efectiv de 6 procurori (1 procuror din totalul celor 7 
fiind delegat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin). În 
cursul anului 2020, funcțiile de conducere au fost ocupate (2-cu delegare) iar 
pe funcțiile de execuție au desfășurat efectiv activitate, un număr de 7 
procurori (1 procuror din totalul celor 9 a fost delegat la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Drobeta Turnu Severin). 

Echipa managerială este formată din: domnul …-reinvestit în funcția de 
prim-procuror prin HCSM nr. 471/04.07.2017, doamna …-prim procuror 
adjunct delegat începând cu data de 01.01.2020, domnul …-procuror șef secție 
urmărire penală delegat, începând cu data de 15.05.2020 și doamna …-
procuror șef secție judiciară numită în funcție prin HCSM nr. 611/28.06.2019.  

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În perioada 2019-iunie 2020, procurorii cu funcții de conducere din cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți au realizat activități de control 
care au vizat îndeosebi activitatea de urmărire penală și de supraveghere 
desfășurată de procurorii din cadrul unității, dar și situația unor dosare 
înregistrate la unitățile subordonate, activități planificate prin programele de 
activitate semestriale ori realizate în aducerea la îndeplinire a  obiectivelor 
stabilite în programele de activitate ale parchetului ierarhic superior. 

Controalele au privit:  



261 / 508 
 

a) analiza cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, nesoluționate, 
înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți (Analiza nr. …/…/…/… 
întocmită de prim-procurorul adjunct al PT Mehedinți  

b) analiza –din punct de vedere statistic- a cauzelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți (Informările 
nr. …/…/…/15.01.2019 și nr. …/…/…./18.07.2019 întocmite de prim-procurorul 
unității) 

c) analiza operativității și a măsurilor dispuse în vederea soluționării 
cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare înregistrate la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Mehedinți și Parchetele de pe lângă Judecătoriile Dr. Tr. Severin și 
Vînju Mare (Informările nr. …./…/…/30.10.2019 și nr…./…/…/31.10.2019 
întocmite de prim-procurorul unității) 

d) analiza modului de efectuare a urmăririi penale și de realizare a activității 
de supraveghere, în cauzele mai vechi de 5 ani de la sesizare înregistrate la PT 
Mehedinți (Informarea nr. …/…/…/09.06.2020) 

În anul 2019, prim-procurorul și prim-procurorul adjunct al unității precum 
și procurori cu funcții de execuție din cadrul unității de parchet au participat la 
ședințe de lucru organizate împreună cu lucrători de poliție judiciară din cadrul 
IPJ Mehedinți, în cadrul cărora a fost analizată situația cauzelor mai vechi de 1 
an de la sesizare, dispunându-se măsuri în scopul reducerii stocului de dosare 
din această categorie (procesele verbale nr. …/…/…./14.02.2019, 
nr…./…/…/26.09.2019 și nr. …/…/…/03.12.2019)  

În actele de control întocmite, procurorii cu funcții de conducere au  
punctat doar motivele obiective care au condus la nesoluționarea cauzelor, 
constând în lipsa resursei umane la nivelul structurilor de poliție judiciară și 
fluctuația de personal precum și complexitatea cauzelor determinată de 
necesitatea efectuării unor expertize și durata acestora, numărul mare al 
persoanelor puse sub acuzare. Conducerea unității nu a  identificat motivele 
subiective care au generat prelungirea duratei de soluționare a cauzelor.   

Monitorizarea periodică a situației cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare 
a condus la reducerea numărului acestora, de la 19-la începutul anului 2019 
(potrivit Informării nr. …/…/…/…) la 3 cauze-la începutul lunii iunie 2020  
(Informarea nr. …/…/…/09.06.2020). 

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale 
efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Mehedinți sunt înregistrate 4 cauze penale cu autori cunoscuți mai 
vechi de 5 ani de la sesizare (la supraveghere). Conform materialului transmis 
de unitatea de parchet, într-una din cauze, termenul de prescripție a 
răspunderii penale se va împlini în luna ianuarie 2021 (dosar nr. …/…/…). 
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În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele de 
poliție judiciare în cele 4 cauze, procurorii desemnați nu au emis note de 
îndrumare. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale. 

În urma analizei datelor comunicate, au fost identificate  motive obiective 
care au condus la nesoluționarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
după cum urmează:  

-efectuarea a numeroase activități prin comisii rogatorii și nefinalizarea  
expertizei contabile (dosarul nr. …/…/…), respectiv durata de 8 luni a efectuării 
expertizei contabile (dosarul nr. …/…/…) 

-necesitatea efectuării unor activități de urmărire penală dispuse prin 
încheierea judecătorului de cameră preliminară care a infirmat soluția de 
clasare emisă la data de 27.05.2019 în dosarul nr. …/…/…. 

Dosarele nr. …/…/… și …/…/… au fost înregistrate la PT Mehedinți în lunile 
iulie 2019 și ianuarie 2020, provin din disjungeri și declinări de competență de 
la alte structuri de parchet. 

Au fost identificate și motive subiective care au condus la nesoluționarea 
dosarului nr. …/…/…-respectiv, lăsarea în nelucrare în perioadele septembrie 
2017-februarie 2018 și 02.03.2018-05.11.2019.  

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA DROBETA TURNU SEVERIN  
Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu 

Severin prevede 12 posturi de procurori-2 cu funcții de conducere și 10 cu 
funcții de execuție.  

Din datele comunicate în cursul controlului a rezultat că în anul 2019, 
unitatea a funcționat cu schemă incompletă. Astfel, a fost ocupată doar funcția 
de prim-procuror adjunct iar atribuțiile prim-procurorului au fost exercitate cu 
delegare de un procuror din cadrul PT Mehedinți. La nivel  de execuție, au 
desfășurat activitate doar 4 procurori (1 stagiar). Situația s-a modificat în cursul 
acestui an în sensul că au fost ocupate 6 funcții de execuție (cu 3 procurori 
stagiari).  Echipa de conducere a funcționat în aceeași formulă: domnul …-prim 
procuror delegat și domnul …-prim-procuror adjunct reinvestit în funcție prin 
HCSM nr.474/04.07.2017.   

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În anul 2019, prim-procurorul unității de parchet a realizat o singură 
activitate de control tematic-vizând situația cauzelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare (2 cauze la sfârșitul sem.I/2019) întocmind în acest sens Informarea nr. 
…/…/…/10.10.2019.  
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De asemenea, în perioada aprilie–septembrie 2019, prim-procurorul 
unității a realizat o activitate cu caracter de continuitate, de monitorizare a 
dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare aflate în lucru la organele de poliție 
judiciară din cadrul unităților/formațiunilor de poliție aflate în arondarea PJ 
Drobeta Turnu Severin. În concret, prim-procurorul unității a dispus extragerea 
din bazele de date al PJ Drobeta Turnu Severin, a situațiilor tabelare conținând 
informații referitoare la dosarele din categoria menționată mai sus, pe care le-
a transmis apoi organelor de poliție judiciară cu dispoziția luării de măsuri în 
vederea soluționării ori cu dispoziția de a prezenta procurorilor de 
supraveghere desemnați, motivele nesoluționării și termenul estimativ de 
soluționare.  

Modalitatea de lucru pentru care a optat conducerea unității de parchet nu 
și-a dovedit eficiența, analiza situațiilor tabelare relevând păstrarea unui număr 
constant de cauze din categoria celor vizate/scăderi nesemnificative,  
menținerea în lucru a acelorași dosare mai vechi de 1 an de la sesizare sau 
creșteri ale numărului de cauze mai vechi de 1 an de la o perioadă de raportare 
la alta.   

Exemplificăm:  
-situațiile tabelare ale dosarelor aflate în lucru la SICE la datele de 

06.05.2019, 01.07.2019 și 18.09.2019 
-situațiile tabelare ale dosarelor aflate în lucru la Secția 2 Poliție Rurală 

Șimian la datele de 01.07.2019 și 19.09.2019 
-situațiile tabelare ale dosarelor aflate în lucru la Secția 1 Poliție Rurală 

Izvoru Bârzii la datele de 06.05.2019 și 22.08.2019  
-situațiile tabelare ale dosarelor aflate în lucru la BIC la datele de 

06.05.2019, 01.07.2019 și 18.09.2019 
II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale 

efectuate de organele de poliție judiciară 
În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Drobeta Turnu Severin sunt înregistrate 6 cauze cu autori cunoscuți 
mai vechi de 5 ani de la sesizare (la supraveghere), în care, potrivit datelor 
comunicate, termenele de prescripție a răspunderii penale se vor împlini cel 
mai devreme în luna octombrie 2021 și cel mai târziu în anul 2028. În una dintre 
aceste cauze, cursul termenului de prescripție a răspunderii penale este 
suspendat, ca urmare a suspendării urmăririi penale (dosarul nr. …/…/…). 

În  două dosare dintre cele verificate, procurorii desemnați au emis  note 
de îndrumare. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale. 

În urma analizei datelor comunicate, s-au identificat motive obiective care 
au condus la nefinalizarea urmăririi penale, sens în care exemplificăm:  

-suspendarea urmăririi penale în dosarul nr. …/…/… 
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-lipsa raportului de expertiză și necesitatea completării urmăririi penale ca 
urmare a infirmării a două soluții de netrimitere în judecată emise anterior, în 
controlul jurisdicțional ( dosar …/…/…)  

dar și motive subiective constând în lipsa ritmicității în efectuarea urmăririi 
penale în dosarele nr. …/…/… (în care nu s-au efectuat activități de urmărire 
penală în intervalele iunie 2015-ianuarie 2016, aprilie 2017-martie 2018, 
decembrie 2018-noiembrie 2019)  și nr. …/…/… (în care nu s-au efectuat 
activități de urmărire penală în intervalele august 2015-ianuarie 2016, aprilie-
decembrie 2016, ianuarie-august 2018, decembrie 2018-septembrie 2019) 

 
 
 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA VÎNJU MARE 
Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Judecătoria Vînju Mare prevede 

5 posturi de procurori-1 cu funcție de conducere și 4 cu funcții de execuție.  
Din datele comunicate în cursul controlului a rezultat că în perioada 2019-

iunie 2020, în cadrul unității au desfășurat activitate 2 procurori cu funcție de 
execuție (cu excepția perioadei septembrie 2019-februarie 2020).  

Funcția de prim-procuror este ocupată de doamna … numită prin HCSM nr. 
473/04.07.2017.  

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În perioada 2019-iunie 2020, prim-procurorul unității a realizat trei activități  
de control tematic-vizând situația cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, în 
aducerea la îndeplinire a activităților stabilite prin programele de activitate ale 
parchetelor ierarhic superioare, după cum urmează: Informarea nr. 
…/…/…/17.10.2019, Analiza nr. …/…/…/24.04.2020 și Analiza nr. …/…/.../2020.  

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale 
efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Vînju Mare se află în lucru o cauzămai veche de 5 ani de la sesizare 
(la supraveghere), în care, potrivit datelor comunicate, termenele de 
prescripție a răspunderii penale pentru infracțiunile care formează obiectul 
urmăririi penale, se împlinesc în lunile septembrie 2020, septembrie 2024 și 
septembrie 2030 (dosar nr. …/…/…). În activitatea de supraveghere, nu au fost 
emise note de îndrumare.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale. 

În urma analizei datelor comunicate, s-au identificat motive obiective care 
au condus la nefinalizarea urmăririi penale. Având în vedere obiectul sesizărilor 
formulate în acest dosar de către persoana vătămată, prin ordonanța emisă la 
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data de 04.11.2014, s-a dispus declinarea competenței materiale în favoarea PT 
Mehedinți. În luna martie 2015, procurorul din cadrul PT Mehedinți a emis 
soluție de clasare pentru infracțiunea care-i atrăgea competența si a dispus 
declinarea în favoarea PJ Vânju Mare. În cauză, procurorii din cadrul PJ Vînju 
Mare au emis 3 soluții de clasare la datele de 18.03.2016, 08.10.2018  și 
18.06.2019, infirmate în procedura prev. de art. 340 CPP. În urma ultimei 
infirmări, cauza a fost retrimisă organelor de poliție la data de 11.02.2020 în 
vederea completării urmăririi penale.  

 
 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BAIA DE ARAMĂ 
Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă 

prevede 3 posturi de procurori-1 cu funcție de conducere și 2 cu funcții de 
execuție.  

Din datele comunicate în cursul controlului a rezultat că în perioada 2019-
iunie 2020, în cadrul unității au desfășurat activitate procurorul cu funcție de 
conducere (domnul …-numit prin HCSM nr. 378/05.07.2018) și 1 procuror cu 
funcție de execuție. 

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În sem.I/2020, în îndeplinirea activităților planificate prin programul de 
activitate la Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, prim procurorul 
P.J. Baia de Aramă a întocmit o informare cu privire la situația unui dosar aflat 
în evidențele unității de parchet, mai vechi de 5 ani de la sesizare ( Informarea 
nr. …/…/…/02.06.2020). De asemenea, la datele de 17.04.2019 și 20.05.2019, 
prim procurorul unității a participat la ședințele de lucru organizate cu lucrătorii 
de poliție judiciară, având ca temă situația cauzelor mai vechi de 1 an de la 
sesizare și măsurile dispuse de procurori în activitatea de supraveghere, în 
vederea soluționării cauzelor.  

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale 
efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Baia de Aramă se află în lucru o cauză mai vechi de 5 ani de la 
sesizare (la supraveghere), în care, potrivit datelor comunicate, termenul de 
prescripție a răspunderii penale se va împlini în luna aprilie 2030. Activitățile de 
efectuat în sarcina organelor de poliție judiciară au fost stabilite printr-o 
ordonanță de restituire a cauzei emisă la data de 21.06.2018 precum și prin 
nota de îndrumare din 02.06.2020.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale. 
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În urma analizei datelor comunicate, s-au identificat motive obiective dar și 
subiective care au condus la nefinalizarea urmăririi penale. Astfel, dosarul nr. 
…/…/… a fost înregistrat la PJ Baia de Aramă la data de 15.02.2017, ca urmare 
a disjungerii și declinării de competență dispuse de PT Mehedinți în cauza nr. 
…/…/…. Cu intermitențe (perioadele martie–octombrie 2017,decembrie 2017-
mai 2018, iulie-octombrie 2018) , în acest dosar au fost efectuate activități de 
urmărire penală care au condus la data de  10.06.2019 la emiterea unei soluții 
de clasare. În procedura prev. de art. 340 CPP, soluția a fost infirmată iar în luna 
decembrie 2019, cauza a fost restituită la organele de poliție în vederea 
completării urmăririi penale. Au fost efectuate acte procedurale în luna 
ianuarie 2020. În prezent, motivele nesoluționării cauzei sunt determinate de 
sustragerea inculpaților de la urmărirea penală și imposibilitatea audierii unui 
martor.  

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL OLT 
Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt prevede 13 posturi 

de procurori-4 cu funcții de conducere și 9 cu funcții de execuție.  
Din datele comunicate de unitatea de parchet, rezultă că în trim.I-III/2019, 

3 dintre funcțiile de conducere au fost ocupate iar activitatea de execuție a fost 
desfășurată  de 6 procurori. În trim. IV/2019, 2 procurori cu funcție de execuție 
au încetat activitatea la PT Olt.  

În sem.I/ 2020, 3 dintre  funcțiile de conducere au fost ocupate (una 
începând cu luna mai 2020) iar pe funcțiile de execuție au desfășurat efectiv 
activitate, un număr de 3 procurori. 

Echipa managerială este formată din: doamna …-prim procuror (numită în 
funcție prin HCSM nr. 378/05.07.2018), doamna …-prim procuror adjunct 
(reinvestită în funcție prin HCSM nr. 764/19.12.2017), doamna …-procuror șef 
secție judiciară (delegată începând cu data de 18.05.2020). Funcția de șef secție 
urmărire penală este vacantă.  

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În perioada 2019-iunie 2020, prim-procurorul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Olt a realizat activități de control care au vizat atât activitatea de 
urmărire penală și de supraveghere desfășurată de procurorii din cadrul 
unității, dar și situația unor dosare înregistrate la unitățile subordonate, 
activități planificate prin programele de activitate semestriale ori realizate în 
aducerea la îndeplinire a  obiectivelor stabilite în programele de activitate ale 
parchetului ierarhic superior. 

Controalele au privit:  
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a) analiza privind operativitatea în cauzele penale nesoluționate, mai vechi 
de 5 ani de la data primei sesizări, înregistrate la PT Olt și unitățile din subordine 
(Informările nr. …/09.05.2019, nr. …/…/…/05.11.2019 

b) stadiul urmăririi penale în dosarele mai vechi de 1 an de la sesizare având 
ca obiect infracțiuni de corupție (Informarea nr. …/…/…/03.07.2019)  

c) modalitatea de efectuare a urmăririi penale și realizarea supravegherii 
cercetărilor de către procurori, în cauzele având ca obiect infracțiuni de 
evaziune fiscală, spălare de bani și contrabandă (inclusiv măsuri asiguratorii- 
Informările nr. …/…/…/21.10.2019, nr. …/…./…/2019-pentru dosare provenind 
din înregistrări în anii 2014 și 2015 și nr. …/…/…./02.06.2020)  

d) situația cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare aflate în lucru la PT Olt 
(Informarea nr. …/…/…/09.06.2020).  

La datele de 10.05.2019, 10.09.2019, 05.12.2019 și 10.06.2020, prim-
procurorul unității de parchet, procurorii desemnați cu supravegherea urmăririi 
penale în dosarele având ca obiect infracțiuni economice, lucrătorii de poliție 
judiciară și reprezentanții IPJ Olt și cei ai Serviciului de Investigare a 
Criminalității Economice, s-au întrunit în ședințe de lucru în cadrul cărora a fost 
analizată în concret, situația cauzelor mai vechi de 2 ani de la prima sesizare, au 
fost abordate aspecte punctuale privind activitatea de supraveghere a urmăririi 
penale precum și aspecte de practică judiciară. Datele prezentate în ședințele 
de lucru au fost reanalizate periodic  (conform proceselor-verbale nr. 
…/…/…/10.05.2019, nr…./…/…/10.09.2019, nr…./…/…/05.12.2019 și nr. 
…/…/…/10.06.2020)  

În privința cauzelor mai vechi de 2 ani de la sesizare având ca obiect 
infracțiuni de evaziune fiscală, activitățile de control desfășurate de prim-
procurorul unității au avut eficiență, numărul dosarelor din această categorie, 
scăzând de la 95 (conform Informării nr. …/…/…/21.10.2019) la 76 (conform 
Informării nr. …/…/…/02.06.2020) 

În actele de control întocmite, prim procurorul unității de parchet  punctat 
motivele obiective care au condus la nesoluționarea cauzelor, constând în lipsa 
resursei umane la nivelul structurilor de poliție judiciară și parchetului, 
fluctuația de personal,volumul de activitate, înregistrarea dosarelor deja mai 
vechi de 2 ani de la sesizare-prin declinări dispuse de alte unități/structuri de 
parchet, precum și complexitatea cauzelor determinată de necesitatea 
efectuării unor expertize și constatări tehnico-științifice. Conducerea unității nu 
a  identificat motive subiective care au determinat  prelungirea duratei de 
soluționare a cauzelor.   

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale 
efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Olt, mai sunt înregistrate 3 cauze penale cu autori cunoscuți mai 
vechi de 5 ani de la sesizare (la supraveghere). Conform materialului transmis 
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de unitatea de parchet, termenele de prescripție a răspunderii penale se 
împlinesc cel mai devreme în luna noiembrie 2023 și cel mai târziu în anul 2026.  

În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele de 
poliție judiciare în cele 3 cauze, procurorii desemnați au emis note de 
îndrumare și au stabilit termene în vederea aducerii la îndeplinire a activităților 
dispuse.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale. 

În urma analizei datelor comunicate, au fost identificate  motive obiective 
care au condus la nesoluționarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
după cum urmează: durata efectuării expertizelor (aproximativ 2 ani în  
dosarele nr. …/…/… și nr. …/…/…), redistribuiri ale lucrătorilor de poliție 
judiciară.  

Dosarul nr. …/…/… (având prima sesizare la data de 17.02.2015) a fost 
înregistrat la PT Olt la data de 06.02.2019 ca urmare a disjungerii și declinării 
de competență dispuse într-un dosar al DNA; în perioada aprilie 2019-februarie 
2020 au fost efectuate activități de urmărire penală și s-a emis o notă de sarcini, 
termenul de finalizare a urmăririi penale a fost stabilit pentru luna decembrie 
2020.  

Nu au fost identificate  motive subiective care au condus la nesoluționarea 
celor trei dosare,  până la momentul controlului.  

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SLATINA 
 Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina prevede 12 

posturi de procurori-2 cu funcții de conducere și 10 cu funcții de execuție.  
Din datele comunicate de unitatea de parchet, rezultă că în cursul anului 

2019, gradul de ocupare a posturilor a variat între 33,33 % și 66,67%. Funcțiile 
de conducere au fost ocupate cu delegare iar pe funcțiile de execuție au 
desfășurat efectiv activitate, câte 4, 5, 6 sau 8 procurori. În sem.I/2020, gradul 
de ocupare a posturilor a fost de 75%. Funcția de conducere (prim-procuror) a 
fost ocupată tot prin delegare de către domnul Pavel Marinel Corneliu iar pe 
funcțiile de execuție au desfășurat activitate 8 procurori (exceptând luna 
ianuarie 2020, când au funcționat 9 procurori). Funcția de prim-procuror 
adjunct este vacantă.  

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În perioada 2019-iunie 2020, prim-procurorul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Slatina a realizat activități de control tematic, planificate prin 
programele de activitate semestriale ori realizate în aducerea la îndeplinire a  
obiectivelor stabilite în programele de activitate ale parchetului ierarhic 
superior. 
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Controalele au privit:  
a) situația cauzelor penale mai vechi de 5 ani de la sesizare rămase 

nesoluționate, înregistrate la PJ Slatina (Informarea nr. …/…/…/04.11.2019) 
b) situația cauzelor penale mai vechi de 2 ani de la sesizare, având ca 

obiect infracțiuni prevăzute de OUG 195/2005, Legea 101/2011, OG 43/2000, 
Legea 182/2000 și Legea nr. 46/2008 (Informarea nr. …/…/…/16.01.2020) 

c) stadiul cercetărilor și măsurile dispuse în vederea soluționării cauzelor 
având ca obiect sesizări ale Curții de Conturi-în lucru la finele anului 2019 
(Informarea nr. …/…./…/07.01.2020) 

d) modul în are procurorii exercită supravegherea/efectuează urmărirea 
penală în cauzele având ca obiect infracțiunea de lipsire de libertate în mod 
ilegal, mai vechi de 1 an de la data primei sesizări (Informarea nr. 
…/…/…/02.03.2020).  

În cursul lunilor martie și decembrie 2019, procurorii cu funcție de 
conducere au extras din bazele de date ale unității de parchet, situațiile privind 
dosarele mai vechi de 1 an de la sesizare nesoluționate, pe care le-au transmis 
unităților și subunităților de poliție arondate, cu solicitarea de intensificare a 
ritmului activităților de urmărire penală și de comunicare periodică a măsurilor 
dispuse de organele de poliție pentru soluționarea cu celeritate.  

Deși în luna martie 2019, conform adreselor emise, prim-procurorul unității 
de parchet a constatat tergiversarea cercetărilor în dosarele mai vechi de 1 an 
de la sesizare, în cadrul controlului nu s-au putut identifica măsurile luate de 
conducerea unității ori de procurorii desemnați cu supravegherea urmăririi 
penale, în raport de această situație. De asemenea, deși în luna decembrie 
2019, prim-procurorul unității a transmis organelor de poliție judiciară liste 
conținând situația dosarelor mai vechi de 1 an, în unele cazuri-dosare 
înregistrate din anii 2014 și 2015, în cadrul controlului nu s-au identificat 
activități de verificare ulterioară ori care au fost măsurile luate în vederea 
soluționării cauzelor vizate. 

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale 
efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Slatina,  sunt înregistrate 4 cauze penale cu autori cunoscuți mai 
vechi de 5 ani de la sesizare (la supraveghere). Conform materialului transmis 
de unitatea de parchet, termenele de prescripție a răspunderii penale se 
împlinesc cel mai devreme în luna decembrie 2022 și cel mai târziu în anul 2031.  

În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele de 
poliție judiciare în cele 4 cauze, procurorii desemnați au emis note de 
îndrumare și au stabilit termene în vederea aducerii la îndeplinire a activităților 
dispuse.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale. 
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În urma analizei datelor comunicate, au fost identificate  motive obiective 
care au condus la nesoluționarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
după cum urmează: nefinalizarea rapoartelor de expertiză dispuse în dosarele 
nr. …/…/… și nr. …/…/…-activități necesar a fi efectuate ca urmare a desființării 
soluțiilor de clasare, în procedura prev. de art. 340 CPP, redistribuirea repetată 
a cauzei nr. …/…/… (6 procurori în perioada iunie 2015-noiembrie 2019) 

În trei dintre cauze, au fost identificate și motive subiective care au condus 
la nesoluționarea lor, respectiv  lăsarea în nelucrare perioade mari de timp. 
Astfel: în dosarul nr. …/…/…, după infirmarea la data de 16.03.2017 a soluției 
de clasare, primul act de urmărire penală apare ca fiind făcut la data de 
03.10.2019; în dosarul nr. …/…/…, după infirmarea la data de 09.02.2017 a 
soluției de clasare, primul act de urmărire penale apare ca fiind făcut la data de 
10.06.2020; în dosarul nr. …/…/…, nu s-au efectuat activități de urmărire penală 
în perioada iunie 2015-mai 2020.   

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CARACAL 

Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal prevede 6 

posturi de procurori-1 cu funcție de conducere și 5 cu funcții de execuție.  
Din datele comunicate de unitatea de parchet, rezultă că în perioada 

ianuarie 2019-iunie 2020, a existat o fluctuație de procurori la nivelul funcțiilor 
de execuție, înregistrându-se  perioade în care în cadrul unității au desfășurat 
activitate 4 sau 5 procurori. Funcția de conducere a fost ocupată, în prezent, 
prim-procurorul unității (doamna …) fiind delegată.  

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În cursul anului 2019, prim-procurorul unității a realizat o singură activitate 
de control asupra dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, în aducerea la 
îndeplinire a obiectivelor stabilite prin programul de activitate al Parchetului de 
pe lângă Curtea de Apel Craiova, materializată în Informarea nr. 
…/…/…/30.10.2019.  

În timpul controlului, nu au fost prezentate alte acte de control, de evaluare 
și verificare ori alte documente din care să rezulte că în perioada ianuarie 2019-
iunie 2020, procurorii cu funcție de conducere au verificat situația dosarelor 
aflate în lucru la organele de poliție judiciară mai vechi de 1 an/2 ani/5 ani de 
la sesizare ori au efectuat alte controale tematice, cu dispunerea de măsuri 
corespunzătoare.  

Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal a pus la dispoziție un proces 
verbal încheiat la data de 07.02.2020 în ședința de lucru cu procurorii din cadrul 
unității, la care a participat prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Olt,  din conținutul căruia rezultă că a fost pusă în discuție situația dosarelor 
aflate în lucru la procurori, mai vechi de 3 luni de la data repartizării dar și a 
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dosarelor rămase nesoluționate la sfârșitul lunii ianuarie 2020, mai vechi de 1 
an de la data sesizării.  

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale 
efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Caracal,  erau în lucru la data de 02.06.2020  un număr de 8 cauze 
mai vechi de 5 ani de la sesizare, înregistrate la unitatea de parchet în anii 2014 
(2 dosare), 2015 (4 dosare), 2016 (1 dosar) și 2017 (1 dosar). Dosarele au fost 
soluționate în perioada controlului, 3-prin rechizitoriu și 5-prin ordonanțe de 
clasare.  

C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MATERIA     
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN 

INTERPRETAREA ŞI APLICAREA LEGII 
Nu au fost identificate 
D. DEFICIENŢE ŞI VULNERABILITĂŢI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 

ÎNLĂTURAREA DEFICIENŢELOR ŞI PREVENIREA RISCURILOR 
I. Deficienţe şi vulnerabilităţi identificate 
Prelungirea în timp a procedurilor, datorată cauzelor apreciate ca obiective 

dar și subiective descrise la capitolul B, pct. IV, a avut drept consecinţă 
nesoluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, identificate ca 
fiind în lucru la data de 02.06.2020 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Craiova, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Craiova, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Tg. Jiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Cărbunești, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Novaci, Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Drobeta Turnu Severin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Vânju 
Mare, Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă, Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Olt și Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal. 

Fluctuaţia de personal înregistrată  la nivelul unităţilor de parchet, ocuparea 
funcțiilor de conducere  prin delegare și discontinuitățile echipelor 
manageriale, fluctuația de personal de la nivelul organelor de poliţie judiciară 
şi/sau deficitul de resursă umană la care se adaugă lipsa de experienţă a 
magistraţilor stagiari constituie vulnerabilităţi  ce au drept consecinţă afectarea 
activităţii, prin creşterea volumului de activitate şi implicit prelungirea 
procedurilor judiciare la unităţile de parchet arătate anterior.  

La capitolul deficiențe, pot fi punctate: lipsa unei supravegheri efective și 
eficiente a activității de cercetare penală desfășurată de către organele de 
poliție judiciară și lipsa unui control asupra legalității și temeiniciei soluțiilor de 
clasare, aspecte  care au condus la  restituiri repetate ale cauzei, la organele de 
poliție, în vederea completării urmăririi penale, respectiv, la infirmări dispuse 
în controlul jurisdicțional urmate de trimiterea cauzelor la procurori, în vederea 
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redeschiderii și completării urmăririi penale (exemplificăm: Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Vânju Mare, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Novaci și Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Jiu).  

II. Propuneri pentru înlăturarea deficienţelor şi prevenirea riscurilor 
Având în vedere cele expuse, apreciem că se impune:  
 - Continuarea activităţilor de monitorizare exercitate procurorii cu funcţie 

de conducere din cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel, de pe lângă 
tribunale şi judecătorii, a situației  dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare 
înregistrate la unităţile din subordine, în virtutea atribuţiilor de coordonare şi 
control, precum și a dosarelor înregistrate  la unitățile proprii.   

Activităţile de monitorizare care se vor include în programele de 
activitate semestriale,  vor viza  modul în care procurorii efectuează urmărirea 
penală ori exercită supravegherea cercetărilor penale în dosarele mai vechi de 
5 ani de la data sesizării, procentul  soluționării cauzelor din categoria celor 
vizate de prezentul control comparativ cu numărul celor nou intrate în această 
categorie, în vederea evitării situațiilor de prelungire nejustificată a 
procedurilor judiciare şi evitarea împlinirii termenului de prescripţie a 
răspunderii penale; 

   - Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a activităților de urmărire 
penală în cauzele penale repartizate; 

   -Verificarea lucrărilor urmăririi penale şi pronunțarea asupra propunerilor 
formulate de organele poliției judiciare în termenul prev. de  art.322 alin.1 din 
Codul de procedură penală; 

- Realizarea de către procurori a unui control eficient şi a unei supravegheri 
efective a activităţilor de cercetare penală efectuată de organele poliţiei 
judiciare, în acord cu prevederile art.300 şi art.303 alin.1 şi 2  din Codul 
procedură penală, precum şi a Ordinului comun nr…./…/… din 11 aprilie 2014 
al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie şi al Ministerului Afacerilor Interne. 

E. CONCLUZII PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA ŞI 
UNITĂŢILE ARONDATE 

La data de 02.06.2020, la  Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova și 
unitățile din subordine (cu excepția Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiași, 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Segarcea, Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Calafat, Parchetului de pe lângă Judecătoria Strehaia, Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Orșova, Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia și 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Balș) se aflau în lucru un număr de 211 
dosare penale cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare,în creștere cu 
un procent de 62,55% față de controlul anterior când au fost constatate 79 de 
cauze cu autori cunoscuți, mai vechi de 5 ani de la sesizare. 
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În timpul controlului, au fost soluționate au fost soluționate un număr de 48 
dosare penale, la data de 02.07.2020 rămânând în lucru un număr total de 163 
cauze penale, din care 4-în ancheta proprie a procurorilor și 159-în 
supravegherea urmăririi penale. 

► Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova și  unităților din 
subordine, existau, la data începerii controlului, 211 cauze mai vechi de 5 ani de 
la data sesizării,din care 8-în ancheta proprie a procurorilor și 203-în 
supravegherea urmăririi penale, în creștere cu un procent de 62,55% față de 
controlul anterior când au fost constatate 79 de cauze cu autori cunoscuți, mai 
vechi de 5 ani de la sesizare.  

►Verificările au reliefat faptul căîn dosarele mai vechi de 5 ani, prelungirea 
duratei  procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin 
obiectiv  (complexitatea cauzelor, redistribuirea succesivă a dosarului în vederea 
efectuării supravegherii urmăririi penale, generată de fluctuaţia în schema de 
procurori şi/sau a organelor de poliţie judiciară, declinări, disjungeri de la alte 
unităţi de parchet, preluări şi reuniri, durata sau necesitatea efectuării 
constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a expertizelor, diversitatea probelor 
administrate, infirmarea unor soluţii, restituiri repetate ale cauzei la organele de 
poliție, comisii rogatorii, elemente de extraneitate, sustragerea suspecţilor de la 
urmărirea penală sau dificultăți în administrarea unor probe ori în documentarea 
activității infracționale) dar şi a unor  cauze subiective (lipsa de preocupare a 
lucrătorilor de poliţie pentru efectuarea ritmică şi în termen rezonabil a activității 
de urmărire penală şi/sau lăsarea în nelucrare a cauzelor pe perioade 
semnificative de timp, lipsa unei activități de supraveghere eficiente, lipsa 
ritmicității în efectuarea urmăririi penale, de către procurori). 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, întâlniri periodice cu 
reprezentanţii unităților/subunităților/formațiunilor de poliţie judiciară, 
comunicarea permanentă de către procurorii cu funcție de conducere către 
procurorii cu funcții de execuție a unor situații tabelare conținând cauze mai 
vechi de 1 an/2 ani de la sesizare pentru a fi avute în atenție, controale operativ 
curente, note de îndrumare și analiză date în cauze, care însă nu şi-au dovedit pe 
deplin eficienţa întrucât numărul de dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare a 
crescut de la 79  cauze la  211 cauze. 

În raport de aspectele punctuale constatate în situația dosarelor din 
categoria celor mai vechi de 5 ani de la sesizare identificate aflate în lucru la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Cărbunești (relativ la împlinirea termenului 
de prescripție a răspunderii penale anterior înregistrării dosarului la această 
unitate de parchet)  și Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina (unitate la care 
principala vulnerabilitate a constituit-o lipsa resursei umane dar și fluctuația de 
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personal), nu se impune sesizarea din oficiu a Inspecției Judiciare cu privire la 
abaterea disciplinară prev. de art. 99 lit. h teza I din Legea 303/2004.  

 
 
 
     PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL GALAŢI ŞI UNITĂŢILE  
     SUBORDONATE 
 I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 

lângă Curtea de Apel Galaţi şi parchetele din subordine. 
Materialul supus analizei relevă faptul că, în virtutea atribuţiilor manageriale, 

conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi a depus eforturi în 
vederea reducerii stocului de dosare vechi. 

Activitate de control şi îndrumare a conducerii Parchetului de pe lângă 
Curtea  Galaţi s-a concretizat în: 

- includerea acestui obiectiv în programele de activitate; verificările au fost 
concretizate în informările nr. …/…/…/2019 şi nr. …/…/…/2019; 

- organizarea de întâlniri de lucru, inclusiv în sistem de videoconferinţă, la 
sediile parchetelor din subordine, la care au participat conducătorii acestor 
parchete li cei ai principalelor structuri de poliţie din cadrul Inspectoratelor de 
Poliţie  Judeţene., având ca teme eficientizarea activităţii în vederea soluţionării 
dosarelor mai vechi de 1 an/5 ani de la prima sesizare; ca urmare a acestor 
întâlniri de lucru, au fost întocmite următoarele informări: informările nr. 
…/…/…/…, din datele de 05.06.2020, 27.05.2020, 03.06.2020, nr. …/…/…/… din 
datele de 16.05.2019, 17.05.2019, nr. …/…/…/… din datele de 23 şi 25.10.2019. 
        Cu raportare la data de 02.06.2020, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Galaţi şi parchetele din subordine, se aflau în lucru la organele de 
poliţie/procuror în total un număr de 65 cauze, faţă de 33 dosare mai vechi de 5 
ani de la data sesizării din controlul anterior, repartizate astfel:  
            - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel  Galaţi - 3 dosare, faţă de 1 dosar; 
            - Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi – 18 dosare, faţă de 8 dosare, 
            - Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi – 17 dosare, faţă de 8 dosare,  

 - Parchetul de pe lângă Judecătoria Lieşti - 4 dosare, faţă de 0 dosare, 
 - Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Bujor - 1 dosar faţă de  0 dosare 
 - Parchetul de pe lângă Tribunalul  Brăila - 4 dosare, faţă de 4 dosare 

            - Parchetul de pe lângă  Judecătoria Brăila - 9 dosare,faţă de 2 dosare 
            - Parchetul de pe lângă  Tribunalul Vrancea - 8 dosare, faţă de 8 dosare 
            - Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu – 1 dosar, faţă de 0 dosare 

La celelalte unităţi din circumscripţia  Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Galaţi, respectiv la Parchetele de pe lângă Judecătoriile Tecuci, Făurei, Însurăţei, 
Focşani şi Adjud, nu sunt înregistrate dosare ce fac obiectul controlului. 

 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi este condus de: 
- procuror general …, delegat din data de 01.07.2020; 
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- procuror general adjunct …, delegat din data de 01.07.2020; 
- procuror general adjunct …, delegat din data de 15.07.2020; 
- procuror şef Secţie judiciară …; 
- procuror şef Secţie urmărire penală …, delegat din data de 05.04.2020. 
În ceea ce priveşte schema de personal, se constată că aceasta prevede 14 

posturi de procuror, dintre care 5 sunt de conducere. Pentru anul 2019, media 
gradului de ocupare a fost de 89,93%, iar în cursul anului 2020, de 86,91%. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
        Prezentele verificări au reliefat faptul că pe rolul Parchetului de pe lângă  
Curtea de Apel Galaţi sunt înregistrate 3 cauze, potrivit criteriului în analiză.  
Dintre acestea, 1 dosar este înregistrat în 2010, iar soluţia este în curs de 
redactare, 1 dosar este înregistrat în 2015 iar ultimul a fost înregistrat la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi în cursul anului 2020, declinat fiind 
de la SIIJ.  
       Termenele  de prescripţie  în  aceste dosare se împlinesc  în  cursul anilor 
2026-2027.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Între cauzele care au determinat întârzierea soluţionării dosarelor 
menţionate, se reţine durata efectuării expertizelor dispuse şi complexitatea 
cauzei (exemplificăm dosarul nr. …/…/…), precum şi declinările de la alte unităţi 
de parchet (exemplificăm dosarul nr. …/…/…). 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GALAŢI 
I.Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Galaţi.   
Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi este condus de: 

- prim procuror …, delegat din data de 16.07.2020; 
- prim procuror adjunct …, numitprin HCSM nr.566 din data de 07.09.2017; 
- procuror şef Secţie urmărire penală …, numit din data de 08.09.2017. 
- procuror şef Secţie judiciară …. 
Din informarea nr. …/…/…/…, rezultă că această unitate de parchet  în 

cursul anilor 2017 şi 2018 a lucrat cu o schemă subdimensionată privind funcţiile 
de execuţie şi de conducere, respectiv a funcţionat cu 10 procurori dintr-o  
schemă de 19 funcţii. 
          În vederea realizării unor obiective din Programul de activitate al 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, pentru anii 2019 şi 2020,  inclusiv 
privind reducerea duratei de soluţionare a cauzelor şi a stocului de dosare vechi 
la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi şi a subunităţilor arondate, 
rezultă că s-au organizat întâlniri de lucru prin videoconferinţă, cu participarea 
prim-procurorilor de la unităţile de parchet din circumscripţia Parchetului de pe 
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lângă Tribunalul Galaţi, a conducătorilor principalelor structuri de poliţie din 
cadrul Inspectoratului de Poliţie al judeţului Galaţi, având ca obiect aceste teme 
de discuţie şi analiză. Aceste date rezultă din informarea nr. …/…/…/05.06.2020. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
În timpul prezentelor verificări, conform datelor transmise, a rezultat faptul că 
pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi erau un număr de 20 cauze mai 
vechi de 5 ani de la sesizare, 2 cauze fiind soluţionate în timpul controlului. Au 
rămas, astfel, de soluţionat, 18 cauze mai vechi de 5 ani de la prima sesizare. 
Dintre acestea, o cauză figurează din anul 2013, 6 cauze din anul 2014 şi restul 
din anul 2015. 
 Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada  
2021 - 2028. 
           În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 
5 ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări, actualizate în funcţie 
de modul de îndeplinire al dispoziţiilor de către organele de poliţie judiciară.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Din verificarea situaţiei dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, 
astfel cum a fost consemnată în materialele transmise Inspecţiei Judiciare, 
rezultă existenţa unor cauze de ordin obiectiv care au determinat nesoluţionarea 
acestor cauzele, respectiv: 
- complexitatea dosarelor determinată de natura faptelor investigate sau de 
dificultăţi în administrarea probatoriului; exemplificăm: dosarele nr. …/…/…, nr. 
…/…/…, nr. …/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. 
…/…/… şi nr. …/…/…;  
- sustragerea de la cercetări sau plecarea în străinătate a unor suspecţi ori 
inculpaţi; exemplificăm dosarele nr. …/…/…, nr…./…/… şi nr. …/…/…;  
- fluctuaţia de personal, schema de personal incompletă, redistribuiri succesive 
coroborate cu volumul mare de activitate, după caz la unitatea de parchet şi/sau 
la organele de poliţie; exemplificăm: dosarele nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, 
nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/… nr. …/…/…, nr. …/…/… şi  nr. …/…/…; 
- durata mare a efectuării comisiilor rogatorii;  exemplificăm dosarele: nr. 
…/…/…, nr. …/…/…,  şi nr. …/…/…; 
- durata mare a efectuării expertizelor dispuse; exemplificăm dosarele: nr. 
…/…/…, nr. …/…/…. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA GALAŢI 
I.Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Galaţi. 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați este condus de: 
 - prim procuror …, delegat din data de 27.01.2020; 
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- prim procuror adjunct …, delegat din data de 11.07.2020. 
          La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, documentaţia 
transmisă relevă conlucrarea acestei unităţi de parchet cu unităţile de poliţie 
corespondent privind monitorizarea dosarelor vechi, fiind identificate analize 
punctuale pe fiecare dosar identificat ca necesitând activităţii susţinute pentru 
eficientizarea procedurilor penale . 

Din documentele transmise, rezultă că, la această unitate de parchet se află 
în lucru 47 de dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, faţă de 12 în 
controlul precedent. 

 Această unitate de parchet are prevăzut pe organigramă 21 de funcţii, în 
anul 2019 fiind ocupate efectiv 12 funcţii de execuţie; în 2020 au fost ocupate 
efectiv 17 funcţii de execuţie. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
         Verificările desfăşurate în perioada prezentului control au reliefat faptul că 
pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi sunt 47 cauze mai vechi de 5 
ani de la sesizare. Dintre acestea, 30 dosare au fost soluţionate în perioada 
verificărilor, astfel încât au mai rămas de soluţionat 17 dosare mai vechi de 5 
ani de la prima sesizare. 
 Dintre acestea, 1 dosar este din 2012, 2 din 2013, 17 din 2014 , restul 
dosarelor figurând din 2015. 
 În cauzele nesoluţionate termenele de prescripţie se împlinesc în perioada  
2021 -  2028. 
 În activitatea de supraveghere  a cercetării penale în cauzele mai vechi de 
5 ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări, actualizate în funcţie 
de modul de îndeplinire al dispoziţiilor de către organele de poliţie judiciară. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Din verificarea situaţiei celor 17 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare, astfel cum a fost consemnată în materialele transmise succesiv 
Inspecţiei Judiciare, rezultă existenţa mai multor cauze obiective exemplificative  
respectiv: 
      - complexitatea cauzelor determinată fie de dificultatea administrării 
probatoriului, fie de natura faptelor investigate ca de exemplu infracţiuni  
economico-financiare etc., fie de multitudinea activităţilor desfăşurate etc. 
exemplificăm dosarele nr. …/…/…, nr. …/…/…, …/…/…;  
   - volum mare de dosare penale în lucru, coroborat cu sustragerea inculpatului 
de la urmărirea penală; exemplificăm dosarele nr. …/…/…, …/…/…, …/…/…, nr. 
…/…/…. 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA LIEŞTI 
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I.Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Lieşti. 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Lieşti este condus de: 
- prim procuror …, numit prin HCSM nr.378 data de 05.07.2018. 
 La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lieşti, documentaţia 

transmisă relevă conlucrarea acestei unităţi de parchet cu unităţile de poliţie 
corespondent privind monitorizarea dosarelor vechi, fiind identificate analize 
punctuale pe fiecare dosar identificat ca necesitând activităţii susţinute pentru 
eficientizarea procedurilor penale  
 Din documentele transmise, rezultă că, la această unitate de parchet se 
află în lucru 4 dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, faţă de niciunul în 
controlul precedent. 
 Această unitate de parchet are prevăzut în organigramă 3 funcţii, din care 
2 funcţii de execuţie în anul 2019 fiind ocupate efectiv 2 funcţii de execuţie; în 
2020 au fost ocupate efectiv 3 posturi, din care 2 pe funcţii de execuţie. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
         Verificările desfăşurate în perioada prezentului control au reliefat faptul că 
pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lieşti sunt 4 cauze mai vechi de 5 
ani de la sesizare. 
 Dintre acestea, 1 dosar este din 2012, iar restul dosarelor figurează din 
2014. 
 În cauzele nesoluţionate termenele de prescripţie se împlinesc în perioada  
2024 -  2028. 
 În activitatea de supraveghere  a cercetării penale în cauzele mai vechi de 
5 ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări, actualizate în funcţie 
de modul de îndeplinire al dispoziţiilor de către organele de poliţie judiciară. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Din verificarea situaţiei celor 4 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare, astfel cum a fost consemnată în materialele transmise succesiv 
Inspecţiei Judiciare, rezultă existenţa următoarelor cauze obiective 
exemplificative  respectiv: 
     - complexitatea cauzelor determinată fie de dificultatea administrării 
probatoriului, fie de natura faptelor investigate, fie de sustragerea inculpatului, 
fie de multitudinea activităţilor desfăşurate etc.;  exemplificăm dosarele nr. 
…/…/…, nr. …/…/… şi nr…./…/…;  
   - infirmarea soluţiei; exemplificăm dosarul nr. …/…/…. 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TÂRGU BUJOR 
I.Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Tg. Bujor. 
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Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor este condus de: 
- prim procuror …, delegat din data de 06.04.2020.  
La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Bujor, documentaţia 

transmisă relevă conlucrarea acestei unităţi de parchet cu unităţile de poliţie 
corespondent privind monitorizarea dosarelor vechi, fiind identificate analize 
punctuale pe fiecare dosar identificat ca necesitând activităţii susţinute pentru 
eficientizarea procedurilor penale . 
 Din documentele transmise, rezultă că, la această unitate de parchet se 
află în lucru 1 dosar mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, faţă de niciunul în 
controlul precedent. 
 Această unitate de parchet are prevăzut în organigramă 4posturi, din care 
2 funcţii de execuţie, în anul 2019 fiind ocupate efectiv 2 funcţii de execuţie; în 
2020 au fost ocupate efectiv 2 posturi. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
         Verificările desfăşurate în perioada prezentului control au reliefat faptul că 
pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Bujorexistă o cauză mai veche 
de 5 ani de la sesizare. 
 Termenul de prescripţie se împlineşte în 31.08.2022. 
 În activitatea de supraveghere  a cercetării penale în cauzele mai vechi de 
5 ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări, actualizate în funcţie 
de modul de îndeplinire al dispoziţiilor de către organele de poliţie judiciară. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Dosarul figurează cu prima sesizare din cursul anului 2012, însă este 
înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Bujor în 2019. Nesoluţionarea 
acestuia se datorează unor cauze obiective, precum redistribuiri succesive şi 
complexitatea cauzei (500 plângeri penale). 

 
     PARCHETUL DE PE LÂNGĂ  TRIBUNALUL BRĂILA 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Brăila. 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila este condus de: 
- prim procuror …, numit prin HCSM nr.784 din data de 20.12.2018; 
- prim procuror adjunct …, numit prin HCSM nr.378 din data de 

05.07.2018; 
- procuror şef Secţie urmărire penală …, delegat din data de 13.04.2020; 
- funcţia de procuror şef Secţie judiciară este vacantă. 

În schema de personal a Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila sunt 
prevăzute un număr de 14 posturi, din care 4 pentru funcţii de conducere şi 10 
funcţii de execuţie. 
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În perioada 2019 la zi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila şi-a 
desfăşurat activitatea cu 4 şi, respectiv, 5 procurori, gradul de ocupare fiind de 
21, 43%. 
 La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, a fost identificată 
preocuparea de monitorizare a dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, 
atât privind această unitate cât şi unităţile de parchet arondate, astfel fiind 
efectuate activităţi susţinute de verificare a cauzelor penale relevate în raport de 
acest criteriu, fiind întocmite informări, din care exemplificăm: informarea nr. 
…/…/…/…, nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/…. 

 Această unitate de parchet a inclus în  Programele  de activitate  semestrul 
I şi II/2019, precum şi în Programul de activitate pe trimestrul I 2020, printre 
altele şi obiectivul de verificare a modului in care procurorii se preocupă de 
soluţionarea cu celeritate a dosarelor mai vechi de 1 an (de la 6 luni de la 
începerea urmăririi penale),  2 ani,  5 ani de la sesizare la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Brăila şi unităţile (locale) arondate. 
 Din documentaţia transmisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila se 
identifică ca fiind manifestată diligenţă privind monitorizarea dosarelor vechi, 
aspect dovedit prin adresele de conlucrare cu conducerea unor organe de poliţie. 
 La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila se constată că 
procurorii de caz emit note de supraveghere în dosare. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
                Verificările desfăşurate în perioada prezentului control au evidenţiat 
faptul că pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila sunt 11 cauze mai 
vechi de 5 ani de la sesizare, faţă de 4 din controlul precedent. În perioada 
controlului, au fost soluţionate 7 cauze, rămânând astfel, de soluţionat, 4 cauze. 
 În cauzele nesoluţionate, termenele de prescripţie se împlinesc în 
perioada  2021 -  2025. 
 Dosarele existente pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila 
figurează astfel: o cauză din anul 2011, 2 cauze din anul 2014 şi o cauză din anul 
2015. 
 În activitatea de supraveghere  a cercetării penale în cauzele mai vechi de 
5 ani de la sesizare, procurorii au emis fişe de supraveghere cu note de 
îndrumări, actualizate în funcţie de modul de îndeplinire al dispoziţiilor de către 
organele de poliţie judiciară.  
 Modul în care magistraţii îşi îndeplinesc atribuţiile în legătură cu 
supravegherea cercetărilor a fost evaluat de către conducere în cadrul acţiunilor 
de control realizate.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Din verificarea situaţiei celor 4 dosare cu autor cunoscut mai vechi de 5 
ani de la prima sesizare, astfel cum a fost consemnată în materialele transmise 
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Inspecţiei Judiciare, rezultă existenţa unei cauze obiective prioritară respectiv: 
complexitatea cauzelor determinată fie de dificultatea administrării 
probatoriului, fie de natura faptelor investigate, fie de multitudinea activităţilor 
desfăşurate etc. exemplificăm dosarele: nr. …/…/…, …/…/…, …/…/… şi …/…/…. 

Incidente sunt şi procedura redistribuirii succesive a cauzelor în 
supravegherea mai multor procurori, aspect ce relevă fluctuaţia evidentă a 
resurselor umane la nivelul acestei unităţi de parchet, ori declinării, după mai 
mulţi ani.  

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BRĂILA 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 

lângă Judecătoria Brăila. 
     Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila este condus de: 
     - prim procuror …, delegat din data de 01.07.2020; 
     - prim procuror adjunct …, delegat din data de 17.01.2020. 

 Şi în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila s-a constatat ca fiind 
manifestată diligenţă privind monitorizarea dosarelor vechi, inclusiv a celor mai 
vechi de 5 ani de la prima sesizare, fiind efectuate punctual, după caz, analize pe 
dosare în vederea soluţionării cu celeritate, dovadă în acest sens fiind: 
informarea nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/… şi nr. …/…/…/…. 
 Schema de personal are prevăzute 11 funcţii de execuţie şi 2 de 
conducere, dar parchetul îşi desfăşoară activitatea cu doar 10 procurori, 4 fiind 
stagiari. 
 II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
           Verificările desfăşurate în perioada prezentului control au reliefat faptul 
că pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila erau 15 cauze mai vechi de 
5 ani de la sesizare, toate aflate în lucru la organele de poliţie judiciară, din care 
au fost soluţionate 6 dosare, rămânând astfel de soluţionat 9 cauze, faţă de 2 
cauze din controlul anterior. 
 Dintre acestea, 2 dosare au fost înregistrate în 2014, 2 în 2015, iar restul 
în anii ulteriori anului 2015, fiind declinate de la alte unităţi de parchet. 
 În cauzele nesoluţionate, termenele de prescripţie se împlinesc în 
perioada  2022-2028. 
 În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 
5 ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări, actualizate în funcţie 
de modul de îndeplinire al dispoziţiilor de către organele de poliţie judiciară. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Din verificarea situaţiei celor 9 dosare cu autori cunoscuţi mai vechi de 5 
ani de la prima sesizare, astfel cum a fost consemnată în materialele transmise 
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Inspecţiei Judiciare, rezultă cauze obiective care au determinat nesoluţionarea 
acestora, respectiv: 

- expertize nefinalizate/cereri adresate părţilor vătămate la care nu s-a 
răspuns; exemplificăm dosarele nr. …/…/…, nr. …/…/… şi nr. …/…/…; 

- martori/suspecţi/părţi vătămate plecaţi din ţară; exemplificăm dosarul 
nr. …/…/…; 

- declinări/redistribuiri; exemplificăm dosarele nr. …/…/… şi nr. …/…/…. 
 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VRANCEA 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 

lângă Tribunalul Vrancea 
     Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea este condus de: 

- prim procuror …, numit prin HCSM nr.766 din data de  19.12.2017; 
- prim procuror adjunct …, numit prin HCSM nr.767 din data de 9.12.2017. 

          Din documentaţia transmisă privind Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Vrancea rezultă preocuparea conducerii cu privire la soluţionarea dosarelor mai 
vechi de 5 ani de la prima sesizare; activitatea de control şi îndrumare s-a 
concretizat în : 
- efectuarea unor întâlniri de lucru  dintre primii procurori ai Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Vrancea şi ai parchetelor subordonate cu organele de 
conducere din cadrul IPJ Vrancea (informarea nr. …/…/…/…);  
- analizarea operativităţii soluţionării cauzelor de către procurori pe anul 2019 la 
parchetele subordonate (informarea nr. …/…/…/… precum şi alte analize privind 
cauzele mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale aflate în lucru la 
organele de poliţie şi privind cauzele mai vechi de 1 an de la sesizare aflate în 
lucru la organele de poliţie; totodată, au fost făcute mai multe verificări ale 
situaţiei dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, concretizate, 
exemplificativ, în informările: nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/…, nr. 
…/…/…/…, nr. …/…/…/….  
 II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
 Verificările desfăşurate în perioada controlului au reliefat faptul că, pe 
rolul Parchetului de pe lângă Tribunal  Vrancea au fost 8 cauze mai vechi de 5 
ani de la sesizare, la fel ca în controlul precedent. 
            Dosarele au primele sesizări astfel: 2 din 2012, 3 din 2013, 2 din 2014 şi 
restul din 2015. 
 Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc între anii 
2022-2032. 
 În activitatea de supraveghere  a cercetării penale în cauzele mai vechi de 
5 ani de la sesizare, procurorii au emis, de regulă note de îndrumări, actualizate 
în funcţie de modul de îndeplinire al dispoziţiilor de către organele de poliţie 
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judiciară, dar a fost identificate şi situaţii, izolate când au fost date cu prioritate 
îndrumări verbale.  
 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Din verificarea situaţiei celor 8 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare, astfel cum a fost consemnată în materialele transmise Inspecţiei 
Judiciare, rezultă existenţa  a două cauze obiective, respectiv: 
       - complexitatea cauzelor determinată fie de dificultatea administrării 
probatoriului, fie de natura faptelor investigate, fie de multitudinea activităţilor 
desfăşurate etc. exemplificăm dosarele: nr. …/…/…, …/…/…, …/…/… şi …/…/…; 
    -  declinări, disjungeri de la alte unităţi de parchet, exemplificăm dosarele: nr. 
…/…/… (declinat de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism), nr. …/…/…  (declinat de la Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism) şi nr. …/…/… (declinat de 
la Direcţia Naţională Anticorupţie). 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ  JUDECĂTORIA PANCIU 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 

lângă Judecătoria Panciu 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu este condus de: 
- prim procuror …, delegat din data de 12.06.2020. 
La această unitate de parchet a fost înregistrată o cauză care are prima 

sesizare mai veche de 5 ani, faţă de niciuna în controlul anterior. 
În ceea ce priveşte schema de personal, se reţine că aceasta prevede 3 

posturi de execuţie şi 1 post de conducere, însă au fost ocupate doar 2 posturi 
de execuţie. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
         Dosarul nr. …/…/… a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Panciu ca urmare a disjungerii şi declinării din dosarul nr. …/…/… al Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Vrancea.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Dosarul a fost recent înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Panciu 

C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA 
ȘI APLICAREA LEGII 

Nu este cazul. 
D. DEFICIENȚE ȘI VULNERABILITĂȚI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 

ÎNLĂTURAREA DEFICIENȚELOR ȘI PREVENIREA RISCURILOR 
I. Deficiențe și vulnerabilități identificate 
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Prelungirea în timp a procedurilor, datorată cauzelor descrise la capitolul B 
pct.III, a avut drept consecință nesoluționarea dosarelor dosarelor mai vechi de 
5 ani de la data sesizării, aflate în lucru la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Galaţi și unitățile subordinate. 

Fluctuaţia de personal atât la nivelul unităţilor de parchet cât şi la nivelul 
organelor de poliţie judiciară şi/sau deficitul de resursă umană la care se adaugă 
lipsa de experienţă a magistraţilor stagiari dar şi a lucrătorilor de poliţie noi 
angajaţi din sursă externă constituie vulnerabilităţi şi blocaje ce au drept 
consecinţă afectarea activităţii, prin creşterea volumului de activitate şi implicit 
prelungirea procedurilor judiciare la unităţile de parchet, aşa cum s-a arătat la 
capitolul B din prezentul raport. 

II. Propuneri pentru înlăturarea deficiențelor și prevenirea riscurilor 
Raportat la aspectele constate și descrise anterior, apreciem că se impune: 
-continuarea monitorizării de către conducerea Parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel Galaţi și unitățile subordinate a situației cauzelor cu autor 
cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare; 

-efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire penală în 
cauzele aflate în lucru la urmărire penală proprie, iar în privința cauzelor aflate 
în lucru la organele de urmărire penală sub supravegherea procurorului se 
impune exercitarea cu fermitatea a atribuțiilor conferite de art.300, 303 C.p.p., 
precum și în realizarea dispozițiilor Ordinului comun nr…./…/… din 11.04.2014 al 
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
și al Ministerului Afacerilor Interne, de către procurorii desemnați, prin stabilirea 
de îndrumări și termene de finalizare a cercetărilor penale. 

E.CONCLUZII PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL GALAŢI 
Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi şi a unităţilor din 

subordine există 65 de cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, în creştere 
cu 32 dosare faţă controlul anterior. 

Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
acestea constând în complexitatea dosarelor determinată de natura faptelor 
investigate sau de dificultăţi în administrarea probatoriului, sustragerea de la 
cercetări sau plecarea în străinătate a unor suspecţi ori inculpaţi, declinări 
succesive între mai multe unităţi de parchet, fluctuaţia de personal, schema de 
personal incompletă, redistribuiri succesive coroborate cu volumul mare de 
activitate, după caz la unitatea de parchet şi/sau la organele de poliţie. 
 Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în adoptarea unor 
măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, note de îndrumare 
şi analiză. 
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PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI 
SI UNITĂȚILE AFLATE ÎN SUBORDINE 

 
Raportat la data începerii controlului, pe rolul Parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel Iaşi și unităților de parchet aflate în subordine, se aflau în lucru 
un număr total de 408 dosare penale cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de 
la data sesizării, aceiaţi situaţie fiind constată şi în controlul anterior 
materializat în Raportul nr. 3187/IJ/812/DIP/2018 (408 dosare). 

În timpul controlului, au fost soluționate un număr de 80  dosare penale, 
la data de finalizării verificărilor rămânând în lucru un număr total de  328 
cauze penale (o scădere cu 19,60% faţă de controlul anterior cînd au rămas în 
lucru 408 dosare), distribuite după cum urmează:  

 - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi – 1  dosar (faţă de 6 la raportarea 
anterioară), 

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi – 137 dosare (faţă de 175 la 
raportarea anterioară), 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi – 32 dosare (faţă de 155 la 
raportarea anterioară), 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău – 11 dosare (faţă de 8 la 
raportarea anterioară), 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani – 2 dosare (faţă de 5 la 
raportarea anterioară), 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni – 1 dosar (faţă de 1 la 
raportarea anterioară) 
        - Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui – 14 dosare (faţă de 20 la 
raportarea anterioară), 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui – 125 dosare (faţă de 50 la 
raportarea anterioară), 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad –5 dosare (faţă de 2 la raportarea 
anterioară). 
           Față de numărul cauzelor aflate în evidențele unităților de parchet la data 
începerii controlului, cele 80 de  dosare au fost soluționate de: 
            Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi  Iaşi ( o cauză penală) 
            Parchetul de pe lângă Judecătoria  Iaşi ( 43 cauze penale), 
            Parchetul de pe lângă Judecătoria  Hârlău ( 34 cauze penale), 
            Parchetul de pe lângă Judecătoria  Răducăneni ( 2 cauze penale), 
            Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi nu are în curs de 
instrumentare/soluționare dosare cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de la 
sesizare  

     PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI 
    Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
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   Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi pentru 
perioada 2019 - iunie 2020 : 

  -13 posturi (4 de conducere și 9 de execuție) 
  În perioada ianuarie 2019-iunie 2020, gradul de ocupare a posturilor a  fost 

de 92 % . 
  Fluctuația de procurori s-a manifestat în special la nivelul funcțiilor de 

conducere după cum urmează: 
   În perioada 2019-iunie 2020, posturi procurori de conducere: prevăzute – 

4/ocupate – 3: 
    - procuror general … – numire pe o perioadă de 3 ani  la  data de 

01.01.2019, procuror general adjunct  … – numire pe o perioadă de 3 ani la data 
de 01.01.2019, procuror șef secție judiciară  … – numire în data de 26.04.2017 
până în data de 26.04.2020, delegare până la data de 26.10.2020 ; Vacante – 1 
( procuror șef secţie urmărire penală). 

    La data finalizării controlului  Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi 
este condus de: procuror general …, procuror general adjunct  … –  procuror șef 
secție judiciară, … (delegare) iar cele 9  posturi de procurori  de execuție sunt 
ocupate.  

   I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

 În programele de activitate aferente anului 2019 semestrul I                            
(nr…./…/…/…) şi II (nr. …/…/…/…) şi respectiv a anului 2020 semestrul I 
(nr…./…/…/…) întocmite  la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi au fost 
inserate obiective de control privind monitorizarea dosarelor aflate pe rolul 
acestei unităţii de parchet sau la Parchete de pe lângă Tribunalele Iaşi şi Vaslui( 
pe categorii de infracţiuni şi vechime în sistem) ori întâlniri de lucru cu 
conducerile IPJ Iaşi şi IPJ Vaslui, fără a fi identificate documente prin care s-au 
materializat  respectivele activităţi.  

 Cu privire la realizarea acestor activităţi de control prin adresa nr…./…/…/…, 
procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a comunicat  
următoarele: 

,,Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a desfăşurat activitate constantă 
de monitorizare a cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare cu autori cunoscuţi, 
aflate spre soluţionare la parchetele de pe lângă Tribunalul Vaslui şi Tribunalul 
Iaşi, implicit la parchetele din subordinea acestor unităţi. 

Monitorizarea a constat în activitatea de comunicare directă şi punctuală pe 
acest aspect pe activităţile de urmărire penală şi supraveghere, chiar dacă 
acestea nu s-au concretizat în mod formal la întocmirea unei informări. 

În acest sens, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, au fost constituite 
2 mape speciale înregistrate la indicativul …/…/2019 şi unul pe …/…/2020 la 
care au fost ataşate informărilor întocmite de unităţile de parchet, atât cu 
privire la situaţia dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare cu autori cunoscuţi 
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cât şi la celelalte aspecte verificate în raport cu programele de activitate 
întocmite în acest sens. 

Astfel, în vederea diminuării stocului de dosare mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, şi care au ca obiect în marea majoritate infracţiuni de natură 
economică, aflate în lucru la serviciile de investigare a infracţiunilor de 
criminalitate economică s-a dispus de către Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel, delegarea a 2 procurori în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi 
(unul încă de la începutul anului 2019 iar celălalt în cursul anului 2020), 
procurori care au fost desemnaţi la nivelul acestei unităţi, să supravegheze şi să 
soluţioneze dosarele având ca obiect infracţiuni de natură economică. 

Acest aspect a avut ca rezultat diminuarea considerabilă a stocului de 
dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare cu autori cunoscuţi. 

De asemenea la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui au fost delegaţi în 
cursul anului 2019 pentru o perioadă de 6 luni, 2 procurori care să sprijine 
activitatea acestui parchet, aflat într - o cronică deficienţă de personal, cu 
repercusiuni asupra activităţii de urmărire penală şi supraveghere a urmăririi 
penale. 

În ceea ce priveşte Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi ca unitate 
proprie, conducerea parchetului a monitorizat constant activitatea de 
efectuare a urmăririi penale şi soluţionare a dosarelor mai vechi de 5 ani, de la 
sesizare cu autori necunoscuţi în condiţiile în care numărul acestor dosare la 
nivelul unităţii a fost relativ mic, ca dovadă că la data de 07.07.2020, exista la 
nivelul unităţii un singur dosar raportat la criteriul de 5 ani de la sesizare supus 
analizei. 

De asemenea, au avut loc constant discuţii cu procurorii din cadrul Secţiei 
de urmărire penală cu privire la situaţia acestor dosare dar şi a celorlalte dosare 
aflate în lucru la procuror. 

Unele din aceste întâlniri au fost consemnate în procesele verbale întocmite 
în acest sens, anexate prezentei informări. 

Neîntocmirea unei informări privind activitatea de monitorizare s-a 
constatat a nu fi necesară întrucât nu presupunea o activitate de verificare 
directă a fiecărui dosar în parte, considerându-se că discuţiile constante cu 
conducerile celor două parchete de pe lângă tribunale şi analiza şi observarea 
informărilor întocmite de acestea în acest sens, sunt de natură să prioritizeze 
activitatea de soluţionarea urgentă a acestor dosare. 

De asemenea, au fost discutate cu conducerile Inspectoratului Judeţean de 
Poliţie direct sau prin intermediul conducerilor parchetelor de pe lângă 
tribunale, problemele şi dificultăţile întâmpinate în activitatea de urmărire 
penală având în vedere îndeosebi deficitul cronic de personal existent la nivelul 
acestor unităţi”. 

Deşi nu au fost întocmite  informări scrise privind activităţile derulate de 
către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, privind 
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realizarea activităţilor de monitorizare, analiză şi control a activităţii acestei 
unităţi precizate prin adresa nr…./…/…/…, s-a constatat o reducere 
semnificativă a stocului de dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare, existent la 
această unitate,  de la 6 cauze existente  la controlul precedent la o singură 
cauză la prezentul control( o scădere de 83,33%). 
         II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor 
penale efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Iaşi mai este înregistrată doar o cauză penală cu autori 
cunoscuți mai veche  de 5 ani de la sesizare aflată la urmărire penală 
obligatorie la procuror din data de 07.08.2019. 

Dosarul penal  a fost înregistrat sub nr. …/…/…  la Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Iaşi  la data de 26.02.2015,  soluţionat iniţial prin ordonanţa  de 
clasare din data de 15.03.2019, infirmată la data de 07.06.2019.  
       Prin încheierea  penală nr…./20.06.2020 a  Curţii de Apel  Iaşi a fost 
confirmată redeschiderea urmăririi penale în cauză fiind efectuate acte de 
urmărire penală ritmic până la data de 25.06.2020. 

     III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale. 

Motivele nesoluţionării dosarului nr . …/…/…  sunt de ordin obiectiv şi 
constau în infirmarea soluţiei  de clasare de către procurorul ierarhic superior, cu 
consecinţa redeschiderii şi reluării urmăririi penale, în cadrul căreia  s-au impus 
efectuarea altor acte de urmărire penală, inclusiv dispunerea unei expertize 
grafoscopice, urmare a încuviinţării administrării acestei probe solicitate de 
suspectul în cauză, la data de 17.06.2020.Termen de prescripţie anul  2025. 
 

   PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IAŞI 
   Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
   Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi prevede 22 

posturi de procurori - 4 cu funcții de conducere și 18 cu funcții de execuție.  
   În perioada 2019-iunie 2020, posturile de conducere au fost ocupate  prin 

numire sau delegare  după cum urmează: 
- prim procuror  …,  numire pe o perioadă de 3 ani  începând cu  

15.07.2018;   
- prim procuror adjunct, … numire pe o perioadă de 3 ani  începând cu 

01.01.2019; detașată la C.S.M. începând cu 01.12.2019. demisie funcție de 
conducere începând cu 26.02.2020,  din data de 20.12.2019 –  procuror …, 
delegare cu prelungire; 

Procuror șef secție judiciară, …, numire pe o perioadă de 3 ani cu 10.03.2016 
- 18.03.2019 ulterior delegare cu prelungire; 

Procuror șef secție urmărire penală, …, delegare 01.08.2018-01.02.2019 ,  
numire pe 3 ani cu  data de 06.03.2019  
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      Un procuror  cu funcţie de execuţie a fost detaşat la altă instituţie  la data 
de 01.04.2020 iar un procuror a fost delegat la DNA ST Iaşi începând cu data 
de15.07.2020, anterior acesta fiind în concediu creştere copil. Au fost delegaţi 
la această unitate 3 procurori  unul pe întreaga perioadă, unul de la data 
de16.01.2019 iar al altul de la data de 01.05.2019. În perioada de referinţă 
unitatea a funcţionat cu 19-20 procurori. Grad de ocupare în medie de 90%. 
        În perioada 01.01.2020-iunie 2020 : Număr posturi ocupate efectiv 17-18. 
Număr posturi ocupate în condiţiile art. 134 ind.1 din legea nr. 304/2004 -2 . 
Grad de ocupare  în medie de 75%. 
         Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi este condus de: prim procuror  …, 
prim procuror adjunct …, procuror șef secție judiciară …, procuror șef secție 
urmărire penală …. 
        I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În perioada 2019-iunie 2020,  prim procurorul unităţii  şi procurorul şef 
secţie urmărire penală au realizat activități de control care au avut ca obiect 
cauzele mai vechi înregistrate pe rolul unităţii proprii şi preîntâmpinarea 
intervenţiei prescripţiei răspunderii penale, activități planificate prin 
programele de activitate semestriale 
         Activităţile de control au fost materializate în: 
           - informarea nr. …/…/…/… din data de 22.05.2019 în vederea aducerii la 
îndeplinire a obiectivului stabilit la cap.II pct.5 din programul de activitate sem. 
1/2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi având ca obiect „Verificarea 
cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare înregistrate la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Răducăneni" (procuror şef secţie urmărire penală ). 

- informarea nr. …/…/…/… din data de 31.12.2019 în vederea aducerii la 
îndeplinire a obiectivului stabilit la cap.II pct.10 din programul de activitate 
sem.I/2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi având ca obiect 
„verificarea cauzelor având ca obiect infracţiuni de viol comise asupra 
victimelor minore înregistrate la unităţile de parchet locale ” (prim procuror ). 

- informarea nr…./…/…/… din data de 17.07.2019 în vederea aducerii la 
îndeplinire a obiectivului stabilit la cap.II pct.l din programul de activitate - 
sem.1/2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi având ca obiect 
verificarea modului în care au fost remediate deficienţele constatate cu ocazia 
controlului efectuat în aducerea la îndeplinire a obiectivului stabilit la cap.II 
pct.2 din programul de activitate - sem.II/20I8 (verificarea cauzelor mai vechi 
de 2 ani de la sesizare înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani) 
- prim procuror ; 

- informarea nr. …/…/…/… din data de 23.09.2019 în aducerea la îndeplinire 
a obiectivului stabilit la cap.B pct.8 din programul de activitate - sem.I/2018 
(verificarea dosarelor având ca obiect infracţiunile de ultraj aflate în lucru la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi) - prim procuror; 



290 / 508 
 

- informarea nr. …/…/…/… din data de 18.09.2019 cu referire la Ordinul nr. 
181/06.08.2019 al procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie privind situaţia cauzelor având ca obiect lipsirea de 
libertate a unei persoane în mod ilegal (prim procuror ). 
     - informarea nr…./…/…/… din data de 31.12.2019 în vederea aducerii la 
îndeplinire a obiectivului stabilit Ia cap.II pct.7 din programul de activitate - 
sem. I/2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi având ca obiect verificarea 
cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare înregistrate la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Iaşi (prim procuror ). 

- informarea nr. …/…/…/… din data de 21.01.2020, urmare a Raportului nr. 
…/…-…/… din 12.11.2019 privind rezultatul controlului efectuat în baza 
Ordinului procurorului general al P.Î.C.C.J. nr. … din data de 06.08.2019, privind 
luarea de măsuri în scopul îmbunătăţirii şi remedierii deficienţelor constatate 
în instrumentarea şi soluţionarea cauzelor având ca obiect comiterea 
infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal (prim procuror ). 

- informarea nr. …/…/…/… din data de 03.02.2020 cu referire la adresa nr. 
…/…/… din data de 25.11.2019 a Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie - Cabinet procuror general şi a solicitării …, referitoare la dosare 
penale care au avut/au ca obiect agresiuni comise asupra pădurarilor (prim 
procuror ). 

- informarea nr. …/…/…/… din data de 10.03.2020 în vederea aducerii la 
îndeplinire a obiectivului stabilit la cap.II pct.8 din programul de activitate - 
sem.II/2010 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi având ca obiect „ 
Verificarea modului în care se efectuează urmărirea penală ori supravegherea 
cercetărilor de către procuror în cauzele aflate în curs de soluţionare, 
înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, mai vechi de I an, având 
ca obiect comiterea unor infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile 
publice - art.335 C.p., art.336 C.p., art.337 C.p., art.338 C.p., inclusiv art.192 şi 
art. 196 în contextul unui accident rutier ” (prim procuror). 

- informarea nr. …/…/…/… din data de 27.04.2020 cu referire la adresa 
Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. …/…-…/… din data 
de 06.04.2020 prin care se solicită întocmirea unei informări privind cauzele 
penale aflate în lucru având ca obiect infracţiuni săvârşite urmare a culpei 
medicale (prim procuror ). 

- informarea nr. …/…/…/… din data de 16.06.2020 în vederea aducerii la 
îndeplinire a obiectivului stabilit la cap.II pct.l din programul de activitate - sem. 
1/2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi având ca obiect „ Verificarea 
cauzelor mai vechi de l an de la sesizare, cu autori cunoscuţi, înregistrate la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, având ca obiect infracţiunile de cercetare 
abuzivă, supunere la rele tratamente şi purtare abuzivă, prevăzute de art.280 
C.p., art.281 C.p. şi art.296 C.p. imputate agenţilor de forţă ai statului (prim 
procuror …). 
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- informarea nr. …/…/…/… din data de 19.06.2020 în vederea aducerii la 
îndeplinire a obiectivului stabilit la cap.II pct.4 din programul de activitate - 
sem.1/2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi având ca obiect 
„verificarea cauzelor mai vechi de  5 ani de la sesizare înregistrate la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Iaşi (procuror şef secţie urmărire penală ). 

- informarea nr. …/…/…/… din data de 30.06.2020 în vederea aducerii la 
îndeplinire a obiectivului stabilit la cap.ll pct.5 din programul de activitate - 
sem.1/2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi având ca obiect 
„verificarea cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare înregistrate la Parchetul 
de pe lângă Tribunalul laşi (prim procuror ). 

     Conducerea unităţii a realizat  o monitorizare permanentă  a situaţiei 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare  activitate care fost materializată  în 
următoarele lucrări: Nr. …/…/…/… din 09.01.2019, Nr. …/…/…/… din 
11.02.2019, Nr. …/…/…/… din 11.03.2019, Nr. …/…/…/… din 05.04.2019, Nr. 
…/…/…/… din 15.05.2019, Nr. …/…/…/… din 24.06.2019 -sem.1/2019 

- NR. …/…/…/… DIN 10.07.2019, NR. …/…/…/… DIN 16.07.2019, NR. 
…/…/…/… DIN 23.08.2019, NR. …/…/…/… DIN 20.09.2019, NR. …/…/…/… DIN 
04.11.2019, NR. …/…/…/… din 06.12.2019 - sem. II /2019  

- Nr. …/…/…/.. din 10.01.2020, Nr. …/…/…/… din 12.02.2020, Nr. …/…/…/… 
din 11.03.2020, Nr. …/…/…/… din 10.04.2020, Nr. …/…/…/… din 05.05.2020- 
sem. I/2020. 
       Prim procurorul Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi şi procurorii din cadrul 
acestei unităţi au avut la data de 25.02.2019 o  întâlnire de lucru cu  ofiţerii din 
cadrul IPJ Iaşi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice pe tema 
investigării infracţiunilor economice şi soluţionării cu celeritate a cauzelor mai 
vechi de 5 ani de la data sesizării, aspect consemnat  în procesul verbal  
nr…./…/…/12.03.2019. 

Aspectele constatate şi măsurile stabilite pentru reducerea stocului de 
dosare vechi au fost materializate în informările menţionate şi comunicate 
procurorilor din subordine pentru conformare  şi-au dovedit eficienţa deoarece 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi la finele prezentului control avea pe rol 
doar 137 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, la monitorizarea anterioară 
rămânând nesoluţionate 175 astfel de cauze( o scădere de 21,71 %).   

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale 
efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Iaşi sunt înregistrate 137 cauze penale cu autori cunoscuți mai vechi 
de 5 ani de la sesizare din care 3 - la urmărire penală proprie și 134 la 
supraveghere  

  Dosarele au fost înregistrate după cum urmează: 
 - 2011-2 cauze, 2012- 2 cauze, 2013  - 9 cauze, 2014 - 39 cauze, 2015 – 61 

cauze, 2016 - 4 cauze, 2017 - 8 cauze, 2018 - 7 cauze,  2019 - 6 cauze şi 2020 - 
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o cauză, au în  majoritate ca obiect  săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală 
prevăzută de art. 9 lit. c din Legea 241/2005.  

În cauzele aflate la urmărire penală proprie  termenele de prescripție a 
răspunderii penale se împlinesc  în anii 2022  respectiv 2024 iar o faptă este din 
categoria celor imprescriptibile. 

În cauzele aflate la supraveghere  termenele de prescripție a răspunderii 
penale se împlinesc  în  perioada 2021-2030. 

Dosare penale aflate sub iminenţa împlinirii termenului de prescripţie a 
răspunderii penale: nr. …/…/… – la data de 31.12.2020, nr. …/…/… la data 
de16.09.2020. 

În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele de 
poliție judiciare, de regulă procurorii desemnați au emis note de îndrumare  au 
stabilite termene concrete doar din anii 2019 şi 2020 (majoritatea).   

Din datele comunicate nu rezultă  aspecte referitoare şi la prelungirea 
termenelor stabilite pentru finalizarea urmăririi penale sau emiterea unei noi 
note de îndrumare ( exemplificăm dosarele nr. …/…/…- nota de dispoziţii la data 
de 11.09.2017 cu termen de 30 zile, nr…./…/… nota de dispoziţii la data de 
01.01.2019 cu termen de 60 zile, nr…./…/… nota de dispoziţii la data de 
09.07.2019 cu termen de 45 zile. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale. 

 Dosare aflate la urmărire penală proprie la procuror: 
- dosarul nr. …/…/… . Motivul nesoluţionării este de ordin obiectiv suspectul 

sustrăgându-se de efectuarea urmăririi penale. În cauză s-au  derulat proceduri 
de cooperare internaţională, suspectul fiind identificat ca încarcerat într-un 
penitenciar din Belgia unde s-a aflat pentru puţin timp, iar în prezent a fost 
identificat în urma procedurilor de căutare ca fiind încarcerat într-un 
penitenciar din Roma, urmând ca procurorul de caz să emită ordin european de 
anchetă .  Fapta cercetată este  imprescriptibila-omor; 
          - dosarul nr. …/…/…, cauza a fost preluată la urmărire penală proprie la 
data de 04.12.2018 după care au fost efectuate acte de urmărire ritmic, ultimul 
act la data de 05.02.2020 când s-a  dispus schimbarea încadrării juridice şi 
punerea în mişcare acţiunii penale faţă de mai mulţi inculpaţi.  
       Ulterior nu au mai fost efectuate acte datorită  condiţiilor impuse  de 
declanşarea pandemiei. 
       Nesoluţionarea cauzei  se datorează  unor motive obiective  constând în 
complexitatea cauzei determinată de amploarea activităţii infracţionale( număr 
mare de inculpaşi şi acte materiale) . Termen de prescripţie -2024. 

- dosarul nr. …/…/… .  Motivele nesoluţionării sunt de ordin obiectiv 
constând în dificultăţi de realizare a probatoriului  şi realizarea cu întârziere a 
activităţilor dispuse de procuror prin ordonanţa de delegare a organelor de 
poliţie( termen iniţial 16.01.2019-finalizare activităţi la data de 10.05.2019). 
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    Au fost identificate şi motive  subiective constând în neefectuarea de 
către procuror a nici unui act de urmărire penală de  la data de 10.05.2019 până 
la data de 22.06.2020 când magistratul s-a pensionat. 

În cazul celor 134 cauze, aflate la supraveghere, au fost identificate 
următoarele motive obiective care au condus la nesoluționarea dosarelor mai 
vechi de 5 ani de la sesizare, după cum urmează:  
           - durata procedurilor de cooperare internaţională, exemplificăm 
dosarele. nr. …/…/…; 
           - complexitatea cauzelor determinată fie de dificultatea administrării 
probatoriului, fie de natura faptelor investigate, ca de exemplu infracţiuni  
economico-financiare etc., fie de multitudinea activităţilor desfăşurate etc. 
exemplificăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, 
nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…./…, 
nr…./…/…, nr…./…/.., nr…./…/…, 
        -  declinări, disjungeri din de la alte unităţi de parchet sau dosare proprii, 
exemplificăm dosarele nr…./…/…, , nr…./…/…,  nr…./…/…, nr…./…/…,nr…./…/…, 
nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/….; 
           - durata de efectuare a expertizelor/nedepunerea rapoartelor de 
expertiză, exemplificăm dosarele: nr…./…/… şi nr…./…/…; 
           -  durata procedurilor de cooperare internaţională, exemplificăm 
dosarele. nr…./…/…; 
           - infirmări/desfiinţări ale soluţiilor de netrimitere în judecată de către  
judecătorul de cameră preliminară cu consecinţa redeschiderii şi reluării 
urmăririi penale, exemplificăm dosarele. nr…./…/…;  
            - sustragerea suspecților/inculpaților de la urmărirea penală 
exemplificăm: dosarele  nr…./…/…, nr…./…/…. 
       La aceste motive de ordin obiectiv  în majoritatea dosarelor o cauză   
concurentă care a determinat  prelungirea duratei urmăririi penale l-a constituit 
şi volumul  ridicat de activitate al organelor de urmărire penală. 
      Motivele obiective mau sus menţionate au fost dublate în unele dosare şi 
de lăsarea în nelucrare  perioade semnificative de timp ( de la 2 la 4 ani) de 
către organele de poliţie, coroborate şi cu lipsa supravegherii activităţii de 
cercetare penală de către procurorii de caz. Menţionăm cu titlu de exemplu 
dosarele:   

- nr…./…/… -  inactivitate procesuală pentru perioada 2014 -2018 - în care 
notă de dispoziţii a fost emisă de procurorul de caz abia la data de 17.01.2019; 

 - nr…./…/… - inactivitate procesuală pentru perioada 2016 -2018 
octombrie 2018 - în care notă de dispoziţii a fost emisă de procurorul de caz la 
data de 25.03.2019; 

- nr…./…/… - inactivitate procesuală pentru perioada 2014 -2018 - în care 
notă de dispoziţii a fost emisă de procurorul de caz abia la data de 22.03.2019; 
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PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA  IAŞI 
Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi prevede pentru 

anul 2019 prevede   29 de  posturi de procurori  posturi prevăzute: 2 de 
conducere şi 27 posturi execuţie +un post conform art. 1341.  Iar pentru anul 
2020,  30 de posturi din care 3 de conducere şi 27 de posturi de execuţie. 

   În perioada  2019-iunie 2020  posturile de conducere au fost ocupate după 
cum urmează:  prim procuror …, numire pe o perioadă 3 ani  începând cu 
15.07.2017 - 15.07.2020, prim procuror adjunct … 3 ani cu începând cu 
01.01.2017- 01.01.2020, de la  01.01.2020-30.06.2020 delegare …,prim 
procuror adjunct delegare …  01.01.2020-30.06.2020.  

 În ceea ce priveşte numărul procurorilor care au activat efectiv în perioada 
anterior  menţionată, acesta a fost diferit, având în vedere că  la data de  
16.04.2019 au fost numiţi la unitatea de parchet patru procurori din care unul  
a fost delegat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui  de la data de 
22.04.2019 pe o perioadă de 6 luni şi a revenit de la această unitate la data de 
22.10.2019, un alţi doi procurori au fost delegaţi pe durata de 6 luni ( prelungită 
cu încă 6 luni)la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi începând cu data de 
01.05.2019, şi respectiv din data de 16.01.2019, un procuror s-a pensionat 
începând cu data de 31.01.2020, iar cinci procurori din care trei au revenit în 
cursul respectivului an s-au aflat în concediu de creştere a copilului. 

În  perioada 01.01.2020 02-06.2020, doi procurori au revenit la această 
unitate la data de 01.01.2020 şi respectiv  02.03.2002 ca urmare a încetării 
delegării la DNA –ST Iaşi  din care unul a intrat în concediu creştere copil 
începând cu data de 01.04.2020. S-au menţinut delegările şi concediile din anul 
anterior.  

La momentul finalizării controlului gradul de ocupare pe schemă este de 
91% şi efectiv de 86,66 desfăşurându-şi activitatea 26 procurori dintr-un total 
de 30 de posturi prevăzute. 
      Parchetul de pe lângă Judecătoria  Iaşi este condus de: prim procuror( 
delegat începând cu data de15.07.2020) …, prim procuror adjunct  …, prim 
procuror adjunct  …. 
           I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 

conducere 

În perioada 2019-iunie 2020,  prim procurorul unităţii a realizat activități de 

control care au avut ca obiect cauzele mai vechi înregistrate pe rolul unităţii 

proprii şi preîntâmpinarea intervenţiei prescripţiei răspunderii penale, activități 

planificate prin programele de activitate semestriale. 
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Controalele au privit:  
      -  ,,Analiza cauzelor având ca obiect infracţiunea de lipsire de libertate şi 
cauzele înregistrate ca urmare a sesizărilor la numărul de urgenţă 112” 
(informarea nr. …/…/…/…/… din 21.01.2020); 
    -  Analiza cauzelor având ca obiect infracţiuni săvârşite împotriva 
personalului silvic ”( informarea nr. …/…/…/… din 23.01.2020); 

- Verificarea şi monitorizarea cauzelor în lucru mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, cu autor cunoscut ”(informarea nr. …/…/…/30.01.2020); 

- Verificarea indicatorilor de calitate şi cantitate pentru activitatea de 
supraveghere, pentru perioada ianuarie - martie 2020” (informarea nr. 
…/…/…/15.03.2020); 

- Verificarea modului de supraveghere a cauzelor în care s - au dispus 
infirmări/restituiri/disjungeri/admiterea contestaţiei durată proces în perioada 
ianuarie - mai 2020”(informarea nr. …/…/…/29.05.202); 

-  Verificarea cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare, aflate în urmărire 
penală proprie, care sunt în curs de soluţionare până la data de 15.07.2020” 
(informarea nr. …/…/…/02.06.2020); 

-  Verificarea cauzele penale aflate în lucru, având ca obiect culpa medicală” 
(informările nr. …/…/… din 22.04.2020 şi 22.05.2020) 

 - Analiza dosarelor nesoluţionate, mai vechi de 1 an de la prima sesizare şi 
mai vechi de 6 luni de la data repartizării la procuror ”(informările nr…./…/…/…, 
nr…./…/…/…, nr…./…/…/…, nr…./…/…/…, nr…./…/…/… şi nr…./…/…/…) 

- ,,Verificarea cauzelor cu autori cunoscuţi care împlinesc 5 ani de la sesizare 
la data de 30.06.2019, aflate în lucru la procurori şi organele de cercetare 
penală ”(informarea nr. …/…/…/…  privind controlul efectuat conform ordinului 
nr…./2019 emis în acest sens şi referatul nr. …/…/…/…); 

- ,,Verificarea cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare, aflate în urmărire 
penală proprie, la data de 20.05,2019, la procurorii desemnaţi” (informarea nr. 
…/…/…/… şi informarea nr. …/…/…/… privind controlul efectuat conform 
ordinului nr. …/2019 emis în acest sens); 

- ,,Verificarea cauzelor cu autor necunoscut înregistrate până în anul 2012, 
aflate în evidenţa pasivă, pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie la 
data de 01.05.2019 ”(informarea nr. …/…/…/… privind controlul efectuat 
conform ordinului nr. …/2019 emis în acest sens); 

-,,Verificarea cauzelor penale înregistrate ca urmare a cererilor de transfer 
a urmăririi penale, aflate în curs de instrumentare la PJ laşi ”(informarea nr. 
…/…./…/…); 

 - ,,Verificarea cauzelor penale având ca obiect infracţiuni la regimul rutier 
(informarea nr. …/…/…/…); 

- ,,Verificarea modului de supraveghere a cauzelor în care s- au dispus 
infirmări/restituiri/disjungeri/admiterea contestaţiei durată proces în anul 
2019”( informarea nr. …/…/…/…) ;  
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   - ,,Verificarea cauzelor mai vechi de 1 an de la data sesizării având ca obiect 
sesizări ale Curţii de Conturi” (informarea nr. …/…/…/… şi nr. …/…/…/…); 
 - ,,Verificarea dosarelor nesoluţionate, mai vechi de 1 an de la data înregistrării 
în parchet a propunerilor organelor de cercetare penală/ clasare/ trimitere în 
judecată”informărilenr…./…/…/…,nr…./…/…/…,nr…./…/…/…,nr…./…/…/…). 

Aspectele constatate şi măsurile stabilite pentru reducerea stocului de 
dosare vechi au fost materializate în informările menţionate şi comunicate 
procurorilor din subordine pentru conformare şi-au dovedit eficienţa deoarece 
Parchetul de pe lângă judecătoria Iaşi la finele prezentului control avea pe rol 
doar 32 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, la monitorizarea anterioară 
rămânând nesoluţionate 155 astfel de cauze( o scădere de 79,35 %).   
       II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale 
efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Iaşi sunt înregistrate 32 cauze penale cu autori cunoscuți mai vechi 
de 5 ani de la sesizare  (2012- o cauză, 2013 – 6 cauze, 2014 - 10 cauze, 2015 - 
12 cauze şi 2019 - 3 cauze  ),din care 2 la urmărire penală proprie şi 30 la 
supravegherea cercetărilor efectuate de organele de poliţie. 

Dosare penale aflate sub iminenţa împlinirii termenului de prescripţie a 
răspunderii penale: nr…./…/… şi …/…/…-  în luna noiembrie  2020. 

 În restul cauzelor, termenele de prescripție a răspunderii penale se 
împlinesc în perioada 2021-2030.  

În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele de 
poliție judiciare,  procurorii desemnați au emis note de îndrumare doar la finele 
anului 2019 şi în anul 2020 şi au stabilit termene concrete de îndeplinire a 
activităţilor dispuse. 

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale. 

Dosare aflate la urmărire penală proprie la procuror: 
           - dosarul nr. …/…/… în care au fost efectuate acte de urmărire penală 
ritmic ultimul act fiind la data de 05.06.2020. Motivul nesoluţionării este de 
ordin obiectiv inculpaţii fiind cetăţeni chinezi, în cauză s-a dispus la data de 
01.01.2017 o comisie rogatorie internaţională  în vederea audierii inculpaţilor 
şi aducerii la cunoştinţă a acuzaţiilor, la care autorităţile străine nu au 
comunicat încă răspuns. S-a procedat la citarea inculpaţilor  la adresele din 
Republica Populară Chineză urmând ca după realizarea procedurii să se dispună 
soluţia legală( termen estimat de finalizare noiembrie 2020). Termen 
prescripţie – 2022. 
      - dosarul nr. …/…/…; motiv obiectiv este o cauză cauza complexă, în care au 
fost dispuse mai multe expertize, contestate de părţi şi reluate; dosarul a fost 
trecut la urmărire penală proprie la procuror la data de 02.03.2020, dată după 
care nu au mai fost efectuate acte datorită pandemiei. În dosar se identifică şi 
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motive subiective constând în neefectuarea de către organele de poliţie a 
niciunui act de urmărire penală în anul 2017 şi din data de 13.11.2019- la 
preluarea cauzei la procuror. 
       În urma analizei datelor comunicate, referitor la dosarele aflate la 
supraveghere au fost identificate in principal o serie de motive obiective care 
au condus la nesoluționarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, după 
cum urmează:  
       - desfiinţarea soluţiilor de netrimitere în judecată/neconfirmarea  
renunţării la urmărirea penală/ restituirea rechizitoriului de către  judecătorul 
de cameră preliminară cu consecinţa redeschiderii şi reluării urmăririi penale, 
exemplificăm dosarele nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. 
…/…/…, nr. …/…/… şi nr. …/…/…. 
      - durata de efectuare a expertizelor/nedepunerea rapoartelor de expertiză, 
exemplificăm dosarele: nr. …/…/…,nr. …/…/…  şi nr. …/…/…;   
     - complexitatea cauzelor determinată de dificultatea administrării 
probatoriului, exemplificăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr…./…/… şi nr. 
…/…/…; 
        -  declinări, disjungeri de la alte unităţi de parchet, exemplificăm dosarele 
nr. …/…/… ,nr. …/…/… şi nr. …/…/… 
       - sustragerea suspecților/inculpaților de la urmărirea penală exemplificăm: 
dosarele nr. …/…/…,nr. …/…/…, nr…./…/…, nr…./…/… şi nr…./…/…) 

-redistribuirea succesivă a dosarului în vederea  supravegherii, generată de 
fluctuaţia în schema de procurori şi/ sau a organele de poliţie judiciară cu 
consecinţe asupra continuităţii activităţii de supraveghere a cercetărilor 
respectiv administrare a probatoriului exemplificăm dosarele:nr. …/…/…, 
nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/… şi  nr. …/…/…; 
          La aceste motive de ordin obiectiv  în majoritatea dosarelor o cauză   
concurentă care a determinat prelungirea duratei urmăririi penale l-a constituit 
şi volumul  ridicat de activitate al organelor de urmărire penală. 

 
             Motivele obiective sus menţionate au fost dublate în unele cazuri  și de 
motive subiective care au condus la nesoluționarea dosarelor, constând în: 

- lipsa ritmicității în efectuarea activităților de urmărire penală de către 
organele de poliţie coroborată cu lipsa de supraveghere a cauzelor, 
exemplificăm dosarul nr. …/…/… în care nu  s-au efectuat activități de urmărire 
penală în  perioadele 2017-2018 şi 30.05.2019-03.06.2020 , dosarul nr. …/…/… 
în care nu s-au efectuat activități de urmărire penală în perioada 2017-2018 sau 
dosarul nr. …/…/…( cu notă de dispoziţii de la data de05.06.2020) în care nu s-
au efectuat activități de urmărire penală în perioada 2017-2019; 

  -  restituirea  de către procuror a cauzelor la organele de poliţie după 
intervale mari de timp de  la înaintarea dosarelor cu propunere de finalizare a 
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urmăririi penale în  dosarul nr…./…/…, intrat la procuror cu propunere de 
clasare la data de 29.09.2016 şi restituit la 27.02.2018( un an şi 5 luni).  
  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA RĂDUCĂNENI 
Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni prevede 

4 posturi de procurori -1 cu funcție de conducere și 3 cu funcții de execuție.  
Din datele comunicate de unitatea de parchet, rezultă că în perioada  2019 

- iunie 2020, au desfășurat activitate un număr de 3 procurori 1 cu funcție de 
conducere şi  2 cu funcții de execuție. Un procuror a fost delegat începând cu 
data de 10.05.2017 –  la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi. Gradul de ocupare 
a posturilor a  fost de 75 %. 
        Pe funcția de conducere a existat continuitate, unitatea fiind condusă de 
prim procuror …,  numit pe o perioada de 3 ani  începând cu data de 01.01.2019 

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

Doar în anul 2019, prim  procurorul unităţii  a realizat activități de control 
planificate prin programele de activitate semestriale, care au avut ca obiect 
cauzele mai vechi înregistrate pe rolul unităţii proprii.  

Controalele au  avut ca obiectiv ,,Verificarea  dosarelor penale cu autori 
cunoscuşi mai vechi de 6 luni de  la începerea urmăririi penale in rem şi 3 luni 
de la începerea urmăririi penale in personam” şi au fost  materializate în 
informările nr. …/…/…/… şi …/…/…/… . 

 Aspectele constatate şi măsurile dispuse au fost aduse la cunoştinţa  
fiecărui  procuror din subordine, unitatea de parchet înregistrând aceiaşi 
situaţie statistică ca la monitorizarea anterioară respectiv o cauză mai veche de 
5 ani de la prima sesizare, rămasă nesoluţionată. 
         În perioada ianuarie - iunie 2020  nu au fost realizate activități de control 
privind cauzele mai vechi înregistrate la această unitate de parchet conform 
obiectivului precizat la punctul 5 din programul de activitate aferent 
semestrului I 2020, cu termen trimestrial. 
        În cursul anului 2019, prim-procurorul unității a  participat la ședințe de 
lucru cu reprezentanții IPJ Iaşi - Secţia 5 Rurală Răducăneni în cadrul cărora au 
fost discutate aspecte privind  situaţia operativă a cauzelor aflate în lucru la 
organele de poliţie,  precum și aspecte particulare de ordin tactic sau 
administrativ ( exemplificăm cu procesul verbal nr. …/…/…/08.08.2019). Stocul 
de dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare a rămas acelaşi ca la controlul 
precedent, respectiv o cauză penală (0%). 

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale 
efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Răducăneni este înregistrată o cauză penală cu autori cunoscuți 
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,mai veche de 5 ani de la sesizare, respectiv dosarul nr. …/…/…( la 
supraveghere).  

În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele 
de poliție judiciare,procurorul desemnat a dat note de îndrumare şi a stabilit 
termene concrete de finalizare a activităţilor dispuse, prelungite succesiv în 
raport de situaţia de fapt constatată.  
            III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale. 
         Motivele nesoluţionării dosarului nr. …/…/… sunt de ordin obiectiv şi 
constau în complexitatea cauzei ce a impus şi derularea de proceduri de 
cooperare internaţionale coroborate cu dificultăţile de realizare a probatoriului 
ca urmare a sustragerii inculpatului de la efectuarea urmăririi penale şi volumul 
mare de lucru al organelor de poliţie judiciară. Ultimul  act de urmărire penală a 
fost  efectuat la data de 19.06.2020 nefiind identificate perioade semnificative 
de pasivitate procesuală. 
         Termen de prescripţie anul  2025. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA  HÂRLĂU 
Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău prevede 5 

posturi de procurori-1 cu funcție de conducere și 4 cu funcții de execuție.  
Din datele comunicate, rezultă că în perioada 2019-iunie 2020, au 

desfășurat activitate un număr 5 procurori , 1 delegat în funcţia de  conducere 
4 procurori  în funcţie de execuţie. Gradul de ocupare a posturilor a  fost de 100 
%. Unitatea a avut probleme de personal auxiliar funcţionând cu un singur 
grefier dintr-o schemă de trei grefieri aspect ce a impus reorganizarea activităţii 
parchetului în anul 2019 pentru a putea fi îndeplinite atribuţiile aferente 
compartimentelor deservite de  către aceştia. 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău este condus  prin delegare de 
prim procuror …, începând cu data de 14.01.2019.  

I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 
          În perioada 2019-iunie 2020,  prim procurorul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Hârlău nu a realizat activități de control operativ sau control tematic 
asupra dosarelor mai vechi de 1 an/2 ani/5 ani înregistrate la unitatea proprie, 
materializate în documente scrise,  urmate de analiza deficienţelor constatate şi 
luarea unor măsuri  de  remediere a acestora  
         Din datele comunicate de unitatea de parchet prin adresa nr…./…/…  au 
rezultat următoarele: 

,,În anul 2019 nu s-a realizat întocmirea Programului de activitate datorită 
gravelor probleme intervenite în funcţionarea Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Hârlău, ca urmare a descompletării schemei de personal în ce 
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priveşte personalul auxiliar ( a rămas un singur grefier în activitate pe o schemă 
de 3 posturi) 
         A fost întocmit programul de activitate al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Hârlău pe semestrul I al anului 2020. 

Obiectivul numărul B 1 din programul de activitate, respectiv ,,Verificarea 
stadiului de soluţionare a cauzelor mai vechi de 5 ani, cu autori cunoscuţi , de 
la sesizare aflate în lucru la organele de poliţie ” s-a realizat de către procurorii 
din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău prin solicitarea de către 
fiecare dintre aceştia, a situaţiei cauzelor cu autori cunoscuţi, mai vechi de 5 ani 
de la sesizare, aflate în lucru la organele de cercetare penală de Ia Poliţia 
Oraşului Hârlău, efectuându-se verificări încrucişate cu înregistrările din 
programul ECRIS al Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău fără a se întocmi 
informări în acest sens, preferându-se discuţiile directe cu lucrătorii de poliţie 
şi îndrumarea acestora în vederea soluţionării cu celeritate a acestor cauze”. 

Ca atare la finele prezentului control , se înregistrează o creştere cu 37,35 % 
a cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare (  11 cauze comparativ cu  8 cauze la 
monitorizarea anterioară ) 
        II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale 
efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Hârlău sunt înregistrate 11 cauze penale cu autori cunoscuți mai 
vechi de 5 ani de la sesizare (la supraveghere).  

În aceste cauze, termenele de prescripție a răspunderii penale se împlinesc 
în perioada 2021-2026. 

În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele de 
poliție judiciare nu au fost identificate note scrise de dispoziţii emise de 
procurorii de caz.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării dosarelor 
penale. 

În urma analizei datelor comunicate, au fost identificate motive obiective 
care au condus la nesoluționarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
după cum urmează:  

- infirmarea soluțiilor de netrimitere în judecată dispuse, urmată de 
necesitatea efectuării de  activități în completarea probatoriului exemplificăm  
dosarul nr. …/…/… în care redeschiderea urmăririi penale s-a dispus la data de 
19.05.2020 şi dosarul nr. …/../… în care redeschiderea urmăririi penale s-a 
dispus la data de 08.08.2019 

-  neefectuarea expertizei medico-legale psihiatrice exemplificăm  dosarul 
nr. …/…/…. 
         Au fost identificate și motive subiective care au condus la nesoluționarea  
dosarelor, în cazul  procurorului …, constând în  neadoptarea  vreunei soluţii 
procesuale în cazul  a unui  număr de 8 dosare penale  în care organele de poliţie 
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judiciară au întocmit referate de terminare sau renunţare la urmărirea penală 
în perioada 2015-2017, după cum urmează: 

- dosar nr. …/…/… înaintat cu referat de terminare a urmăririi penale şi 
repartizat la procuror la data de 20.12.2015; 

- dosar nr. …/…/… înaintat cu referat de terminare a urmăririi penale şi 
repartizat la procuror la data de 05.09.2016; 

- dosar nr…./…/… înaintat cu referat de terminare a urmăririi penale şi 
repartizat la procuror la data de 06.11.2017; 

- dosar nr…./…/… înaintat cu referat de terminare a urmăririi penale şi 
repartizat la procuror la data de 12.07.2017; 

- dosar nr…./…/… înaintat cu referat de renunţare la urmărirea  penală şi 
repartizat la procuror la data de 04.08.2016; 
       - dosar nr. …/…/… înaintat cu referat de terminare a urmăririi penale şi 
repartizat la procuror la data de 12.09.2016; 
       - dosar nr…./…/… înaintat cu referat de renunţare la urmărirea  penală şi 
repartizat la procuror la data de 04.08.2016; 

- dosar nr…./…/… înaintat cu referat de terminare a urmăririi penale şi 
repartizat la procuror la data de 04.09.2017; 

                                                    
     În raport de situaţia de fapt constatată, apreciindu-se că există indicii ale 

săvârşirii abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h  din Legea nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată s-a 
procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 121 alin.4 raportat la art.12 alin.7 
din  Regulamentul privind normele de efectuare a lucrărilor de inspecţie, 
aprobat prin Ordinul Inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 136/2018.                                                

                                     
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PAŞCANI 
Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Judecătoria Paşcani prevede 10 

posturi de procurori -2 cu funcție de conducere și 8 cu funcții de execuție.  
Din datele comunicate de unitatea de parchet, rezultă că începând cu data 

de 18.04.2019, doi procurori și-au încetat activitatea la unitatea noastră de 
parchet, ca urmare a numirii în funcția de procuror la altă unitate de parchet. 
la această dată aflându-se în concediu de studii și de odihnă. 

Începând cu 18.04.2019, şi respectiv  23.10.2019 la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Pașcani și-au început activitatea alţi doi procurori.  

Începând cu 15.07.2019, au devenit vacante două posturi de execuție, ca 
urmare a ocupării funcțiilor de conducere, vacante până la data de 14.07.2019, 
de către doi procurori din cadrul acestei unității  de parchet. 

Începând cu data de 01.01.2020, schema de personal a devenit completă 
prin ocuparea celor două posturi de execuție vacante. Începând cu data de 
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19.02.2020 un procuror şi-a încetat activitatea Gradul de ocupare a posturilor 
este de 90 %. 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani este condus de  prim procuror …, 
numit pe o perioadă de  3 ani începând cu data de 15.01.2019 şi de prim 
procuror adjunct  … numit pe o perioadă de  3 ani începând cu data 15.07.2019. 
        II. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

   În perioada 2019-iunie 2020 , prim  procurorul unităţii  a realizat activități 
de control planificate prin programele de activitate semestriale ori operative, 
care au avut ca obiect cauzele mai vechi înregistrate pe rolul unităţii proprii.  

   Controalele au  avut ca obiectiv: 
- Monitorizarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare cu autori 

cunoscuţi şi au fost  materializate în informările nr. …/…/…/24.09.2019, nr. 
…/…/…/18.11.09.2019 şi nr. …/…/…/27.04.2020 

 - control operativ –referat nr. …/…/…/31.07.2019 
 Aspectele constatate şi măsurile stabilite pentru reducerea stocului de 

dosare vechi au fost materializate în informările menţionate şi comunicate 
procurorilor din subordine pentru conformare  şi-au dovedit eficienţa deoarece 
Parchetul de pe lângă judecătoria Paşcani la finele prezentului control avea pe 
rol doar 2 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, la monitorizarea anterioară 
rămânând nesoluţionate 5 astfel de cauze( o scădere de 60%).   
         II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor 
penale efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Paşcani  sunt  înregistrate 2 cauze penale cu autori cunoscuți mai 
vechi de 5 ani de la sesizare( la supraveghere), respectiv dosarele nr. …/…/… şi       
nr. …/…/….  

În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele 
de poliție judiciare, procurorii  desemnaţi au dat note de dispoziţii şi au stabilit 
termene concrete de finalizare a activităţilor dispuse, prelungite succesiv în 
raport de situaţia de fapt constatată.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale. 

În urma analizei datelor comunicate, au fost identificate următoarele 
motive obiective care au condus la nesoluționarea celor două dosare mai vechi 
de 5 ani de la sesizare, respectiv:  

- sustragerea suspecților de la urmărirea penală; exemplificăm dosarul nr. 
…/…/…, ultimul act de urmărire penală fiind efectuat la data de 18.06.2020. 
Termen de prescripţie anul  2024. 

- complexitatea cauzelor determinată de multitudinea activităţilor 
desfăşurate  exemplificăm dosarul nr. …/…/…, în cauză fiind audiaţi mulţi 
martori, fiind dispuse şi mai multe expertize contabile şi grafoscopice; ultimul 
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act de urmărire penală fiind efectuat la data de 17.06.2020. Termen de 
prescripţie anul  2027. 
 
         PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VASLUI 
       Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 

Schema de funcţionare a parchetului de pe lângă tribunal este după cum 
urmează: 

- 12 posturi de procuror, din care  4 cu funcţie de conducere; 
 În cursul anului 2019, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui a funcţionat 

cu 8 procurori dintr-o schemă de 12 iar un al 9-lea procuror a fost delegat în 
funcţia de prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui. Ca 
urmare, gradul real de ocupare a fost de 66%. în cursul aceluiaşi an au expirat 
mandatele de conducere pentru prim-procuror şi procuror şef secţie judiciară, 
care au trecut pe funcţie de execuţie şi au fost delegaţi din nou pe funcţiile de 
conducere. 

În cursul anului 2020 unitatea a funcţionat cu 9 procurori dintr-o schemă de 
12. Un al 10-lea procuror a fost delegat în funcţia de prim-procuror la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Vaslui. Gradul real de ocupare, în cursul anului 2020, a 
fost de 75%. 

Din numărul total de procurori care au activat şi activează încă la Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Vaslui, 5 se ocupă de dosare de urmărire penală iar 3 de 
sectorul judiciar.    

În perioada 2019-iunie 2020, posturile de conducere au fost ocupate  prin 
numire sau delegare până la după cum urmează: prim procuror  …, numire pe 
o perioadă de 3 ani  începând cu  15.07.2016, ulterior delegat în funcţie;prim 
procuror adjunct … numire pe o perioadă de 3 ani  începând cu 15.07.2017, 
ulterior delegat;  

Procuror șef secție judiciară, … , delegare 01.01.2019; 
Procuror șef secție urmărire penală, …, numire pe o perioadă de 3 ani 

începând cu data de 08.09.2017.Conducerea unităţii este realizat de procurorii 
anterior menţionaţi şi la finalizarea  controlului. 
        II. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În perioada 2019-iunie 2020, procurorii cu funcții de conducere din cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui au realizat activități de control care au 
avut ca obiect cauzele mai vechi înregistrate pe rolul unităţii proprii, activități 
planificate prin programele de activitate semestriale ori în realizarea atribuţiilor 
de serviciu prevăzute de art. 89 alin.1 din Regulamentul de ordine interioară al 
parchetelor. 

Controalele au privit:  
a) situația dosarelor mai vechi de 1 an aflate în lucru la procurorii din cadrul 

Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui (informarea nr. …/…/…/… întocmită 
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procuror şef secţie urmărire penală şi  nr…./…/…/… întocmită de prim 
procurorul unităţii); 

b)  analiza cauzelor mai vechi de 2 ani de la sesizare, având ca obiect 
infracţiunea de evaziune fiscală, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Vaslui (informările nr. …/…/…/… întocmită de procuror şef secţie urmărire 
penală); 
       c) analiza cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare înregistrate la Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Vaslui ( informarea  nr . …/…/…/… întocmită de procuror 
şef secţie urmărire penală);   

d)  verificarea cauzelor mai  vechi de 1 an de la sesizare având ca obiect 
infracţiunile de corupţie înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui 
(informarea  nr . …/…/…/… întocmită  de procuror şef secţie urmărire penală);   
      e)  verificarea dosarelor având ca obiect infracţiunile săvârşite de agenţii de 
poliţie, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui ( informarea  nr . 
…/…/…/… întocmită procuror şef secţie urmărire penală);   
        Aspectele constatate şi măsurile identificate pentru reducerea stocului de 
dosare vechi au fost materializate în informările menţionate şi-au dovedit 
eficienţa deoarece Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui  la finele prezentului 
control avea pe rol doar 14 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, la 
monitorizarea anterioară rămânând nesoluţionate 20 cauze( o scădere de 30%)   
          II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor 
penale efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat că, la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Vaslui sunt înregistrate 14 cauze penale cu autori cunoscuți mai 
vechi de 5 ani de la sesizare ( 2014 - 2 cauze, 2015 - o cauză, 2016 - 3 cauze, 
2017 - 2 cauze, 2018 - 4 cauze şi 2019 - 2 cauze  ), aflate la supravegherea 
activităţii organelor de  poliţie judiciară, având în principal obiect  săvârşirea 
infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 lit. c din Legea 241/2005. 

În cauzele susmenţionate termenele de prescripție a răspunderii penale 
se împlinesc în  perioada 2024-2026. 

În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele 
de poliție judiciare, procurorii desemnați au emis note de îndrumare şi au 
stabilit termene concrete de finalizare a activităţilor astfel dispuse. 
            III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale. 

În urma analizei datelor comunicate, au fost identificate o serie de 
motive obiective care au condus la nesoluționarea dosarelor mai vechi de 5 ani 
de la sesizare, după cum urmează:  
          - complexitatea cauzelor determinată fie de dificultatea administrării 
probatoriului, fie de natura faptelor investigate, ca de exemplu infracţiuni  
economico-financiare etc., fie de multitudinea activităţilor desfăşurate etc. 
exemplificăm dosarele nr. …/…/…,  nr. …/…/… şi nr.  …/…/…; 
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        - declinări, disjungeri de la alte unităţi de parchet exemplificăm dosarele 
nr.  …/…/…, nr. …/…/…. , nr…./…/… şi nr. …/…/… 
        - proceduri de cooperare internaţională, exemplificăm dosarele nr. …/…/… 
şi  nr. …/…/…; 

   - dificultăți în documentarea întregii activități infracționale  exemplificăm 
dosarele nr. …/…/… , nr. …/…/… şi nr…./…/…. 
       - sustragerea suspecților de la urmărirea penală exemplificăm dosarul nr. 
…/…/…). 
            La aceste motive de ordin obiectiv  în majoritatea dosarelor o cauză   
concurentă care a determinat durata urmăririi penale l-a constituit şi volumul  
ridicat de activitate al organelor de urmărire penală. 
          Nu au fost relevate împrejurări subiective care să fi determinat 
nesoluționarea dosarelor,constând în lăsarea cauzelor în nelucrare în intervale 
mari de timp după înregistrarea acestora la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Vaslui,  ultimele acte procedurale fiind efectuate în cauze  în perioada martie – 
iunie 2020.   
 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA  VASLUI 
 Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Judecătoria Paşcani prevede 9 

posturi de procurori -2 cu funcție de conducere și 7 cu funcții de execuție.  
Din datele comunicate de unitatea de parchet, rezultă că din anul 2015 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui a înregistrat o fluctuaţie şi lipsă de 
personal pentru care s-a impus reorganizarea activităţii, zonele de 
supraveghere fiind repartizate în funcţie de procurorii care mai funcţionau în 
unitate la momentul respectiv, fiind emise dispoziţii de către prim procurorul 
        Din anul 2015 Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui a înregistrat o 
fluctuaţie şi lipsă de personal pentru care s-a impus reorganizarea activităţii, 
zonele de supraveghere fiind repartizate în funcţie de procurorii care mai 
funcţionau în unitate la momentul respectiv, fiind emise dispoziţii de către prim 
procurorul unităţii, volumul de activitate al tuturor procurorilor fiind foarte 
mare din cauza deficitului de personal. Unitatea a funcţionat în 2016 şi 2017 cu 
4 procurori, schema fiind de 9 procurori (7 - execuţie şi 2 - conducere), în anul 
2018 a funcţionat cu 5 procurori, din care 2 stagiari, iar un procuror care 
activează în sectorul judiciar îndeplineşte cu delegare şi funcţia de prim 
procuror adjunct, 
       În  anul 2019 a funcţionat cu o medie de 6 procurori, din care 2 procurori 
au fost delegaţi de la alte unităţi de parchet, până la data de 22.10.2019.În anul 
2020 parchetul funcţionează cu 7 procurori din care 1 procuror este stagiar şi 1 
procuror îndeplineşte şi funcţia de prim procuror adjunct. Gradul de ocupare a 
posturilor este de 78 %. 
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Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad este condus de prim procuror …,  
şi de prim procuror adjunct …,  prin delegare/prelungire, de la data de 
01.01.2019. 
        II. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

   În perioada 2019-iunie 2020, prim  procurorul unităţii  a realizat activități 
de control planificate prin programele de activitate semestriale ori operative, 
care au avut ca obiect cauzele mai vechi înregistrate pe rolul unităţii proprii.  

   Controalele au  avut ca obiectiv: 
- ,, Verificarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare cu autori cunoscuţi  

aflate în lucru la organele de cercetare penală înregistrate la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Vaslui  şi au fost  materializate în referatele nr. …/…/…/… din 
25.06.2019, nr…./…/…/… din 24.12.2019, nr…./…/…/… din 18.02.2020, nr. 

…/…/… din 08.02.2020, nr. …/…/… din 10.03.2020 şi …/…/… din 31.03.2020 
 Aspectele constatate şi măsurile dispuse pentru reducerea stocului de 

dosare vechi au fost materializate în informările menţionate şi comunicate 
procurorilor din subordine pentru conformare dar nu  şi-au dovedit eficienţa  
scontată deoarece Parchetul de pe lângă judecătoria Vaslui la finele prezentului 
control avea pe rol 125  cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, la monitorizarea 
anterioară rămânând nesoluţionate 50 astfel de cauze (creştere cu 150%).   
         II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor 
penale efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Vaslui sunt  înregistrate 125 cauze penale cu autori cunoscuți mai 
vechi de 5 ani de la sesizare( la supraveghere)   fiind din perioada anilor 2010- 
o cauză, 2011- o cauză, 2013 – 11 cauze, 2014 – 54 cauze şi 2015-58 cauze . 

În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele de 
poliție judiciare,procurorii  desemnaţi de regulă au dat note de dispoziţii şi au 
stabilit termene concrete de finalizare a activităţilor dispuse, prelungite 
succesiv în raport de situaţia de fapt constatată. Majoritatea notelor de 
dispoziţii au fost  emise însa începând cu luna iunie a anului  2020. 

Dosarele nr…./…/…, nr. …/…/…, nr…./…/…, nr. …/…/…, nr. … /…/…, nr. 
…/…/… şi  nr. …/…/… se aflau la procuror în vederea dispunerii soluţiilor 
procesuale legale, cauzele fiind înaintate de organele de poliţie în perioada 
21.05.2020 -14.07.2020. 
       Conform datelor comunicate pentru dosarul nr…./…/…( fără note de 
îndrumare) termenul de prescripţie  precizat este 04.10.2019, pentru dosarul 
nr…./…/…( fără note de îndrumare)  termenul de prescripţie  precizat este 
06.02.2020, pentru dosarul nr. …/…/… termenul de prescripţie  precizat este 
27.07.2020, pentru dosarul nr…./…/…( cu notă de îndrumare în  data de 
16.06.2020) termenul de prescripţie  precizat este 18.07.2020, cauzele penale 
figurând ca nesoluţionate. 
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         Nu au fost comunicate de către conducerea unităţii măsurile dispuse faţă 
de aspectele procedurale anterior detaliate. 
         Dosare penale aflate sub iminenţa împlinirii termenului de prescripţie a 
răspunderii penale: nr. …/…/…- la 11.12.2020, nr. …/…/…- la 23.10.2020, 
nr…./…/…- la 27.11.2020, nr…./…/…- la 06.09.2020, nr…./…/…- la 31.10.2020  
şi nr…./…/…- la 03.08.2020. 
          În restul cauzelor termenele de prescripţie se împlinesc în perioada 2021-
2025.  
         Dosarul nr…./…/… nu a fost identificat fizic la organele de poliţie şi nu au 
fost comunicate înscrisuri privind declanşarea procedurii în caz de dispariţie a 
dosarelor şi înscrisurilor judiciare prevăzută de art.543-547 din Codul de 
procedură penală. 
 
 
 
        III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale. 
       În urma analizei datelor comunicate, au fost identificate următoarele 
motive obiective care au condus la nesoluționarea celor două dosare mai vechi 
de 5 ani de la sesizare, respectiv:  
          - fluctuația de personal de la nivelul structurii de poliție, care a determinat 
desemnarea succesivă a mai multor lucrători de poliție judiciară în vederea 
efectuării urmăririi penale/volumul mare de lucru al organelor de urmărire 
penală; exemplificăm dosarele nr. …/…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr. …/…/…, 
nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…; 
        - durata de timp necesară pentru efectuarea unor expertize de 
specialitate/constatări tehnico-științifice; exemplificăm dosarul nr. …/…/…, 
nr…./…/…, 
         - infirmări/desfiinţarea soluțiilor de netrimitere în judecată/redeschideri 
de urmărire penală urmate de necesitatea efectuării de  activități în 
completarea probatoriului, restituiri la organele de poliţie; exemplificăm 
dosarul nr. …/…/…, dosarul nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, 
         - declinări, disjungeri de la alte unităţi de parchet exemplificăm dosarele 
nr.  …/…/… 
          - sustragerea suspecților de la urmărirea penală; exemplificăm dosarele 
nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/… 
          - complexitatea cauzelor determinată de elemente de extraneitate 
dificultăţi de administrare a probatoriului; exemplificăm dosarele nr…./…/…, 
nr…./…/…, nr…./…/…;  
         În majoritatea cauzelor care formează obiectul controlului, alături de 
motivele obiective susmenţionate sau de sine stătător au fost identificate si 
motive subiective care au influenţat  durata urmăririi penale constând în: 
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 - lăsarea în nelucrare a dosarelor de către organele de poliţie judiciară 
perioade mari de timp cuprinse între 2 - 4 ani.  

Cu titlu de exemplu menţionăm dosarele  : nr. …/…/… în care după 
dispunerea punerii în mişcare a acţiunii penale la data de 29.01.2015 şi până la 
data de 30.12.2019 când s-a dispus schimbarea încadrării juridice nu s-au  
efectuat acte de urmărire penală, nr…./…/… în care după dispunerea efectuării 
în continuare a  urmăririi penale la data de 25.01.2016 şi până la data de 
12.02.2020 când s-a dispus schimbarea încadrării juridice nu s-au efectuat acte 
de urmărire penală, nr…. /…/… în care după dispunerea reunirii a cauzelor la 
data de 14.10.2016 şi până la data de 16.01.2020 când s-a dispus schimbarea 
încadrării juridice nu s-au efectuat acte de urmărire penală, nr…./…/… în care 
după dispunerea efectuării în continuare a  urmăririi penale la data de 
18.03.2015 şi până la data de 07.01.2020 când s-a dispus schimbarea încadrării 
juridice nu s-au efectuat acte de urmărire penală, nr…./…/… în care după 
dispunerea redeschiderii  urmăririi penale la data de 01.02.2020 şi până la data 
controlului nu s-au efectuat acte de urmărire penală, nr…./…/… în care după 
schimbarea încadrării juridice la data de 06.04.2015 şi până la data de 
10.06.2020 când s-a dispus din nou schimbarea încadrării juridice nu s-au 
efectuat acte de urmărire penală. 
     -  restituirea  de către procuror a cauzelor la organele de poliţie după 
intervale mari de timp de  la înaintarea dosarelor cu propunere de finalizare a 
urmăririi penale: exemplificăm dosarele nr…./…/… intrat la procuror cu 
propunere de renunţare la urmărirea penală la data de 19.09.2018 şi restituit 
la 28.05.2019,  nr…./…/… intrat la procuror cu propunere de rechizitoriu la data 
de 12.10.2017 şi restituit la 20.09.2018.  
  

    PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BÂRLAD 
    Situația resurselor umane; schema de personal și gradul de ocupare 
    Statul de funcții al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad prevede 12 

posturi de procurori-2 cu funcții de conducere și 10 cu funcții de execuție.  
 Din datele comunicate de unitatea de parchet, rezultă gradul de ocupare 

a schemei, acesta a fost diferit pe parcursul perioadei, astfel la :08.01.2019-
83%;05.12.2019-75%, 13.01.2020-91,67%; -02.06.2020- 75%. 

  În ceea ce priveşte numărul procurorilor care au activat efectiv, acesta a 
fost diferit, având în vedere că un post de execuţie este blocat din data de 
15.05.2017 prin detaşarea unui procuror în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri 
pe durata de 3 ani, prelungită cu încă 3 ani începând cu data de 15.05.2020, un 
procuror a fost delegat pe durata de 30 de zile la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Vaslui începând cu data de 16.12.2019, un alt procuror s-a aflat în 
concediu medical aproximativ 4 luni, un procuror stagiar s-a aflat în concediu 
de studii, medical şi de odihnă aproximativ 4 luni, iar de la data de 19.05.2020 
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un procuror a fost transferat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 
Bucureşti. 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad este condus de prim procuror …,   
prin numire pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 15.07.2017-15.07.2020, 
ulterior prin delegare şi de prim procuror adjunct …,  prin delegare/prelungire 
de la data de 01.01.2019. 
         I. Activitatea de îndrumare și control a procurorilor cu funcții de 
conducere 

În perioada 2019-iunie 2020,  prim procurorul delegat al unităţii a realizat 
activități de control care au avut ca obiect cauzele mai vechi înregistrate pe 
rolul unităţii proprii, activități planificate prin programele de activitate 
semestriale. 

Controalele au privit:  
- ,,verificarea cauzelor mai  vechi de 2 an de la sesizare aflate la Poliţia mun. 

Bârlad – BIC”( proces – verbal nr. …/…/…/…); 
- ,,analiza cauzelor cu autor cunoscut mai  vechi de 2 ani de la înregistrare  

având ca obiect infracţiuni împotriva fondului forestier”( informările 
nr…./…/…/… şi nr…./…/…); 

-  ,,verificarea respectării termenelor de soluţionare a cauzelor în care s-a 
admis contestaţia privind durata procesului penal” (informarea nr…./…/…/…); 

- ,,verificarea cauzelor aflate  la urmărire penală proprie la procurori” 
(informările nr…./…/…/… şi nr…./…/…/…); 

- verificarea dosarelor mai  vechi de 5 ani de la sesizare, cu autor  cunoscut 
aflate în lucru la organele de cercetare penală”(proces-verbal nr. … /…/…, 
informarea nr. nr…./…/…); 
     -,,verificarea cauzelor aflate  în lucru la procurori peste un an de la 
repartizare”( informarea nr. …/…/…/…); 

- ,,analiza cauzelor cu autor cunoscut mai  vechi de 2 ani de la înregistrare  
având ca obiect infracţiuni împotriva regimului de protecţie a mediului”( 
informare nr…./…/…); 
     - Control operativ (proces-verbal din data de 04.09.2019);) 

A emis Ordinul nr. …/07.05.2019 prin care procurorii cu funcţie de execuţie 
au procedat  la verificarea , evidenţierea şi informarea conducerii cu privire la 
dosarele cu autori cunoscuţi aflate în lucru la organele de poliţie, înregistrate 
anterior datei de 01.0.2015 realizarea acestor activităţii fiind consemnat în 
procesul verbal din data de 01.07.2019.  

 În cadrul şedinţelor de lucru, prim procurorul unităţii a prelucrat cu 
procurorii din subordine situaţia cauzelor soluţionate lunar şi a invocat 
necesitatea  diminuării stocului de dosare mai vechi. 

   Aspectele constatate şi măsurile identificate pentru reducerea stocului de 
dosare vechi au fost materializate în informările menţionate care au fost 
comunicate procurorilor din subordine şi după caz şi conducerii Poliţiei mun. 
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Bârlad nu au  avut eficienţa scontată  deoarece Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Bârlad  la finele prezentului control avea pe rol doar 5 cauze mai 
vechi de 5 ani de la sesizare, la monitorizarea anterioară rămânând 
nesoluţionate 2 cauze( creştere de 150%).   

II. Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale 
efectuate de organele de poliție judiciară 

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Bârlad sunt înregistrate 5 cauze penale cu autori cunoscuți mai 
vechi de 5 ani de la sesizare (la supraveghere).  

În aceste cauze, termenele de prescripție a răspunderii penale se 
împlinesc în perioada 2021-2023.  

În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele 
de poliție judiciare, de regulă, procurorii desemnați au emis note de îndrumare 
doar în anul 2020 şi au stabilit termene concrete de îndeplinire a activităţilor 
dispuse. 

 IV. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale. 

În urma analizei datelor comunicate, au fost identificate in principal o 
serie de motive obiective care au condus la nesoluționarea dosarelor mai vechi 
de 5 ani de la sesizare, după cum urmează:  
         - complexitatea cauzelor determinată fie de dificultatea administrării 
probatoriului, fie de natura faptelor investigate, fie de multitudinea activităţilor 
desfăşurate etc. exemplificăm dosarele nr. …/…/… , …/…/… şi nr. …/…/…; 
        -  declinări, disjungeri de la alte unităţi de parchet, exemplificăm dosarul 
nr. …/…./… 
        - sustragerea suspecților/inculpaților de la urmărirea penală 
(exemplificăm: dosar nr…./…/…). 
            La aceste motive de ordin obiectiv  în majoritatea dosarelor o cauză   
concurentă care a determinat prelungirea duratei urmăririi penale l-a constituit 
şi volumul  ridicat de activitate al organelor de urmărire penală. 
           Motivele obiective sus menţionate au fost dublate însă în unele cazuri  și 
de motive subiective care au condus la nesoluționarea dosarelor, constând în 
lipsa ritmicității în efectuarea activităților de urmărire penală de către organele 
de poliţie; exemplificăm dosarul nr. …/…/… în care nu  s-au efectuat activități 
de urmărire penală în în intervalul 2016-2018 , dosarul nr. nr. …/…/… în care nu 
s-au efectuat activități de urmărire penală în intervalele 2017-2018. 
         C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN 
INTERPRETAREA ŞI APLICAREA LEGII 
          Nu au fost identificate. 

D. DEFICIENŢE ŞI VULNERABILITĂŢI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 
ÎNLĂTURAREA DEFICIENŢELOR ŞI PREVENIREA RISCURILOR 
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   I. Deficienţe şi vulnerabilităţi identificate 
 Cauzele apreciate ca obiective dar și subiective, descrise la capitolul B, pct. 

IV, au determinat prelungirea duratei de soluţionare a dosarelor mai vechi de 5 
ani de la data sesizării, identificate ca fiind în lucru la data de începerii 
controlului la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Iaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Paşcani, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău, Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Răducăneni, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Bârlad. 

Din analiza acestor circumstanţe de fapt sau personale care, individual 
sau cumulat, au condus la nesoluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani, sunt 
relevate următoarele deficienţe:  

- lipsa unei supravegheri efective și eficiente a activității de cercetare 
penală desfășurată de către organele de poliție judiciară; 

- nedispunerea unor note de dispoziţii scrise  sau emiterea acestora abia 
în perioada 2019 –iunie 2020, făcând astfel inaplicabile sancţiunile prevăzute 
art.303 alin.3 din Codul de procedură penală, în situaţiile de constatare a 
nerespectării dispoziţiilor date de procuror de către organele de cercetare 
penală; 

- neefectuarea de acte de urmărire ritmic în cauzele penale aflate la 
supravegherea  activităţilor organelor de cercetare penală şi izolat într-o 
singură cauză aflată la urmărire penală la procuror; 

- nerespectarea  dispoziţiilor art.320 alin.1 din Codul de procedură penală 
privind termenul de verificare a lucrărilor urmăririi penale; 

 - neefectuarea unor controale tematice privind cauzele mai vechi de 1 
an sau 5 ani de la sesizare ori a celor aflate în lucru la procuror la urmărire 
penală proprie sau la supraveghere după înaintarea acestor de către organele 
de poliţie judiciară ori lipsa de eficienţă a acestora; 

 -   insuficienţa probatoriului administrat şi neconstatarea acesteia cu 
prilejul verificării soluţiei sub aspectul temeiniciei şi legalităţii acesteia de către 
procurorul ierarhic superior aspecte care au  condus la desfiinţarea soluţiilor de 
netrimitere în judecată sau restituirea definitivă a cauzelor în care s-au emis 
rechizitorii de către judecătorul de cameră preliminară urmate de trimiterea 
cauzelor la procurori, în vederea completării urmăririi penale.  
        Fluctuaţia de personal înregistrată  la nivelul unităţilor de parchet, 
ocuparea funcțiilor de conducere sau de execuţie prin delegare, procurori 
stagiari și discontinuitățile echipelor manageriale, fluctuația de personal de la 
nivelul organelor de poliţie judiciară şi/sau deficitul de resursă umană descrise 
la capitolul B, pct. I constituie vulnerabilităţi  ce au drept consecinţă afectarea 
activităţii, prin creşterea volumului de activitate şi implicit prelungirea 
procedurilor judiciare la unităţile de parchet arătate anterior. Aspectele 
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privitoare la deficitul de resursă umană a fost resimţit în cea mai mare măsură 
la nivelul Parchetului de pe lângă judecătoria Vaslui, situaţia perpetuându-se 
din anul 2015, şi a necesitat intervenţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Iaşi în vederea acoperirii lipsei de procurori prin delegare de la alte unităţi. 
        II. Propuneri pentru înlăturarea deficienţelor şi prevenirea riscurilor 

- Realizarea de către procurori a unui control eficient şi a unei supravegheri 
efective a activităţilor de cercetare penală efectuată de organele poliţiei 
judiciare, în conformitate cu  prevederile art.300 şi art.303 alin.1-3  din Codul 
procedură penală, precum şi a Ordinului comun nr…./…/… din 11 aprilie 2014 
al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie şi al Ministerului Afacerilor Interne. 
      - Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a activităților de urmărire 
penală în cauzele penale repartizate; 

 - verificarea de către procurorii a lucrărilor urmăririi penale şi pronunțarea 
asupra propunerilor formulate de organele poliției judiciare în termenul prev. 
de  art.322 alin.1 din Codul de procedură penală ;  

  - verificarea de către procurorii cu funcţie de conducere din cadrul 
parchetelor de pe lângă curţile de apel, de pe lângă tribunale şi judecătorii a 
respectării dispoziţiilor legale anterior menţionate şi luarea de măsuri în 
conformitate cu dispoziţiile art.64 alin.4 lit. c din Legea 304/2004 privind 
organizarea judiciară; 
       -  clarificarea situaţiei dosarul nr…./…/… al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Vaslui care nu a fost identificat fizic la organele de poliţie, în funcţie 
de care se va aprecia cu privire la  declanşarea procedurii în caz de dispariţie a 
dosarelor şi înscrisurilor judiciare prevăzută de art.543-547 din Codul de 
procedură penală. 

- Monitorizarea de către procurorii cu funcţie de conducere din cadrul 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Paşcani, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Răducăneni, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Vaslui, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad a situației  
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare înregistrate la unităţile din subordine, 
în virtutea atribuţiilor de coordonare şi control, precum și a dosarelor 
înregistrate  la unitățile proprii.   
           Activităţile de monitorizare vor fi incluse ca obiectiv în programele de 
activitate semestriale cu privire la care se vor întocmi informări scrise 
cuprinzând ;   aspectele constatate, identificarea motivelor care determină 
prelungirea duratei de soluţionare a cauzelor, termene şi măsuri; 
      -  Efectuarea de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, după 6 luni 
de la aprobarea prezentului raport de către  consiliul superior al Magistraturii - 
Secţia pentru procurori, a unui control privind remedierea deficienţelor 
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constatate la Parchetul de pe lângă Judecătoria  Hârlău,Parchetul de pe lângă 
Judecătoria  Vaslui  şi Parchetul de pe lângă Judecătoria  Bârlad,  comunicarea 
rezultatului acestuia  Inspecţiei Judiciare –Direcţia de inspecţie pentru 
procurori. 
      E. CONCLUZII 

La finalizarea controlului, la  Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi și 
unitățile din subordine (cu excepția Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi) se 
aflau în lucru un număr de 328 dosare penale cu autor cunoscut mai vechi de 5 
ani de la sesizare (5 în ancheta proprie a procurorilor iar 323 la supravegherea 
urmăririi penale, în scădere cu un procent de 19,60% față de controlul anterior, 
când au fost constatate 408 de cauze cu autori cunoscuți, mai vechi de 5 ani de 
la sesizare).  
      În timpul controlului, au fost soluționate un număr de 80 dosare penale 
(Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi  - o cauză penală,   Parchetul de pe lângă 
Judecătoria  Iaşi - 43 cauze penale, Parchetul de pe lângă Judecătoria  Hârlău -
34 cauze penale, Parchetul de pe lângă Judecătoria  Răducăneni - 2 cauze 
penale) situaţia dosarelor în lucru fiind următoarea: 
      - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi   – 1  dosar(faţă de 6 la raportarea 
anterioară), scădere cu 83,33% 

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi                –  137 dosare (faţă de 175 la 
raportarea anterioară),scădere cu21,71% 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi                –  32 dosare (faţă de 155 la 
raportarea anterioară),scădere cu79,35 % 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău     – 11 dosare (faţă de 8 la 
raportarea anterioară),creştere cu37,35 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani    – 2 dosare (faţă de 5 la 
raportarea anterioară), scădere cu 60% 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni – 1 dosar (faţă de 1 la 
raportarea anterioară), constant 0% 
        - Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui            – 14 dosare (faţă de 20 la 
raportarea anterioară),scădere cu30% 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui       – 125 dosare (faţă de 50 la 
raportarea anterioară),creştere cu 150% 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad – 5 dosare (faţă de 2 la 
raportarea anterioară) creştere cu 150%. 

► La Parchetul de pe lângă Curtea de Iaşi, Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Iaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Paşcani, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Răducăneni, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Vaslui, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, existau, la 
data finalizării  controlului, 328 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, din 
care 5 – în urmărire proprie la procurorilor și 323- în supravegherea urmăririi 
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penale, în scădere cu un procent de 19,60% față de controlul anterior când au 
fost constatate 408 cauze cu autori cunoscuți, mai vechi de 5 ani de la sesizare.   

Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi nu are în curs de 
instrumentare/soluționare dosare cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de la 
sesizare  situaţie constată şi la controlul anterior. 

Diminuarea stocului de cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării s-a 
datorat rezultatelor  înregistrate la Parchetului de pe lângă Curtea de Iaşi 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Hârlău, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, în condiţiile în care Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Vaslui şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad 
înregistrat creşteri semnificative a numărului de cauze care formează obiectul 
controlului. 
        Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni a înregistrat acelaşi număr de 
cauze la ambele controale. 

  ►  Verificările au reliefat faptul că, în dosarele mai vechi de 5 ani,  aflate la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Iaşi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Răducăneni, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Vaslui, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad prelungirea duratei  
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv  
constând în complexitatea cauzelor, redistribuirea succesivă a dosarului în 
vederea efectuării supravegherii urmăririi penale, generată de fluctuaţia în 
schema de procurori şi/sau a organelor de poliţie judiciară, declinări, disjungeri, 
durata sau necesitatea efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a 
expertizelor, diversitatea probelor administrate,  cicluri procesuale repetate ca 
urmare a infirmării unor soluţii, restituiri ale cauzelor soluţionate prin 
rechizitoriu, durata procedurilor de cooperare internaţională datorată elemente 
de extraneitate, sustragerea suspecţilor/inculpaţilor de la urmărirea penală sau 
dificultăți în administrarea unor probe ori în documentarea activității 
infracționale) dar şi a unor  cauze subiective (lipsa de preocupare a lucrătorilor 
de poliţie pentru efectuarea ritmică şi în termen rezonabil a activității de 
urmărire penală şi/sau lăsarea în nelucrare a cauzelor pe perioade semnificative 
de timp, lipsa unei activități de supraveghere eficiente,într-o singură cauză lipsa 
ritmicității în efectuarea urmăririi penale de către procurori, restituiri ale 
cauzelor la organelor de poliţie după perioade mari de timp). 
         În majoritatea dosarelor aflate la  Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Hârlău, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Vaslui, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad  o cauză  
concurentă  celor de ordin obiectiv  mai susmenţionate  care a determinat 
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prelungirea duratei urmăririi penale l-a constituit şi volumul  ridicat de 
activitate al organelor de urmărire penală. 
           Au fost identificate și motive subiective care au condus la nesoluționarea  
dosarelor, constând în neadoptarea  vreunei soluţii procesuale în 8 dosare 
penale  în care organele de poliţie judiciară au întocmit referate de terminare 
sau renunţare la urmărirea penală în perioada 2015-2017, în cazul unui 
procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău; în raport de situaţia 
de fapt constatată s-a procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 121 alin.4 
raportat la art.12 alin.7 din  Regulamentul privind normele de efectuare a 
lucrărilor de inspecţie, aprobat prin Ordinul Inspectorului-şef al Inspecţiei 
Judiciare nr. 136/2018. 
           ► În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de 
organele de poliție judiciară, de regulă procurorii desemnați au emis note de 
dispoziţii scrise cu stabilirea unor termene concrete, dar această modalitate de 
realizare a supravegherii a fost constatată in majoritatea cauzelor doar din anul 
2020, majoritatea şi întro-o mică măsură în anul 2019. 

Lipsa notelor de dispoziţii scrise a lipsit de eficienţă aplicarea dispoziţiilor 
art.303 alin.3 din Codul de procedură penală, în situaţiile de constatare a 
nerespectării dispoziţiilor date de procuror de către organele de cercetare 
penală, invocate ca motive pentru nesoluţionarea unor cauze aflate la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi şi  
Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui.  

De asemenea pe fondul carenţelor din activitatea  de supraveghere a 
urmăririi penale efectuate de organele de poliție judiciare la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Iaşi şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui într-un număr 
de 4  cauze penale s-ar fi împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale 
în perioada 04.10.2019-18.07.2020 iar la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Vaslui un dosar penal nu a fost identificat fizic în timpul controlului. 

    La Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Iaşi şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui sunt înregistrate cauze aflate sub 
iminenţa împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale până la 
sfârşitul anului 2020. 
         ► Controlul a evidenţiat faptul că a existat o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor 
măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare.  

La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, activităţile de îndrumare şi 
control nu au fost materializate şi în informări scrise care să cuprindă constatări, 
analiza deficienţelor constatate, termene şi măsuri de remediere a acestora. 
Aceiaşi situaţie de regăseşte şi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău, unde 
însă, pentru anul 2019 nu au fost efectuate activităţi de control şi nu au fost 
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întocmite programe semestriale de activitate, unitatea având şi deficit de 
personal auxiliar (un singur grefier dintr-o schemă de trei posturi) 

  Activităţile de îndrumare şi control ale procurorilor cu funcţii de conducere 
au fost concretizate în: 

    - monitorizarea şi analizarea acestor cauze penale, întâlniri cu 
reprezentanţii unităților de poliţie (exemplu Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi 
şi  Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui)  

   - comunicarea permanentă de către procurorii cu funcție de conducere 
către procurorii cu funcții de execuție a unor situații tabelare conținând cauze 
mai vechi de 1 an de la sesizare pentru a fi avute în atenție, 

  - controale tematice, note de îndrumare și analiză date în cauze,  şedinţe de 
lucru cu procurorii ; 

Activităţile de îndrumare şi control: 
  - şi-au dovedit eficienţa în cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Iaşi şi 
unităţile subordonate , în ansamblu, constatându-se o  scădere cu un procent de 
19,60% a cauzelor cu autori cunoscuți, mai vechi de 5 ani de la sesizare (de la  
408 de cauze anterior la 328 cauze la prezentul control). 
        - şi-au dovedit eficienţa în cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Iaşi 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Hârlău, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui care au înregistrat diminuări ale 
stocului de cauze mai vechi de 5 ani  

 - nu au avut eficienţa scontată în cazul Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Vaslui şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad care au înregistrat creşteri 
semnificative a numărului de cauze care formează obiectul controlului sau în 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău s-au nu au condus la  preîntâmpinarea 
deficienţelor privind nesoluţionarea cauzelor de către procuror perioade 
semnificative de timp. 

        

 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ORADEA ȘI UNITĂȚILE 
SUBORDONATE 

Conform datelor transmise Inspecţiei Judiciare prin adresa nr…./……./… a 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, schemele de personal şi gradul 
de ocupare al acestora la fiecare unitate de parchet  este următoarea: 

La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea - în statul de funcții sunt 
prevăzute 13 posturi, 12 posturi fiind ocupate. Unitatea  este condusă de domnul 
procuror general … numit la data de 15.07.2018 prin Hotărârea C.S.M. nr. 
378/05.07.2018. 

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi unitățile subordonate, statul de 
funcții prevede 48 de posturi de procurori, fiind ocupate doar 42 situația pe 
unități prezentându-se după cum urmează: 
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-Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor-dintr-o schemă de 14 procurori, la 
data de 02.06.2020 erau ocupate 12 posturi. Postul de prim-procuror este 
ocupat prin delegare de domnul procuror …. 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea-dintr-o schemă de 19 procurori, 
la data de 02.06.2020 erau ocupate 19 posturi. Unitatea  este condusă din data 
de 01.01.2019 de doamna prim-procuror … numită prin Hotărârea C.S.M. nr. 
784/20.12.2018. 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș-dintr-o schemă de 5 procurori, la 
data de 02.06.2020 erau ocupate 3 posturi. Postul de prim-procuror este ocupat 
prin delegare de doamna procuror …. 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Marghita-dintr-o schemă de 4 procurori, 
la data de 02.06.2020 erau ocupate 3 posturi. Unitatea  este condusă din data 
de 01.01.2019 de domnul prim-procuror … numit prin Hotărârea C.S.M. nr. 
784/20.12.2018. 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleșd-dintr-o schemă de 3 procurori, la 
data de 02.06.2020 erau ocupate 2 posturi. Postul de prim-procuror este ocupat 
prin delegare de domna prim-procuror …. 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Salonta-dintr-o schemă de 3 procurori, la 
data de 02.06.2020 erau ocupate 3 posturi. Unitatea  este condusă din data de 
01.01.2019 de doamna prim-procuror … numită prin Hotărârea C.S.M. nr. 
784/20.12.2018. 

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare şi unităţile subordonate statul 
de funcţii prevede 31 de posturi de procurori, fiind ocupate doar 21 după cum 
urmează: 

-Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare-dintr-o schemă de 12 procurori 
sunt ocupate efectiv 8 posturi. Unitatea  este condusă din data de 15.07.2018 de 
doamna prim-procuror … numită prin Hotărârea C.S.M. nr. 378/05.07.2018. 

-Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare-dintr-o schemă de 13 posturi 
de procurori sunt ocupate efectiv 10 posturi. Postul de prim-procuror este 
vacant, în present fiind ocupat doar postul de prim-procuror adjunct de doamna 
procuror …, care ocupă această funcție din data de 15.07.2018, numire dispusă 
prin Hotărârea C.S.M. nr.378/05.07.2018. 

-Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei-dintr-o schemă de 3 posturi de 
procurori sunt ocupate efectiv 2 posturi. Postul de prim-procuror este vacant 
fiind ocupat prin delegare de domnul procuror …. 

-Parchetul de pe lângă Judecătoria Negrești-Oaș-dintr-o schemă de 3 posturi 
de procurori este ocupat efectiv doar 1 post de procuror. Postul de prim-
procuror este vacant fiind ocupat prin delegare de domnul procuror …. 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Oradea şi parchetelor din subordine 

Din conținutul documentelor transmise cu adresa nr…./……./… din 
06.07.2020 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea s-a constatat că în 
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virtutea atribuțiilor manageriale, conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel  Oradea şi-a adus aportul prin măsurile dispuse şi cu privire la acest obiectiv. 

În acest sens, au fost trimise procesele verbale întocmite de procurorii cu 
funcții de conducere care au monitorizat activitatea de urmărire penală focalizat 
pe dosarele penale cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la data primei 
sesizări, făcându-se, totodată, mențiunea că monitorizarea dosarelor penale din 
această categorie constituie o prioritate a tuturor procurorilor de la Parchetul de 
pe lângă Curtea de Apel Oradea şi unitățile subordonate, motiv pentru care la 
fiecare ședință de analiză şi/sau ședințe comune de lucru cu organele poliției 
judiciare, în mod constant, se face trimitere la accelerarea procesului penal în 
aceste cauze. Exemplificăm în acest sens: procesele-verbale încheiate cu ocazia 
efectuării controalelor operativ-curente de către prim-procurorul Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Bihor la nivelul parchetelor aflate în circumscripția teritorială 
a unității de parchet anterior menționată, precum și cele încheiate cu ocazia 
ședințelor săptămânale de lucru la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Satu Mare (…/……./… din 23.04.2019, …/……./…, …/…/…/… din 11.03.2019, 
…/…/…/… din 15.04.2019), Analiza cauzelor penale înregistrate în registrul penal 
P1 și P2 mai vechi de anul 2018 (…/……….. din 13.09.2019), Informare privind 
situația statistică a dosarelor vechi din perioada 2013-2017 rămase 
nesoluționate la 13.09.2019 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor și unitățile 
subordonate (…/……./…), Analiza privind situația cauzelor mai vechi de un an de 
la prima sesizare  întocmită de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Marghita (…/……./… ). 

Conform datelor transmise de către  Parchetul de pe  lângă Curtea de Apel   
Oradea prin adresa nr. …/……./… din data de 06 iulie 2020,  la această unitate de 
parchet şi la parchetele din circumscripție se află în lucru, în total, 26 dosare mai 
vechi de 5 ani faţă de 19 dosare, în creștere cu 36,8% cât existau la data efectuării 
controlului anterior, de la data sesizării repartizate astfel: 

- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel  Oradea – 1 cauză faţă de zero cauze 
existente la data de 30.06.2018, data efectuării controlului anterior;  

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor –  12 cauze față de 5 cauze existente 
la data de 30.06.2018, data efectuării controlului anterior; 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea – 4 cauze față de 3 cauze 
existente în perioada de referință; 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș – 4 cauze față 3 cauze existente 
în perioada de referință; 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Marghita-1 cauză față de 0 cauze 
existente în perioada de referință; 

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare – 0 cauze față de 6 cauze 
existente în perioada de referință; 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare-4 cauze față de 1 cauză 
existente în perioada de referință; 
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- Parchetul de pe lângă Judecătoria Salonta – 0 cauze față de 1 cauză 
existentă în perioada de referință. 

La Parchetele de pe lângă Judecătoriile Carei și Negrești Oaș nu au fost 
identificate cauze cu autori necunoscuți mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

În perioada 02.06.2020-02.07.2020 la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Beiuș s-a înregistrat o scădere a numărului cauzelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, rămase nesoluționate, respectiv de la 4 cauze a rămas nesoluționată 1 
cauză. 

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Marghita deși inițial a fost raportată o 
cauză, aceasta a fost soluționată pe parcursul prezentelor verificări prin soluție 
de clasare adoptată la data de 26.06.2020. 

Urmare a acestei situații, la data de 02.07.2020 la nivelul Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Oradea și unitățile subordonate existau 22 cauze mai 
vechi de 5 ani de la sesizare față de 19 dosare existente la data efectuării 
controlului anterior din noiembrie 2018.  

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

Verificările efectuate pe baza documentelor transmise de conducerea 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea au evidențiat o preocupare 
permanentă atât a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Oradea, cât și a prim-procurorilor unităților de parchet aflate în 
circumscripția teritorială de monitorizare a cauzelor cu autori cunoscuți mai 
vechi de 5 ani de la sesizare. 

Astfel, au fost efectuate cu ritmicitate controale operativ-curente, au fost 
incluse în programele de activitate  astfel de obiective, au fost stabilite măsuri și 
termene în vederea reducerii stocului de dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale 

Din verificarea situaţiei dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare 
astfel cum a fost consemnată în materialele transmise Inspecţiei Judiciare, 
rezultă existenţa unor cauze de ordin obiectiv care au determinat nesoluționarea 
acestor cauze, respectiv: 

- infirmări dispuse de instanțele de judecată în cursul procedurii prev. de 
art.340 și urm. C.p.p., ca de exemplu dosarele nr…./…/…, …/…/…; 

-   cauze provenite din disjungeri succesive ca de exemplu dosarele nr…./…/…, 
…/…/…, …/…/…;  

- cauze complexe raportat la natura infracțiunilor ce constituie obiectul 
dosarului penal, imposibilitatea fortuită de administrare a unor probe necesare 
soluționării cauzei, ca de exemplu  dosarele nr. …/…/…, …/…/…, …/…/…; 

-fluctuația ofițerilor de poliție desemnați să efectueze urmărirea penală în 
cauză ca de exemplu dosarul nr…./…/…. 
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           PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ORADEA 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii 
A fost descrisă la pct. 1 din cadrul constatărilor privind Parchetul de pe 

lângă Curtea de Apel Oradea. 
II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 

realizată de procurori 
Conform datelor comunicate de conducerea Parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel Oradea, la data de 02.06.2020, la unitatea de parchet anterior 
menționată exista o cauză cu autori cunoscuți mai veche de 5 ani de la sesizare, 
înregistrată la data de 28.10.2016 la unitatea de parchet anterior menționată, 
urmare a preluării cauzei de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. 
În această cauză termenul de prescripție se împlinește la data de 25.02.2025, iar 
motivul nesoluționării îl constituie complexitatea cauzei raportat la multitudinea 
activităților 320rocurer320e ce se 320rocur a fi 320rocurer320e, precum și 
fluctuația de personal, 320rocurer320e redistribuirea cauzei la un alt 320rocurer 
decât cel desemnat 320rocure. 

III.Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale 

Dosarul nr…./…/… a fost înregistrat 320rocure, la data de 29.04.2015 la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, iar la data de 16.07.2015 a fost 
preluată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, înregistrată sub numărul 
…/…/… și preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea la data de 
28.10.2016. 

Din verificarea situației transmise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Oradea rezultă că dosarul nr…./…/… nu a putut fi soluționat din motive obiective, 
320rocurer320e redistribuirea cauzei la data de 13.02.2020 unui alt 320rocurer 
decât cel desemnat 320rocure coroborat cu complexitatea cauzei. 

 
           PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii 
Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor a inclus în programele 
de activitate ale unității în perioada vizată de obiectivele controlului, obiective 
care în ansamblu au vizat identificarea cauzelor cu autori cunoscuți mai vechi de 
5 ani de la sesizare, a cauzelor ce au determinat prelungirea duratei de 
soluționare a acestora. 
Totodată, au fost 320rocurer320e controale operativ-curente stabilindu-se 
măsuri și termene de finalizare a urmăririi penale și soluționării cauzelor mai 
vechi de 5 ani de la sesizare. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

La data de 02.06.2020, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor existau 
12 cauze cu autori necunoscuți mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
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321rocurer321e321 cu 5 cauze existente la data de 30.06.2018, data efectuării 
controlului anterior. 
În cele 12 cauze termenele de prescripție a răspunderii penale se împlinesc în 
perioada 2021 -1 dosar (dosar nr…./…/… format din disjungere), 2022-2 cauze, 
2023-3 cauze, 2024-1 cauză, 2025-1 cauză, 2026-1 cauză, 2028-1 cauză, 2030-1 
cauză și 2032-1 cauză. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale 

Din verificarea situației transmise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Oradea rezultă 321rocu obiective de nesoluționare, după cum urmează: 
-complexitatea cauzei 321rocurer321e321 de natura infracțiunilor (art.9 din 
Legea nr.241/2005), multitudinea de activități 321rocurer321e ce se 321rocur a 
fi 321rocurer321e, ca de exemplu dosarele nr…./…/…, …/……; 
-infirmarea soluțiilor adoptate 321rocure de 321rocurer de către instanțele de 
judecată  în cadrul procedurii prev. de art.340 C.p.p., ca de exemplu, dosarele 
nr…./…/…, …/…/…; 
-fluctuația ofițerilor de poliție desemnați să efectueze urmărirea penală, ca de 
exemplu dosarul nr…./…/…. 
 
 
            PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ORADEA 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii 
A fost descrisă la pct. 1 din cadrul constatărilor privind Parchetul de pe 

lângă Curtea de Apel Oradea. 
II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 

realizată de procurori 
Datele comunicate de Parchetul Curții de Apel Oradea cu adresa 

nr…./....../… din 06.07.2020, au reliefat faptul că la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Oradea existau la data de 02.06.2020, 4 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare. 
  În cauzele nesoluţionate, termenele de prescripţie se împlinesc în 
perioada  2023-2025, respectiv 1 cauză în anul 2023, 1 cauză în anul 2025 și 2 
cauze în anul 2025. 

În activitatea de supraveghere  a cercetării penale în cauzele mai vechi de 
5 ani de la sesizare, procurorii au emis fişe de supraveghere cu note de 
îndrumări, actualizate în funcţie de modul de îndeplinire a dispoziţiilor de către 
organele de poliţie judiciară.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Din verificarea situaţiei celor 4 dosare cu autor cunoscut mai vechi de 5 
ani de la prima sesizare, astfel cum a fost consemnată în materialele transmise 
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Inspecţiei Judiciare, rezultă existența mai multor cauze obiective exemplificative 
respectiv: 
- dosarul nr. …/…/… are ca obiect săvârșirea infracțiunii prev. de art.196 alin.3 
C.p., soluția inițială de netrimitere în judecată a fost infirmată de judecătorul de 
cameră preliminară în cadrul procedurii prev. de art.340 C.p.p., iar 
nesoluționarea s-a datorat complexității activităților procedurale ce se impun a 
fi efectuate în cauză;  
- dosarul nr. …/…/… are ca obiect săvârșirea infracțiunilor prev. de art.244 C.p., 
art.325 C.p. și art.322 C.p., a fost infirmată soluția de clasare adoptată în cauză 
la data de 02.10.2019, iar nesoluționarea s-a datorat multitudinii de activități 
procedurale ce se impun a fi efectuate în cauză ca de exemplu expertize. 
- dosarul nr. …/…/… a fost înregistrat la data de 12.08.2019 urmare a declinării 
de competență dispusă de D.I.I.C.O.T., iar nesoluționarea s-a datorat 
complexității cauzei; 
-dosarul nr…./…/… are ca obiect infracțiunile prev. de art.297 C.p., art.295 C.p. și 
art.242 C.p., iar nesoluționarea s-a datorat complexității cauzei. 
 
           PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BEIUŞ 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii 
A fost descrisă la pct. 1 din cadrul constatărilor privind Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Oradea. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

Din datele comunicate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea 
rezultă că, la data de 02.06.2020 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș 
existau 4 cauze cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de la sesizare, iar în 
perioada 02.06.2020-06.07.2020, data comunicării relațiilor au fost soluționate 
3 cauze (dosarul nr…./…/…-la data de 18.06.2019 s-a dispus clasarea cauzei și 
disjungerea, iar la data de 19.06.2020 cauza a fost înregistrată în evidența pasivă; 
dosarul nr…./…/…-la data de 17.10.2019 a fost dispusă clasarea și disjungerea 
cauzei, iar la data de 19.06.2020 cauza a fost înregistrată în evidența pasivă; 
dosarul nr…./…/… a fost soluționat prin clasare la data de 24.06.2020). 

Termenul de prescripție, în singura cauză cu autor cunoscut mai veche de 
5 ani de la sesizare existentă în lucru la data de 06.07.2020, se împlinește la data 
de 08.10.2023 pentru infracțiunile prev. de art.269 C.p. și art.337 C.p., iar pentru 
infracțiunea prev. de art. 108 din Legea nr.46/2008 se împlinește la data de 
08.10.2026. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Dosarul nr…./…/…  a fost înregistrat la data de 03.01.2014 inițial la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, fiind preluat la Parchetul de pe lângă 
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Tribunalul Bihor, unitate de parchet ce a dispus la data de 27.09.2017 declinarea 
competenței în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș. 
Cauza nu a putut fi finalizată datorită complexității, a numărului mare de 
activități/acte procedurale efectuate în cauză. 
 
           PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA MARGHITA 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii 
A fost descrisă la pct. 1 din cadrul constatărilor privind Parchetul de pe 

lângă Curtea de Apel Oradea. 
II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 

realizată de procurori 
La Parchetul de pe lângă Judecătoria Marghita, la data de 02.06.2020 

exista o cauză cu autor cunoscut mai veche de 5 ani de la sesizare, cauză ce a 
fost soluționată la data de 26.06.2020. 
 
 
 
           PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SATU MARE 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii 
A fost descrisă la pct. 1 din cadrul constatărilor privind Parchetul de pe 

lângă Curtea de Apel Oradea. 
II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 

realizată de procurori 
La data de 02.06.2020 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare nu 

existau cauze cu autori necunoscuți mai vechi de 5 ani de la sesizare, față de 
situația existentă la data efectuării controlului anterior, noiembrie 2018, când au 
existat 6 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 
Această situație evidențiază o implicare a factorilor de conducere în soluționarea 
cu celeritate a cauzelor, măsurile dispuse dovedindu-se a fi eficiente. 
 
            PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SATU MARE 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii 
A fost descrisă la pct. 1 din cadrul constatărilor privind Parchetul de pe 

lângă Curtea de Apel Oradea. 
II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 

realizată de procurori 
La data de 02.06.2020, conform datelor rezultate din documentele 

transmise Inspecției Judiciare cu adresa nr…./……./… din 06.07.2020, la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Satu Mare existau 4 cauze cu autori cunoscuți mai vechi 
de 5 ani de la sesizare față de 1 cauză existentă la data efectuării controlului 
anterior, noiembrie 2018. 



324 / 508 
 

În cele 4 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare termenele de prescripție 
se împlinesc  după cum urmează: 

-în anul 2024-1 cauză; 
-în anul 2025-2 cauze; 
-în anul 2031-1 cauză. 
În cele 4 cauze procurorii desemnați să supravegheze cercetările penale 

au emis note de îndrumări în vederea efectuării urmăririi penale și pe cale de 
consecință  a soluționării cauzelor cu celeritate. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Nesoluționarea celor 4 cauze cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, din verificările efectuate pe baza documentelor transmise Inspecției 
Judiciare, s-a datorat unor cauze obiective, respectiv: 

-Dosarul nr…./…/… înregistrat sub număr unic la data de 12.01.2015 și 
are ca obiect infracţiunea prev. de art. 196 alin.2, 3 C.p. 

 Cauza a fost soluționată la data de 13.06.2017 când s-a dispus clasarea 
cauzei sub aspectul săvârșirii infracț. prev. de art.196 alin.2,3 C.p.. 

La data de  02.08.2017 a fost admisă plângerea formulată de părți conform 
art.339 și urm. C.p.p., redeschiderea urmăririi penale fiind confirmată prin 
încheierea judecătorului de cameră preliminară din data de 28.09.2017. 

Nesoluționarea s-a datorat fluctuației de procurori ceea ce a determinat 
redistribuiri succesive (3 procurori de la data redeschiderii, 28.09.2017 și până în 
prezent), necesitatea efectuării unor expertize în cauză ce au presupus trecerea 
unui interval de timp semnificativ. 

-Dosarul nr…./…/…, înregistrat inițial la data de 19.01.2015 și soluționat 
prin clasarea cauzei la data de 22.08.2016,  a fost redeschis la data de 09.10.2018 
urmare a admiterii plângerii formulate de părți împotriva soluției de clasare 
adoptată inițial în cauză. 

Nesoluționarea cauzei până la data de 02.06.2020 se datorează 
imposibilității obiective de audiere a persoanei vătămate, cetățean francez 
coroborat cu instituirea și prelungirea stării de urgență pe teritoriul României în 
perioada 16.03.2020-15 mai 2020. 

-Dosarul nr…./…/… are ca obiect infracțiunea prev. de art.192 alin.1, 2 C.p.,  
a fost înregistrat la data de 11.02.2015, iar nesoluționarea până la data de 
02.06.2020 s-a datorat fluctuației de procurori, fapt ce a determinat 
redistribuirea cauzei, nefinalizării expertizelor dispuse în cauză. 
-Dosarul nr…./…/…  are ca obiect infracțiunea prev. de art.322 C.p. și a fost 
înregistrat sub număr unic la data de 06.06.2015. 

A fost soluționat, inițial, prin ordonanța din 04.10.2017 și redeschisă 
urmărirea penală  la data de 07.12.2017 prin ordonanța prim-procurorului 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, redeschidere ce a fost confirmată 
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de judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Satu Mare prin 
încheierea nr…./03.07.2018. 

Nesoluționarea cauzei până la data de 02.06.2020 s-a datorat unor factori 
obiectivi, respectiv dificultatea audierii suspecților, instituire/prelungirea stării 
de urgență pe teritoriul României în perioada 16.03.2020-15 mai 2020. 

C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA 
ŞI APLICAREA LEGII 

Nu este cazul. 
         D. DEFICIENŢE ŞI VULNERABILITĂŢI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 
ÎNLĂTURAREA DEFICIENŢELOR ŞI PREVENIREA RISCURILOR 

I.Deficienţe şi vulnerabilităţi identificate 
Prelungirea în timp a procedurilor, datorată cauzelor descrise la capitolul 

B, pct. III, a avut drept consecinţă nesoluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de 
la data sesizării, aflate în lucru la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea  și  
unitățile de parchet aflate în circumscripția sa teritorială. 

Fluctuaţia de personal atât la nivelul unităţilor de parchet cât şi la nivelul 
organelor de poliţie judiciară şi/sau deficitul de resursă umană la care se adaugă 
lipsa de experienţă a lucrătorilor de poliţie noi angajaţi din sursă externă 
constituie vulnerabilităţi şi blocaje ce au drept consecinţă afectarea activităţii, 
prin creşterea volumului de activitate şi implicit prelungirea procedurilor 
judiciare la unităţile de parchet, aşa cum s-a arătat la capitolul B din prezentul 
raport. 

Tot la capitolul vulnerabilități se încadrează şi situaţia 
disjungerilor/infirmărilor/redeschiderilor succesive dispuse în cauze, cade 
exemplu dosarul nr…./…/… aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu 
Mare. 

II. Propuneri pentru înlăturarea deficienţelor şi prevenirea riscurilor 
   Având în vedere cele expuse, apreciem că se impune:  

- Continuarea activităţilor de monitorizare exercitate de către conducerea  
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, cât şi de procurorii cu funcţie de 
conducere din cadrul parchetelor de pe lângă tribunale şi judecătorii, inclusiv în 
ceea ce priveşte situaţia dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare aflate în lucru, 
în virtutea atribuţiilor de coordonare şi control. Activităţile de monitorizare vor 
viza şi modul în care procurorii efectuează urmărirea penală ori exercită 
supravegherea cercetărilor penale în dosarele mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării, precum şi criteriile avute în vedere pentru prioritizarea dosarelor pe 
care le soluţionează, în vederea evitării situațiilor de prelungire nejustificată a 
procedurilor judiciare şi evitarea împlinirii termenului de prescripţie a 
răspunderii penale; 

   - Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire penală 
în cauzele penale repartizate; 
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   - Realizarea de către procurori a unui control eficient şi a unei supravegheri 
efective a activităţilor de cercetare penală efectuată de organele poliţiei 
judiciare, în acord cu prevederile art.300 şi art.303 alin.1 şi 2  din Codul 
procedură penală, precum şi a Ordinului comun nr…./…/… din 11 aprilie 2014 al 
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
şi al Ministerului Afacerilor Interne. 

E. CONCLUZII PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ORADEA 
       Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea și parchetele din 
circumscripția teritorială, la data de 02.06.2020 erau înregistrate 26 dosare cu 
autor necunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare comparativ cu 26 dosare 
existente la data controlului anterior. 

În perioada 02.06.2020-02.07.2020 stocul a fost redus la 22 dosare cu autor 
necunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare, în creștere cu 3 cauze față de 
perioada de referință. 

 Verificările au reliefat faptul că în dosarele identificate durata procedurilor 
a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv.  

 Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu funcţii 
de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, întâlniri cu reprezentanţii 
formaţiunilor de poliţie judiciară, controale operativ curente, note de îndrumare 
şi analiză. 

Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, la data 02.06.2020 
nu erau înregistrate dosare cu autor necunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare 
comparativ cu 6 cauze cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la data sesizării 
existente la data efectuării controlului anterior.  

Verificările au reliefat faptul că în dosarele identificate durata procedurilor 
a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv.  

Cu privire la împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale s-a 
constatat că acesta se împlinește în perioada 2021-2032, așa cum au fost 
defalcate la pct. II la fiecare unitate de parchet prezentată în cuprinsul 
prezentului raport. 

Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu funcţii 
de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, întâlniri cu reprezentanţii 
formaţiunilor de poliţie judiciară, controale operativ curente, note de îndrumare 
şi analiză. 

 
          PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PITEȘTI   
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Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești avea la data de 02 iunie 2020, 
conform schemei de funcțiuni, un total de 14 posturi de procuror, din care 4 
procurori cu funcție de conducere şi 10 posturi de procuror cu funcţie de 
execuţie, din care unul în condițiile art. 1341 din Legea nr. 303/2004 privind 
organizarea judiciară, cu modificările și completările ulterioare. 

Din cele 14 posturi de procuror, în perioada 01.01.2019 – 02.06.2020 
unitatea a funcționat, în medie cu 12 procurori, inclusiv funcțiile de conducere. 

În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată de 
către procurorul general …, ajutat de procurorul general adjunct  …(delegată), 
procurorul şef secţie urmărire penală … şi respectiv procurorul şef secţie 
judiciară … (delegată). 

 I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Pitești 

În vederea reducerii stocului de dosare mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării aflate în lucru la parchetele din circumscripţia sa, conducerea 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti şi-a înscris în programele de 
activitate obiective constând în verificarea semestrială a dosarelor din această 
categorie și a efectuat controale tematice, vizând situația dosarelor mai vechi de 
2 ani și respectiv, 5 ani repartizate spre soluționare procurorilor, urmărindu-se 
respectarea termenelor de soluţionare stabilite de procurori pentru fiecare 
dosar în parte, exercitarea unui management eficient asupra timpului de lucru 
alocat urmăririi penale şi supravegherii cercetărilor, creşterea operativităţii 
soluţionării cauzelor, verificarea termenelor de prescripţie în fiecare cauză în 
parte, ţinerea unor evidenţe concrete a acestor cauze de către biroul de grefă al 
fiecărei unităţi, precum și continuarea activității de monitorizare efectivă și 
eficientă din partea conducerilor unităților de parchet. 
 Aceste obiective au fost îndeplinite prin controale semestriale efectuate 
de procurorul şef al Secţiei de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Piteşti, la toate unităţile care au înregistrat astfel de dosare în 
perioada de referinţă și prin controale tematice efectuate de procurorul general 
al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești și procurorul şef al Secţiei de 
urmărire penală din cadrul acestei unități de parchet. 
         În acest sens, activitatea de control şi îndrumare a conducerii Parchetului 
de pe lângă Curtea de Apel Pitești, inclusiv a conducerii unităţilor din subordine 
s-a concretizat în: 

 - efectuarea de verificări punctuale de către conducerea Parchetului de 
pe lângă Curtea de Apel Pitești privind dosarele mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare la nivelul fiecărei unități de parchet din județul Vâlcea și din județul 
Argeș, pe semestrul I/2019 (Informările nr. …/…-…/… și nr. …/…-…/… din data de 
24.06.2019); 

- efectuarea de controale tematice privind cauzele nesoluționate mai 
vechi de 2 ani și, respectiv, 5 ani de la prima sesizare la Parchetul de pe lângă 
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Judecătoria Curtea de Argeș și la  cât și la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Câmpulung (Informările nr. …/…-…/… din data de 05.07.2019 și nr. …/…-…/… din 
data de 14.07.2017, inclusiv notele de verificare cu nr. …/…/…/… din data de 
22.04.2019. 
           Conform datelor transmise de către Parchetul de pe  lângă Curtea de Apel 
Pitești prin adresa nr. …/…/…/… din data de 03.07.2020, la această unitate de 
parchet şi la unităţile din circumscripţia sa, la data de 02.06.2020, se aflau în 
lucru 117 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării (iniţial unitatea raportând 
122 de astfel de cauze), repartizate astfel:  
               - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești - 3 dosare 
               - Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș - 42 dosare 
               - Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești - 39 dosare  
               - Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung - 1 dosar 
               - Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș - 3 dosar  
     - Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea - 3 dosare  
               - Parchetul de pe lângă  Judecătoria Râmnicu Vâlcea - 19  dosare  
               - Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu - 3 dosare 
               - Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești - 3 dosare 
               - Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani - 1 dosar 
 În total, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești și unităţile 
din raza de competenţă se aflau în lucru la finalizarea controlului aprobat prin 
Hotărârea nr. 765/11.12.2018 pronunțată de Secţia pentru procurori a 
Consiliului Superior al Magistraturii un număr de 107 dosare mai vechi de 5 ani 
de la data sesizării, rezultând astfel o creştere cu 9,35% a stocului de cauze 
incluse în această categorie.  
         La celelalte unităţi din circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Pitești, respectiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Costești, Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Topoloveni și Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi nu 
erau înregistrate dosare ce fac obiectul controlului. 

 II.  Activitatea de urmărire penală realizată de procurori 
 La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea nr. 765/11.12.2018 

pronunțată de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești se afla în lucru 1 dosar penal mai 
vechi de 5 ani de la sesizare (respectiv dosarul nr. …/…/…, format ca urmare a 
preluării, la data de 31.05.2018, a dosarului nr. …/…/… al Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Argeş, preluarea fiind determinată de complexitatea cauzei). 

 Din situația transmisă la data de 03.07.2020, comunicată sub nr. …/…/…/… 
de către conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești rezultă că la 
această unitate de parchet se află în lucru 3 cauze mai vechi de 5 ani de la 
sesizare (dosarul nr. …/…/…, dosarul nr. …/…/… și dosarul nr. …/…/…). 

 Termenele de prescripţie în dosarele nr.  …/…/… și nr. …/…/… se împlinesc 
în perioada  2022-2028.  
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În dosarul nr. …/…/… termenul este imprescriptibil. 
   III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 

dosarelor penale 
 Din verificarea situaţiei celor 3 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 

sesizare rezultă existenţa unor motive obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, decurgând din complexitatea cauzelor, determinată de 
natura faptelor investigate (exemplificăm dosarul nr. …/…/… - având data primei 
sesizări 22.05.2007, înregistrat inițial la o altă unitate de parchet și declinat la 
data de 15.07.2019, cauza fiind una complexă, privind acțiuni infracționale 
pretins a fi săvârșite asupra persoanelor private de libertate în perioada 1935 - 
1951, necesitând timp pentru analizarea actelor de anchetă deja aflate la dosarul 
penal declinat, procurorul de caz solicitând informații de la Administrația 
Națională a Penitenciarelor), redistribuirea succesivă a cauzei mai multor 
lucrători de poliție judiciare, urmare fluctuaţiei de personal în cadrul acestora și 
nefinalizarea expertizei (exemplificăm dosarul nr. …/…/…), 
preluări/disjungeri/declinări succesive (dosarul nr. …/…/… -  având data primei 
sesizări 17.12.2013, înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești, 
preluat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești și înregistrat sub nr. 
…/…/…, dosar în care s-a dispus disjungerea pentru unele fapte și declinarea la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, ulterior dosarul fiind preluat și înregistrat 
la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești sub nr. …/…/… din data de 
11.10.2016).  

 
          PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ 
 Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș avea la data de 02.06.2020, 
conform schemei de funcțiuni, un total de 17 posturi de procuror, din care 4 
posturi de conducere și 13 posturi de execuție. În anul 2019 unitatea a funcţionat 
cu 16 procurori, din care 4 cu funcții de conducere și 12 procurori de execuție, 
iar în perioada ianuarie – iunie 2020 cu 15 procurori, din care 2 cu funcții de 
conducere și 13 procurori de execuție. 

     În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată de 
către prim-procurorul …, prim-procurorul adjunct …, procurorul şef secţie 
urmărire penală …, până în ianuarie 2019, postul devenind vacant începând cu 
luna februarie 2019 şi ocupat, prin delegare de procurorul … din data de 
01.05.2020, respectiv, procurorul şef secţie judiciară … până la 27.09.2019, 
ulterior fiind ocupat de același procuror, prin delegare, la datele de 27.09.2019 
și  01.04.2020. 
         I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Argeș 
 Activitatea de monitorizare și control a conducerii Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Argeș s-a concretizat în ședințe operative la care participau prim-
procurorul unității de parchet, procurorii din subordine din cadrul Secției de 
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urmărire penală și lucrătorii de poliție din cadrul I.P.J. Argeș – S.I.C.E., având ca 
obiect analiza dosarelor mai vechi de 2 ani de la data primei sesizări, sub aspectul 
ritmicității actelor de cercetare penală efectuate, împlinirea termenului de 
prescripție a răspunderii penale, în vederea identificării și luării măsurilor 
necesare pentru reducerea stocului acestora, aspect care rezultă din procesele-
verbale întocmite cu aceste ocazii, înregistrate sub nr. …/…/…/… din datele de 
11.06.2019, 12.06.2019, 13.06.2019, 14.06.2019, 18.09.2019 și, respectiv 
26.02.2019.  
          II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
      La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș au rămas 
nesoluţionate 43 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

Din situația transmisă la data de 30.06.2020, comunicată sub nr. …/…/…/… 
de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș rezultă că la 
această unitate de parchet se află în lucru 42 cauze mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, 5 dintre acestea aflându-se la urmărire penală proprie, astfel: (1 cauză 
înregistrată în anul 2011, 5 cauze înregistrate în anul 2012, 2 cauze înregistrate 
în anul 2013, 16 cauze înregistrate în anul 2014, 9 cauze înregistrate în anul 2015, 
1 cauză înregistrată în anul 2017, având data primei sesizări 29.03.2012, 4 cauze 
înregistrate în anul 2018, având data primei sesizări 16.09.2012, 08.2012, 
31.07.2015, respectiv 17.04.2015, 1 cauză înregistrată în anul 2019, având data 
primei sesizări 02.12.2013 şi 3 cauze înregistrate în anul 2020, având data primei 
sesizări 28.06.2012, 16.09.2013, respectiv 13.05.2015). 

Dosarele nr. …/…/… și nr. …/…/…, raportat la data sesizării 20.02.2017, 
respectiv 21.11.2018 – așa cum au fost menționate în situația tabelară transmisă, 
nu se înscriu în tematica prezentului control. 

 Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada  
mai 2021 – 2030, cu excepția dosarului nr. …/…/… (având prima data primei 
sesizări 2012 în care termenul de prescripție pentru faptele de abuz în serviciu s-
a împlinit la data de 20.08.2017, respectiv anul 2018. 

 În activitatea de efectuare a urmăririi penale/supraveghere a cercetării 
penale în cauzele menţionate, procurorii au emis, de regulă, note de îndrumări 
scrise ori ordonanţe de delegare prin care au stabilit actele necesar a fi efectuate 
de lucrătorii de poliţie judiciară, precum și termenele pentru finalizarea 
cercetărilor. 

 Măsurile luate au condus la menţinerea unui stoc redus de dosare din 
categoria celor analizate. 

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 
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Din verificarea situaţiei celor 42 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, respectiv: 

      - complexitatea cauzelor determinată de volumul ridicat al activităţilor 
desfăşurate (exemplificăm dosarele nr. …/…/… (raportul de expertiză tehnică 
complexă silvică dispus la data de 11.10.2019 a fost depus la dosar la data de 
14.02.2020, nr. …/…/… – în care se așteaptă finalizarea raportului de expertiză 
contabilă dispusă în septembrie 2019; dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…, în care 
raportul de constatare tehnico-științifică, dispusă la data de 27.02.2019, nu a fost 
finalizat; dosar nr. …/…/…, având data primei sesizări 16.09.2012, în care raportul 
de expertiză contabilă de specialitate, dispusă la data de 04.10.2019, nu a fost 
finalizat; dosar nr. …/…/…, în care a fost dispusă efectuarea unei expertize la data 
de 21.05.2019, însă în perioada iulie 2017 – octombrie 2018 dosarul a fost lăsat 
în nelucrare; dosar nr. …/…/…, în care au fost dispuse comisii rogatorii, dosar nr. 
285; dosar nr/ …/…/…, raportul de expertiză contabilă a fost întocmit la dat de 
16.11.2019; dosar nr. …/…/…, în care raportul de constatare tehnico-științifică 
nu a fost finalizat; dosar nr. …/…/… - conține 147 volume;    

   -  dispunerea unor soluţii de declinare ori disjungere de către alte unităţi de 
parchet, după intervale semnificative de timp de la prima sesizare (exemplificăm 
dosarul nr. …/…/…, având data primei sesizări 13.05.2015, aflat la urmărire 
penală proprie, a fost declinat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești prin 
rechizitoriul nr. …/…/… din data de 31.01.2020, fiind înregistrat la Parchetul de 
pe lângă Tribunalul Argeș la data de 10.02.2020; dosar nr. …/…/…, având data 
primei sesizări 28.06.2012; dosar nr. …/…/…, având data primei sesizări 
02.12.2013, a fost declinat de o altă unitate de parchet la data de 18.03.2019; 
dosar nr. …/…/…, având data primei sesizări 16.09.2013, a fost declinat de o altă 
unitate de parchet la data de 12.03.2020;    

- fluctuația lucrătorilor de poliţie judiciară şi a procurorilor învestiţi cu 
efectuarea urmăririi penale/supravegherea acestei activităţi (exemplificăm    
dosarul nr. …/…/… care, în perioada aprilie 2015 – februarie 2017 a fost lăsat în 
nelucrare, ulterior fiind efectuate acte de urmărire penală în mod ritmic; dosar 
nr. …/…/… care, în perioada august 2017 – octombrie 2018 a fost lăsat în 
nelucrare, ulterior fiind efectuate acte de urmărire penală în mod ritmic; dosar 
nr. …/…/… care, în perioada mai 2016 – iulie 2018 a fost lăsat în nelucrare, 
ulterior fiind efectuate acte de urmărire penală în mod ritmic; dosar nr. …/…/…;  
dosar nr. …/…/…;   

- dificultăți în administrarea probatoriului: dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/… 
(persoanele vizate sunt cetățeni străini, care nu se mai află pe teritoriul țării); 
dosar nr. …/…/…,  

- desfiinţarea soluţiilor dispuse şi redeschiderea urmăririi penale: dosar nr. 
…/…/… - în care s-a dispus o soluţie de netrimitere în judecată, desfiinţată de 
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instanţă; dosar nr. …/…/…, în care s-a dispus o soluţie de netrimitere în judecată, 
desfiinţată de instanţă prin încheierea din data de 19.12.2019;  

- redistribuiri succesive: dosarul nr…./…/… a fost redistribuit la data de 
16.01.2020; dosarul nr. …/…/… și dosarul nr. …/…/… (cauze aflate la urmărire 
penală proprie); dosar nr. …/…/…. 

Au existat și perioade în care dosarele au fost lăsate în nelucrare, pe fondul 
lipsei de ritmicitate în efectuarea urmăririi penale de către organele de poliție 
judiciară învestite; exemplificăm: 

- dosarul nr. …/…/… – în perioadele iunie 2014 – septembrie 2018 și 
octombrie 2018 – ianuarie 2020 nu s-a efectuat niciun act de urmărire penală, 
începând cu data de 03.02.2020 fiind efectuate acte de urmărire penală (la data 
de 02.06.2020 s-a dispus efectuarea unui supliment de expertiză, care nu a fost 
finalizat).  

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PITEȘTI 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești avea la data de 02 iunie 2020, 

conform schemei de funcțiuni, un total de 19 posturi de procuror, din care 2 de 
conducere și 17 de execuție, în anul 2019 fiind ocupate, în medie, 13 posturi de 
procuror cu funcție de execuție și 2 posturi de procuror cu funcție de conducere. 

Începând cu data de 01.01.2020, schema de personal a Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Pitești prevede un total de 20 posturi de procuror, din care 3 
posturi cu funcție de conducere și 17 de execuție, în perioada 01.01. – 
31.05.2020, din cele 17 funcții de execuție prevăzute fiind ocupate efectiv 14 
funcții. 

Din cele 3 posturi cu funcții de conducere, în perioada 01.01. – 31.05.2020, 
au fost ocupate doar două posturi, cea de a doua funcție de adjunct fiind ocupată 
începând cu data de 01.06.2020, prin delegare pe o perioadă de 6 luni. 

     În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată de 
către prim-procurorul … și prim-procurorul adjunct …. 

 I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Pitești 

Din documentația Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești rezultă 
verificarea, efectuată lunar, cu privire la dosarele mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării, aflate efectiv în lucru la procuror, prin monitorizarea permanentă a 
cauzelor, în vederea reducerii numărului de dosare din această categorie, 
context ce rezultă din procesele-verbale întocmite sub nr. …/…/…/… din data de 
17.04.2019, nr. …/…/…/… din data de 20.05.2019, nr. …/…/…/… din data de 
21.06.2019, nr. …/…/…/… din data de 23.08.2019, nr. …/…/…/…din data de 
27.09.2019, nr. …/…/…/… din data de 28.10.2019, nr. …/…/…/… din data de 
28.11.2019, nr. …/…/…/… din data de 05.02.2020, nr. …/…/…/… din data de 
03.03.2020, nr. …/…/…/… din data de 22.05.2020 și nr. …/…/…/… din data de 
10.06.2020, procese-verbale aduse la cunoștința procurorilor.  
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De asemenea, în vederea realizării unor obiective din Programul de activitate 
al Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, periodic, prim-procurorul unității 
de parchet a efectuat verificări cu privire la dosarele repartizate la urmărire 
penală proprie, mai vechi de 2 ani de la data sesizării (exemplificăm procesele-
verbale nr. …/…/…/… din data de 21.05.2019, nr. …/…/…/… din data de 
31.10.2019, nr. …/…/…/… din data de 10.02.2020), a dosarelor mai vechi de 2 ani 
de la data sesizării aflate în stoc la procurori (exemplificăm procesele-verbale nr. 
…/…/…/… din data de 05.04.2019, nr. …/…/…/… din data de 31.10.2019, nr. 
…/…/…/… din data de 22.05.2020), a dosarelor mai vechi de 4 ani de la data 
sesizării aflate în lucru la S.I.C.E./alte structuri de poliție (exemplificăm 
procesele-verbale nr. …/…/…/… din data de 04.07.2019, respectiv 27.09.2019, 
nr. …/…/…/… din data de 14.02.2020, nr. …/…/…/… din data de 01.10.2019), 
precum și a dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, aflate la 
supravegherea urmăririi penale (proces-verbal nr. …/…/…/… din data de 
27.01.2020). 

La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești se constată că, 
periodic, au avut loc şedinţe operative de analiză a dosarelor penale mai vechi 
de 4 ani de la data sesizării, cu participarea prim-procurorului, a procurorilor din 
subordine și a lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Argeș - Serviciul de 
Investigare a Criminalității Economice, aspect ce rezultă din procesele-verbale 
nr. …/…/…/… din datele de 15-24.04.2019 și din lucrarea cu nr. …/…/…/… din data 
de 05.12.2019.  

 II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

 La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești au rămas 
nesoluţionate 46 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării. 

    Din situația transmisă la data de 29.06.2020, comunicată sub nr. …/…/…/… 
de către conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești rezultă că la 
această unitate de parchet se află în lucru 39 cauze mai vechi de 5 ani de la 
sesizare (5 cauze înregistrate în anul 2013, 13 cauze înregistrate în anul 2014, 15 
cauze înregistrate în anul 2015, 1 cauză înregistrată în anul 2016, dar având data 
primei sesizări 20.07.2011, 1 cauză înregistrată în anul 2018, 2 cauze înregistrate 
în anul 2019, având data primei sesizări în anul 2010, respectiv 2014 și 2 cauze 
înregistrate în anul 2020, dar având data primei sesizări în anul 2014, respectiv 
2015), rezultând astfel o scădere cu 15,21% a stocului de cauze incluse în 
această categorie.  

Dosarele nr. …/…/… și nr. …/…/…, raportat la data sesizării 23.04.2019, 
respectiv 14.08.2018 – așa cum au fost menționate în situația tabelară transmisă, 
nu se înscriu în tematica prezentului control. 



334 / 508 
 

În activitatea de supraveghere a cercetării penale în aproximativ jumătate 
din cauzele menţionate, procurorii au dat, de regulă, îndrumări scrise și verbale, 
fiind stabilite și termenele de soluționare. 

 Termenele de prescripţie în cauzele nesoluționate se împlinesc în perioada  
2021-2028, cu excepția dosarelor. 

- nr. …/…/… – în care termenul de prescripție s-a împlinit la data de 
28.05.2020;  

- nr. …/…/… – în care termenul de prescripție s-a împlinit la data de 
17.04.2019;  

- nr. …/…/… – în care termenul de prescripție s-a împlinit la data de 
19.03.2020;  

- nr. …/…/… – în care termenul de prescripție s-a împlinit la data de 
28.09.2018;  

- nr. …/…/… – în care termenul de prescripție se împlinește la data de 
26.08.2020.  
 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Din verificarea situaţiei celor 39 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, respectiv: 

- complexitatea cauzelor determinată de obiectul acestora, volumul 
materialului probator ce se impunea administrat, numărul persoanelor 
cercetate, dificultatea administrării probatoriului: dosar nr. …/…/… (volum mare 
de documente și număr mare de suspecți/inculpați, declinări succesive între 
diferite unități de parchet), dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…; 
dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…, dosar nr. 
…/…/…(persoanele cercetate se sustrag de la urmărire penală), dosar nr. …/…/…, 
dosar nr. …/…/… (număr mare de inculpați – 17 și neprezentarea acestora la 
audieri), dosar nr. …/…/… (persoanele cercetate se sustrag de la urmărire 
penală); 

- desfiinţarea soluţiilor dispuse şi redeschiderea urmăririi penale: dosar nr. 
…/…/… - în care s-a dispus o soluţie de netrimitere în judecată, desfiinţată de 
instanţă;  

- întârzieri determinate de termenele lungi în care sunt efectuate rapoartele 
de expertiză criminalistică/medico-legală ori tehnică, respectiv comisiile 
rogatorii internaționale: dosar nr. …/…/…, în care a fost dispusă expertiză 
criminalistică grafoscopică la data de 11.02.2020; dosar nr. …/…/…, în care a fost 
dispusă expertiză noua expertiză medico-legală la data de 27.01.2020; dosar nr. 
…/…/… în care a fost dispusă efectuarea unei constatări tehnice auto la data de 
04.08.2018; dosar nr. …/…/…; dosar nr. …/…/…, în care la data de 21.02.2019 a 
fost dispusă efectuarea unei expertize contabile; dosar nr. …/…/…, în care s-a 



335 / 508 
 

dispus efectuarea unei expertize grafice la data de 15.01.2018 și a unei expertize 
complexe la Institutul Național de Criminalistică la data de 27.02.2020;  

- fluctuația lucrătorilor de poliţie judiciară şi a procurorilor învestiţi cu 
efectuarea urmăririi penale/supravegherea acestei activităţi (exemplificăm    
dosarul  nr. …/…/…;   

- declinări de la alte unități de parchet: dosarul nr. …/…/…, având data primei 
sesizări în anul 2015, a fost declinat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș la 
data de 15.05.2020; dosarul nr. …/…/…, având data primei sesizări în 10.04.2014, 
a fost înregistrat ca urmare a unei disjungeri dispusă de Direcția Națională 
Anticorupție  în dosarul nr. …/…/… la data de 06.03.2020;   

- suspect/inculpat plecat din țară: dosar nr. …/…/…; 
- comisii rogatorii: – dosar nr. …/…/…; 
- disjungeri/redistribuiri: dosar nr. …/…/…, având data primei sesizări în anul 

2010, a fost înregistrat la data de 30.12.2019, ca urmare a unei disjungeri și 
repartizat procurorului la data de 27.01.2020; dosar nr. …/…/…, având data 
primei sesizări în anul 2014, a fost înregistrat la data de 12.11.2019, ca urmare a 
unei disjungeri;  

- dificultăți în administrarea probatoriului – dosar nr. …/…/… (martori plecați 
din țară). 

 Dosarele nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/… și nr. …/…/… au fost înaintate de 
către organele de cercetare penală cu soluție, însă din motive obiective 
procurorul de caz nu a putut întocmi informarea cu privire la aceste dosare 
(Covid – 19), iar dosarul nr. …/…/…, restituit organelor de poliție la data de 
18.03.2019, nu a fost identificat, fiind dispuse măsuri în vederea identificării 
acestuia. 

Au existat și perioade în care dosarele au rămas în nelucrare, pe fondul lipsei 
de ritmicitate în efectuarea urmăririi penale de către organele de poliție 
judiciară învestite; exemplificăm: 

- dosarul nr. …/…/… – în perioada noiembrie 2018 – prezent, în care nu s-a 
mai efectuat niciun act de urmărire penală;  

- dosarul nr. …/…/… – în perioada noiembrie 2016 – octombrie 2019, nu a 
mai fost efectuat niciun act de urmărire penală; 

- dosarul nr. …/…/… – în perioada octombrie 2016 – prezent, în care nu s-a 
mai efectuat niciun act de urmărire penală (motivul invocat pentru 
nesoluționarea cauzei fiind „preluat în septembrie 2019”); 

 - dosarul nr. …/…/… – în perioada octombrie 2016 – noiembrie 2019, în care 
nu s-a mai efectuat niciun act de urmărire penală (motivul invocat pentru 
nesoluționarea cauzei fiind „preluat în octombrie 2019 de la …; un număr de 4 
suspecți (…) fiind plecați la muncă în străinătate”). 

 
           PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CÂMPULUNG 
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 Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung avea la data de 02 iunie 
2020, conform schemei de funcțiuni, un total de 5 posturi de procuror, din care 
1 de conducere și 4 de execuție, în perioada 2019 – 02 iunie 2020 toate posturile 
fiind ocupate. 

     În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată de 
către prim-procurorul …, de la data de 15.07.2020 funcția fiind ocupată prin 
delegare de același procuror. 
         I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Câmpulung 

Din documentația Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung rezultă 
verificarea stadiului urmăririi penale în dosarele mai vechi de 2 ani, respectiv 5 
ani de la sesizare, prin monitorizarea permanentă a cauzelor și prin analiza 
trimestrială făcută sub coordonarea conducerii Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Argeș, în vederea reducerii numărului de dosare din această 
categorie, context ce rezultă din analizele întocmite sub nr. …/…/…/… din data 
de 05.07.2019, nr. …/…/…/… din data de 05.07.2019, nr. …/…/…/… din data de 
30.12.2019 și nr. …/…/…/… din data de 31.12.2019. 

 II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

 La data efectuării controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru 
procurori  nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung 
nu erau înregistrate dosare ce fac obiectul controlului. 
      Din situația transmisă la data de 27.07.2020, comunicată sub nr. …/…/…/… 
de către conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung rezultă că 
la această unitate de parchet se află în lucru 1 cauză mai veche de 5 ani de la 
sesizare, respectiv dosarul nr. …/…/… din data de 17.07.2018 – având data primei 
sesizări 13.01.2015, inițial dosarul fiind înregistrat pe rolul Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Argeș, dosar în care s-a dispus clasarea pentru unele fapte, 
precum și disjungerea și declinarea în favoarea Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Câmpulung. 

 Termenul de prescripţie în cauza nesoluţionată se împlinește în anul 2024. 
 În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauza menţionată, 

procurorii au dat, de regulă, îndrumări verbale, iar la data de 12.06.2020 a fost 
întocmită ordonanță cu îndrumări scrise, fiind stabilit termen de soluționare data 
de 20.09.2020. 

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Din verificarea situaţiei dosarului mai vechi de 5 ani de la prima sesizare 
rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat nesoluţionarea 
acestora, respectiv dispunerea unei soluţii de disjungere și declinare de către altă 
unitate de parchet, după un interval semnificativ de timp de la prima sesizare, 



337 / 508 
 

precum și necesitatea completării probatoriului, prin dispunerea unei expertize 
contabile pentru stabilirea prejudiciului. 

 
          PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEȘ 
 Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș avea la data de 02 
iunie 2020, conform schemei de funcțiuni, un total de 3 posturi de procuror, 
care, din data de 24.12.2019, sunt ocupate efectiv (în perioada ianuarie – 24 
decembrie 2019 unitatea a funcţionat cu 2 procurori). 

     În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată de 
către prim-procurorul …. 

   I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Curtea de Argeș 
 Din documentația Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș 
rezultă că, periodic, au fost analizate dosarele mai vechi de 2 ani, 3 ani şi 5 ani 
de la data sesizării și s-au fixat termene de soluționare, fiind organizate şedinţe 
comune operative cu conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești, 
a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, procurorii din cadrul Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș și conducerea Poliției Municipiului Curtea 
de Argeș și a secțiilor de poliție rurală din raza de competență teritorial, precum 
și lucrătorii de poliție din cadrul secțiilor, posturilor și birourilor arondate Poliției 
Municipiului Curtea de Argeș și ai I.P.J. Argeș, sens în care au fost întocmite 3 
procese-verbale. 

 II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
          La data efectuării controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru 
procurori  nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de 
Argeș nu erau înregistrate dosare ce fac obiectul controlului. 
 Din situația transmisă la data de 26.06.2020, comunicată sub nr. …/…/…/… 
de către conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș rezultă 
că la această unitate de parchet sunt înregistrate 3 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare (2 cauze fiind înregistrate în anul 2013 şi 1 cauză în anul 2015). 

 Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada  
2021 - 2023. 

 În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele menţionate, 
procurorii nu au emis note de îndrumări, însă în 2 din cele 3 cauze identificate au 
fost stabilite termene pentru finalizarea cauzelor. 

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Din verificarea situaţiei celor 3 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, respectiv: 
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  - complexitatea cauzelor determinată de numărul mare de persoane 
implicate (exemplificăm dosarul nr. …/…/… – în care cercetările sunt finalizate, 
urmând a fi întocmit rechizitoriul); 

  - dispunerea unei soluţii de redeschidere a urmăririi penale în cursul anului 
2018 (dosarul nr. …/…/…). 

 A fost identificat, ca fiind lăsat în nelucrare, pe fondul lipsei de ritmicitate în 
efectuarea urmăririi penale de către organele de poliție judiciară învestite, 
dosarul nr. …/…/…, în care din luna iunie 2017 nu a mai fost efectuat nici un act 
de urmărire penală, motivul invocat fiind „volumul mare de lucru”. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VÂLCEA 

 Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea avea la data de 02 iunie 2020, 
conform schemei de funcțiuni, un total de 14 posturi de procuror, din care 4 
posturi cu funcție de conducere și 10 posturi cu funcție de execuție. În perioada 
2019 – 02.06.2020, unitatea a funcționat cu 13 procurori, un procuror fiind 
delegat în funcția de procuror șef Secție judiciară. 

     În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată de 
către prim-procurorul …, prim-procurorul adjunct …, procurorul şef secţie 
urmărire penală … şi respectiv, procurorul şef secţie judiciară delegat Bidică …. 
         I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Vâlcea 
        În vederea eficientizării activității de supraveghere a cercetărilor 
organelor de poliție judiciară și soluționării cu celeritate a dosarelor înregistrate 
la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, prim-procurorul unității de parchet a 
emis ordinele nr. 11 din data de 28.02.2019, nr. 2 din data de 05.02.20202 și nr. 
11 din data de 19.05.2020 prin care a dispus verificarea stadiului urmăririi penale 
în dosarele mai vechi de 6 luni de la sesizare, aflate în lucru la organele de poliție 
judiciară, urmând ca procurorii care supraveghează cercetările să ia măsurile 
necesare finalizării acestora, în cel mai scurt timp posibil, în condiții de calitate și 
operativitate corespunzătoare. 
 În acest context, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Vâlcea au întocmit informările nr. …/…/…/… din data de 15.03.2019, nr. 
…/…/…/… din data de 19.03.2019, nr. …/…/…/… din data de 18.03.2019, nr. 
…/…/…/… din martie 2019, nr. …/…/…/… din data de 28.03.2019, nr. …/…-…/… 
din data de 05.07.2019, nr. …/…/…/… din data de 05.07.2019, nr. …/…/…/… din 
data de 03.07.2019, nr. …/…/…/… din data de 06.11.2019, nr. …/…/…/… din data 
de 29.10.2019, nr. …/…/…/… din data de 01.11.2019, nr. …/…/…/… din data de 
05.11.2019, nr. …/…/…/… din noiembrie 2019,  precum și notă de îndrumare 
pentru fiecare dintre dosarele identificate ca fiind mai vechi de 6 luni de la data 
sesizării. 

Conform proceselor-verbale de ședință comună nr. …/…/…/… din data de 
02.04.2019, respectiv nr. …/…/…/… din data de 08.07.2019, se constată că la 
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aceleași date s-a organizat o ședință de lucru, cu participarea prim-procurorului 
unităţii de parchet și a procurorilor cu funcție de execuție din cadrul Secție de 
urmărire penală, precum și a șefului Serviciului de  Investigare a Criminalității 
Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea și a lucrătorilor 
de poliție din cadrul acestui serviciu, ocazie cu care a fost analizată situația 
dosarelor având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor, 
aflate în lucru la organele de poliție judiciară și parchet, în special a cauzelor mai 
vechi de 1 an de la data sesizării. Totodată, s-a procedat la analizarea stadiului 
fiecărui dosar mai vechi de 1 an de la sesizare, în special a dosarelor mai vechi 
de 5 ani de la sesizare, stabilindu-se, punctual, pentru fiecare dintre acestea, 
împreună cu lucrătorii de poliție care efectuează urmărirea penală în aceste 
cauze, măsurile pentru soluționarea urgentă a acestora, cu respectarea 
termenelor de finalizare a urmăririi penale stabilite de procurori. 

De asemenea, în vederea realizării unor obiective din Programul de 
activitate al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, privind verificarea 
trimestrială a stadiului urmăririi penale în dosarele mai vechi de 5 ani de la 
sesizare aflate pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, prim-
procurorul unității a verificat situația acestor cauze, precum și măsurile luate de 
procurori și de organele de poliție judiciară în vederea soluționării acestor 
dosare, context care rezultă din informările întocmite sub nr. …/…/…/… din data 
de 05.04.2019, nr. …/…/…/… din data de 15.06.2019, nr. …/…/…/… din data de 
17.10.2019, nr. …/…/…/… din data de 30.12.2019 și nr. …/…/…/… din data de 
21.04.2020.  

În același sens, conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea a 
efectuat controale la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi și la Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Drăgășani privind situația dosarelor mai vechi de 2 ani de la 
sesizare, aspect care rezultă din Informările nr. …/…/…/… din data de 25.11.2019 
și nr. …/…/…/… din data de 25.11.2019. 

La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea se constată că, atât în 
anul 2019, cât și în anul 2020, periodic, s-au efectuat şedinţe de lucru cu 
participarea prim-procurorului, a procurorilor din cadrul Secției de urmărire 
penală, a specialiștilor detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, 
precum și a lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Vâlcea - Serviciul de 
Combatere a Criminalității Economice, având ca obiect de analiză situația 
dosarelor mai vechi de 1 an, 2 ani și 5 ani de la prima sesizare, urmărindu-se 
identificarea unor soluții viabile pentru reducerea stocului de dosare vechi, 
aflate în lucru la organele de poliție judiciară, dar și pentru soluționarea cu 
prioritate a dosarelor cu finalitate judiciară, în special a dosarelor mai vechi de 5 
ani de la sesizare, aspect ce rezultă din procesele-verbale nr. …/…/…/… din data 
de 19.03.2019, nr. …/…/…/… din data de 07.06.2019, nr. …/…/…/… din data de 
08.07.2019, nr. …/…/…/… din data de 05.11.2019, nr. …/…/…/… din data de 
24.02.2020, nr. …/…/…/… din data de 12.06.2020.  
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    II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
      La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea au rămas 
nesoluţionate 3 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

Din situația transmisă la data de 30.06.2020, comunicată sub nr. …/…/…/… 
de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea rezultă că la 
această unitate de parchet se află în lucru 3 cauze mai vechi de 5 ani de la 
sesizare (2 cauze fiind înregistrate în anul 2014 şi 1 cauză în anul 2015). 

 Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada  
iulie 2022 – ianuarie 2025. 

 În activitatea de efectuare a urmăririi penale/supraveghere a cercetării 
penale în cauzele menţionate, procurorii au emis note de îndrumări prin care au 
stabilit actele necesar a fi efectuate de lucrătorii de poliţie judiciară și termenele 
de finalizare a cercetărilor. 

 Măsurile luate au condus la menţinerea unui stoc redus de dosare din 
categoria celor analizate. 

 
 
 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 

dosarelor penale 
Din verificarea situaţiei celor 3 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 

sesizare rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, respectiv: 

      - complexitatea cauzelor determinată de volumul ridicat al activităţilor 
desfăşurate, de dificultatea administrării probatoriului, coroborat cu fluctuația 
lucrătorilor de poliție, cauza fiind anterior în lucru la un număr de 4 lucrători de 
poliție judiciară (dosarele nr. …/…/… și nr. …/…/…), de necesitatea efectuării unor 
verificări pentru clarificarea situație de fapt (dosarul nr.  …/…/…).  

Au existat și perioade în care dosarele au rămas în nelucrare, pe fondul lipsei 
de ritmicitate în efectuarea urmăririi penale de către organele de poliție 
judiciară învestite; exemplificăm: 

- dosarul nr. …/…/… – în perioadele mai 2015 – aprilie 2016 și aprilie 2016 – 
mai 2018;  

- dosarul nr. …/…/… – în perioadele iulie 2015 – martie 2016 și decembrie 
2016 – iunie 2019;  

- dosarul nr. …/…/… – în perioada aprilie 2018 – noiembrie 2019, la data de 
06.05.2019 fiind depus raportul de constatare întocmit de specialistul antifraudă 
din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA RÂMNICU VÂLCEA 
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Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea avea la data de 
02.06.2020, conform schemei de funcțiuni, un total de 13 posturi de procuror (2 
cu funcție de conducere și 11 cu funcții de execuție), toate posturile fiind 
ocupate. 

     În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată de 
către prim-procurorul … și prim-procurorul adjunct …. 

    I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Râmnicu Vâlcea 

 Din documentația Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, 
rezultă, ca și modalitate de efectuare a activității de control de către conducerea 
unității, cu referire dosarele mai vechi de 1 an, 2 ani și 5 ani de la data primei 
sesizări, aflate pe rolul organelor de poliție judiciară și în lucru la procuror, 
emiterea periodică a unor ordine prin care a dispus activități în sarcina 
procurorilor cu funcție de execuție din cadrul Secției de urmărire penală pe 
componenta supravegherii activității organelor de poliție judiciară, urmate de 
verificarea eficienței și rezultatului acestei activități în cadrul unor ședințe de 
lucru, denumite impropriu Adunări Generale a procurorilor din cadrul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, și întocmirea de procese-
verbale de analiză a dosarelor în cadrul acestor adunări (exemplificăm Ordinul 
nr. … din data de 09.01.2019 și procesul-verbal  nr. …/…/…/… din data de 
07.03.2020, Ordinul nr. … din data de 06.02.2020 și procesul-verbal nr. …/…/…/… 
din data de 16.03.2020). 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

     La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea au 
rămas nesoluţionate 13 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

 Din situația transmisă la data de 29.06.2020, comunicată sub nr. …/…/…/… 
de către conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea rezultă 
că la această unitate de parchet sunt înregistrate 19 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare (1 cauză înregistrată în anul 2012, 3 cauze înregistrate în anul 2013, 5 
cauze înregistrate în anul 2014, 3 cauze înregistrate în anul 2015, 1 cauză 
înregistrată în anul 2016, 2 cauze înregistrate în anul 2017, dar având data primei 
sesizări 03.02.2015, respectiv 14.05.2015, 2 cauze înregistrate în anul 2018, dar 
având data primei sesizări 21.10.2014, respectiv 19.05.2014 și 2 cauze 
înregistrate în anul 2019, dar având data primei sesizări 16.06.2014, respectiv 
25.06.2014) rezultând astfel o creştere cu 31,57% a stocului de cauze incluse în 
această categorie.  

 Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada  
august 2020 - 2028. 

 În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele menţionate, 
doar în 8 cauze procurorul a emis note de îndrumări, stabilind – în cele mai multe 
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dosare - și termene pentru finalizarea cercetărilor (dosarele nr. …/…./… - la data 
de 27.01.2020, cu termen de finalizare 03.08.2020, nr. …/…/… - la datele de 
25.05.2019 și 03.12.2019, cu termen de finalizare 30.12.2020, nr. …/…/…- la data 
de 02.05.2019, cu termen de finalizare 30.12.2020, nr. …/…/… - la datele de 
06.03.2019, 26.11.2019, 02.12.2019 și 06.03.2020, nr. …/…/… - la data de 
26.06.2019, cu termen de finalizare 30.09.2020, nr. …/…/… - la data de 
22.06.2020, cu termen de finalizare 16.09.2020, nr. …/…/… - la data de 
28.11.2019 și nr. …/…/… – prin ordonanța de restituire a dosarului din data de 
18.01.2018).  

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

 Din verificarea situaţiei celor 19 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, respectiv: 

- complexitatea cauzelor determinată de obiectul acestora, volumul 
materialului probator ce se impunea administrat, numărul persoanelor 
cercetate, dificultatea administrării probatoriului: dosar nr. …/…/…, în care au 
fost audiați mulți martori şi foarte multe persoane cercetate, dosar nr. …/…/…, 
dosar nr. …/…/…, dosar nr. …/…/…; 

- desfiinţarea soluţiilor dispuse şi redeschiderea urmăririi penale: dosar nr. 
…/…/… - în care s-a dispus o soluţie de netrimitere în judecată, desfiinţată de 
instanţă, dosar nr. …/…/… - în care o primă soluție de netrimitere în judecată a 
fost infirmată de prim-procuror, iar următoarele două soluții desființate de către 
judecătorul de cameră preliminară, ultima la data de 11.11.2019 și dosar nr. 
…/…/… în care au fost dispuse trei soluţii de netrimitere în judecată, toate 
desfiinţate de instanţă, ultima la data de 04.12.2018; dosar nr. …/…/…, în care s-
a dispus o soluţie de netrimitere în judecată, desfiinţată de instanţă, dispunându-
se redeschiderea urmăririi penale la data de 30.07.2019;  

- întârzieri determinate de termenele lungi în care sunt efectuate rapoartele 
de expertiză criminalistică/medico-legală ori tehnică, respectiv comisiile 
rogatorii internaționale: dosar nr. …/…/… și dosar nr. …/…/… în care expertizele 
dispuse la data de 06.09.2018, respectiv 27.09.2019 nu au fost finalizate; dosar 
nr. …/…/… în care raportul de expertiză grafică dispusă la data 13.06.2019 nu a 
fost întocmit; dosar nr. …/…/… în care raportul de expertiză criminalistică a fost 
întocmit la data de 04.05.2020; dosar nr. …/…/…, în care noua expertiză 
criminalistică dispusă la data de 12.07.2019 nu a fost finalizată; dosar nr. …/…/…, 
în care expertiza dispusă la data de 25.10.2017 a fost finalizată la data de 
04.04.2019 

 -  fluctuația lucrătorilor de poliţie judiciară şi a procurorilor învestiţi cu 
efectuarea urmăririi penale/supravegherea acestei activităţi (exemplificăm    
dosarele  nr. …/…/… (care, în perioada  martie 2019 – martie 2020, a fost lăsat în 
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nelucrare), …/…/…, (care, în perioada februarie 2018 – septembrie 2019, a fost 
lăsat în nelucrare),   

Au existat și perioade în care dosarele au rămas în nelucrare, pe fondul lipsei 
de ritmicitate în efectuarea urmăririi penale de către organele de poliție 
judiciară învestite; exemplificăm: 

- dosarul nr. …/…/… – în perioada aprilie 2018 – septembrie 2019, în care nu 
s-a mai efectuat niciun act de urmărire penală;  

- dosarul nr. …/…/… – în perioada iunie 2016 – mai 2019, după desființarea 
soluției de clasare și redeschiderea urmăririi penale, nu a mai fost efectuat niciun 
act de urmărire penală, dosarul fiind trimis la Poliția Municipiului Râmnicu Vâlcea 
la data de 31.05.2019.  

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BĂLCEȘTI 

 Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești avea la data de 02.06.2020, 
conform schemei de funcțiuni, un total de 3 posturi de procuror (1 cu funcție de 
conducere și 2 cu funcții de execuție). În perioada 2019 - 02.06.2020, unitatea a 
funcţionat cu 1 procuror, funcția de conducere fiind ocupată prin delegarea unui 
procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești. 

   În anul 2019 conducerea unităţii a fost asigurată, prin delegare, de către 
prim-procurorul …, ulterior funcția devenind vacantă. Începând cu data de 
01.05.2020, funcția a fost ocupată, prin delegare, de către prim-procurorul … – 
din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești. 

     I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Bălcești 

 Din documentația Parchetului de pe lângă Judecătoria Bălcești rezultă,  cu 
referire la dosarele aflate în lucru la lucrătorii de poliție judiciară, emiterea unor 
adrese către unitățile/formațiunile de poliție cu solicitarea de întocmire a unei 
situații/de a proceda la urgentarea soluționării tuturor dosarelor penale, în 
special a celor mai vechi de 1 an de la data primei sesizări (adresele nr. …/…/…/ 
din data de 14.11.2019, nr. …/…/…/… din data de 07.11.2019, și nr. …/…/…/… din 
data de 22.05.2020). 

 II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

     La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești nu era  
înregistrată nicio cauză mai veche de 5 ani de la sesizare. 

Din situația comunicată sub nr. …/…/…/… de către conducerea Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Bălcești rezultă că la această unitate sunt înregistrate 3 
cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare (2 înregistrate în anul 2015 şi 1 cauză 
înregistrată în anul 2018, dar având data primei sesizări 12.02.2014) rezultând 
astfel o creştere cu 300% a stocului de cauze incluse în această categorie.  
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 Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada  
aprilie 2022 - 2025. 

 În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele menţionate, 
într-o singură cauză procurorul a emis notă de îndrumare (dosarul nr. …/…/…, la 
data de 09.06.2020).  

 Una din cele 3 cauze (dosarul nr. …/…/…) a fost declinată la data de 
13.03.2017 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea pentru tentativă la 
infracțiunea de omor, iar la data de 27.06.2018 s-a dispus schimbarea încadrării 
juridice în infracțiunea de vătămare corporală, iar cauza declinată la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Bălcești. 

În dosarele nr. …/…/… și nr. …/…/… s-a lucrat ritmic în perioada anilor 2015 
– 2017, după care dosarele au fost lăsate în nelucrare. 

Măsurile luate au condus la menţinerea unui stoc redus de dosare din 
categoria celor analizate, în condiţiile existenţei unui deficit permanent de 
procurori la nivelul acestei unități de parchet. 

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

  Din verificarea situaţiei celor 3 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, respectiv: 

- dificultatea administrării probatoriului – părțile au fost plecate în 
străinătate o perioadă lungă de timp, coroborată cu fluctuația de personal atât 
la nivelul organelor de cercetare ale poliției, cât și la nivelul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Bălcești (dosarul nr. …/…/…), respectiv volumul mare de 
dosare aflate în lucru la,organele de cercetare penală ale poliției; 

-  sustragerea suspectului de la urmărirea penală, coroborată cu lipsa de 
personal și de experiență la nivelul organelor de cercetare ale poliției (dosarul  
nr. …/…/…). 

 Au existat și perioade în care dosarele au rămas în nelucrare, pe fondul 
lipsei de ritmicitate în efectuarea urmăririi penale de către organele de poliție 
judiciară învestite; exemplificăm: 

- dosarul nr. …/…/… – în perioada ianuarie 2017 – iunie 2020, în care nu s-a 
mai efectuat niciun act de urmărire penală;  

- dosarul nr. …/…/… – în perioadele martie 2017 – iunie 2018 și iunie 2018 – 
septembrie 2019, perioadă în care nu a mai fost efectuat niciun act de urmărire 
penală.  

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA DRĂGĂȘANI 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani avea la data de 02.06.2020, 

conform schemei de funcțiuni, un total de 5 posturi de procuror (1 cu funcție de 
conducere și 4 cu funcții de execuție). În perioada anului 2019, cele 4 posturi de 
procurori de execuție au fost ocupate efectiv, însă în perioada ianuarie – 
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octombrie 2019 un procuror s-a aflat în concediu legal. Din anul 2020, unitatea 
funcţionează efectiv cu 3 procurori de execuție. 

În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată de 
către prim-procurorul …. 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Drăgășani 

Din documentația Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgășani rezultă  
că activitatea de control efectuată de conducerea unității s-a concretizat în 
verificarea, periodică, a dosarelor mai vechi de 1 an de la data primei sesizări, 
înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani, aflate în lucru la 
organele de cercetare ale poliției, urmărindu-se soluţionarea acestora cu 
celeritate, aspect concretizat în procesele-verbale nr. …/…/…/… din data de 
02.05.2019, nr. …/…/…/… din data de 10.06.2019, nr. …/…-…/… din data de 
05.07.2019, nr. …/…-…/… din data de 05.08.2019, nr…./…-…/… din data de 
03.09.2019, nr. …/…-…/… din data de 02.10.2019, nr. …/…-…/… din data de 
04.11.2019, nr. …/…-…/… din data de 06.12.2019, nr. …/…-…/… din data de 
03.02.2020, nr. …/…-…/… din data de 02.03.2020 și nr. …/…-…/… din data de 
04.06.2020. 

Conform proceselor-verbale de ședință comună nr. …/…-…/… din data de 
11.07.2019, respectiv nr. …/…-… din 04.10.2019, se constată că la aceleași date 
s-a organizat o ședință de lucru, cu participarea prim-procurorului unităţii de 
parchet și a procurorilor cu funcție de execuție, precum și a conducerii 
unităților/formațiunilor de poliție și a lucrătorilor de poliție, ocazie cu care au 
fost analizate cauzele existenței unui număr mare de dosare vechi la nivelul 
formațiunilor de poliție din raza de competență teritorială, dispunându-se luarea 
măsurilor necesare în vederea remedierii situației. 

 II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

     La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani nu era  
înregistrată nicio cauză mai veche de 5 ani de la sesizare. 

 Din situația transmisă la data de 26.06.2020, comunicată sub nr. …/…/…/… 
de către conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgășani rezultă că la 
această unitate de parchet se află în lucru 1 cauză mai veche de 5 ani de la 
sesizare, respectiv dosarul nr. …/…/…, rezultând astfel o creştere cu 100% a 
stocului de cauze incluse în această categorie.  

 Termenul de prescripţie în cauza nesoluţionată se împlinește la data de 
06.03.2030. 

 În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauza menţionată, 
procurorul nu a emis note de îndrumare.  

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 
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  Din verificarea situaţiei dosarului mai vechi de 5 ani de la prima sesizare 
rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat nesoluţionarea 
acestuia, respectiv: 

- neidentificarea autorului faptei - astfel că, la data de 08.08.2018 dosarul a 
fost trecut în evidența pasivă, iar la data de 09.10.2019, cauza a fost scoasă din 
evidența pasivă, urmarea a identificării autorului care a fost amprentat, fiind 
arestat în altă cauză.  

În perioada 16.03 – 14.05.2020 nu au fost efectuate acte de urmărire 
penală din cauza stării de urgență, această activitate fiind reluată începând cu 
data de 15.06.2020. 

 
           PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA HOREZU 
 Parchetul de pe lângă Judecătoria HOREZU avea la data de 02.06.2020, 
conform schemei de funcțiuni, un total de 5 posturi de procuror (1 cu funcție de 
conducere și 4 cu funcții de execuție). În perioada 2019 02.06.2020, unitatea a 
funcţionat cu 4 procurori (1 cu funcție de conducere și 3 cu funcții de execuție) , 
iar începând cu data de 01.01.2020, funcția de conducere a devenit vacantă, fiind 
ocupată prin delegare de unul dintre cei 4 procurori cu funcție de execuție.  

     În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată de 
către prim-procurorul …. 
           I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Horezu 
 În perioada ianuarie 2019 – iunie 2020, procurorii cu funcție de conducere 
nu au efectuat activități de control operativ și/sau control tematic asupra 
dosarelor înregistrate la unitatea de parchet.  

 II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
          La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu era  înregistrată 
1 cauză mai veche de 5 ani de la sesizare. 
         Din situația transmisă la data de 25.06.2020, comunicată sub nr. …/…/…/… 
de către conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu rezultă că la 
această unitate de parchet sunt înregistrate 3 cauze mai vechi de 5 ani de la 
sesizare (1 înregistrată în anul 2014 şi 2 cauze înregistrate în anul 2015) rezultând 
astfel o creştere cu 200% a stocului de cauze incluse în această categorie.  

 Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada  
aprilie 2022 - 2024. 

 În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele menţionate, 
într-o singură cauză procurorul a emis notă de îndrumare (dosarul nr. …/…/…, la 
data de 19.07.2018).  

 Una din cele 3 cauze (dosarul nr. …/…/…) a fost soluționată la data de 
26.06.2015, fiind dispusă o soluție de clasare, care ulterior a fost desființată prin 
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încheierea nr. … din data de 21.10.2015, pronunțată de judecătorul de cameră 
preliminară din cadrul Judecătoriei Horezu. 

În dosarele nr. …/…/… și nr. …/…/… s-a lucrat ritmic în perioada anilor 2015 
– 2016, după care dosarele au fost lăsate în nelucrare. 

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

 Din verificarea situaţiei celor 3 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, respectiv: 

      - dificultatea administrării probatoriului – fiind constatată o durată mare 
de efectuare a expertizei dispusă la data de 21.10.2018, care până la data 
efectuării prezentului control nu fusese finalizată (dosarul nr. …/…/…). 

Au existat și perioade în care dosarele au rămas în nelucrare, pe fondul lipsei 
de ritmicitate în efectuarea urmăririi penale de către organele de poliție 
judiciară învestite; exemplificăm: 

- dosarul nr. …/…/… – în perioada iunie 2016 – prezent, în care nu s-a mai 
efectuat niciun act de urmărire penală, fiind depuse doar 2 rapoarte și un proces-
verbal de inspecție;  

- dosarul nr. …/…/… – în perioadele mai 2016 – noiembrie 2017, când a fost 
luată o declarație de suspect și noiembrie 2017 – prezent, perioadă în care nu a 
mai fost efectuat niciun act de urmărire penală.  
 C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA 
ŞI APLICAREA LEGII  

 Nu s-au identificat 
D. DEFICIENŢE ŞI VULNERABILITĂŢI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 

ÎNLĂTURAREA DEFICIENŢELOR ŞI PREVENIREA RISCURILOR 
 I. Deficienţe şi vulnerabilităţi identificate 
 Cauzele enunţate în cuprinsul capitolului B pct. III au influenţat în mod 

direct prelungirea duratei de soluţionare a dosarelor înregistrate la unităţile din 
raza de competenţă a Parchetului de pe lângă Curtea de apel Pitești, un număr 
total de 117 dosare nefiind finalizate într-un termen mai mare de 5 ani de la 
data primei sesizări. 
 Vulnerabilităţi există şi în legătură cu gradul redus de ocupare a schemei 
de procurori, situaţie constatată în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Bălcești. 
 Totodată reprezintă o vulnerabilitate fluctuaţia semnificativă a 
procurorilor în special în unităţile de parchet ce funcţionează în oraşele 
reşedinţă de judeţ ce determină redistribuirea repetată a dosarelor, generând 
lipsă de continuitate în efectuarea urmăririi penale ori exercitarea supravegherii 
cercetărilor desfăşurate de organele de poliţie judiciară.    
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 Întârzierile în efectuarea actelor de urmărire penală de către lucrătorii 
de poliție judiciară - având în general cauze obiective având drept premisă 
încărcătura mare de dosare la care se adaugă desfăşurarea celorlalte activităţi 
poliţieneşti, insuficienţa şi fluctuaţia lucrătorilor de poliţie judiciară – constituie 
de asemenea vulnerabilităţi pentru soluţionarea cu celeritate a cauzelor.   

 II. Propuneri pentru înlăturarea deficienţelor şi prevenirea riscurilor 
  - Menţinerea în programul de activitate semestrial al unităţilor de parchet 

a unor obiective care să vizeze monitorizarea cauzelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare şi luarea măsurilor necesare în vederea diminuării stocului acestora şi 
pentru evitarea împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale pentru 
faptele cercetate; 

 -  Efectuarea de către conducerile unităţilor a demersurilor apte să conducă 
la completarea schemelor de procurori şi la reducerea fluctuaţiei acestora; 

 - Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire 
penală în cauzele penale repartizate; 

   -  Realizarea de către procurori a unei supravegheri efective a urmăririi 
penale efectuată de organele poliţiei judiciare, cu respectarea dispoziţiilor art. 
300 şi art. 303 Cod procedură penală. 

 E. CONCLUZII PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PITEȘTI 
 Conform datelor transmise de către Parchetul de pe  lângă Curtea de Apel 
Pitești prin adresa nr. …/…/…/… din data de 03.07.2020 și rezultatului verificărilor 
la această unitate de parchet şi la unităţile din circumscripţia sa se aflau în lucru 
117 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, repartizate astfel:  
               - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești - 3 dosare 
               - Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș - 42 dosare 
               - Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești - 39 dosare  
               - Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung - 1 dosar 
               - Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș - 3 dosare  
     - Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea - 3 dosare  
               - Parchetul de pe lângă  Judecătoria Râmnicu Vâlcea - 19 dosare  
               - Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești - 3 dosare 
               - Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani - 1 dosar 
               - Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu - 3 dosare 
 La celelalte unităţi din circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Pitești nu erau înregistrate dosare ce fac obiectul controlului. 
  În total, la finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea nr. 
765/11.12.2018 pronunțată de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii, la nivelul Parchetului de pe  lângă Curtea de Apel Pitești și a 
unităţilor din raza de competenţă se aflau în lucru un număr de 111 dosare mai 
vechi de 5 ani de la data sesizării, rezultând astfel in cadrul prezentului control o 
creştere a stocului de cauze incluse în această categorie cu 6 dosare, 
reprezentând 5,12%.  
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         PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PITEŞTI 
La nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești existau la data 

efectuării verificărilor un număr de 3 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
constatându-se o ușoară creștere față de situaţia constatată la finele controlului 
aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 765/11.12.2018, când era 
înregistrată 1 cauză mai veche de 5 ani de la data sesizării. 

 Din verificarea situaţiei celor 3 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor motive obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, decurgând din complexitatea cauzelor. 

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti a 
inclus în programele de activitate obiective constând în verificarea semestrială a 
dosarelor mai vechi de 5 ani și a efectuat controale tematice, vizând situația 
dosarelor din această categorie, inclusiv a dosarelor mai vechi de 2 ani, 
repartizate spre soluționare procurorilor, precum și a măsurilor luate de 
procurori pentru reducerea stocului de dosare mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării, atât în ceea ce privește propria unitate, cât și unitățile e parchet din 
subordine. 

În lunile iunie și iulie 2019 au fost realizate verificări punctuale de către 
conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești la nivelul fiecărei 
unități de parchet din județul Vâlcea și din județul Argeș, precum și controale 
tematice privind cauzele nesoluționate mai vechi de 2 ani și, respectiv, 5 ani de 
la prima sesizare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș și la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung. 

Periodicitatea activităţilor desfăşurate în privinţa dosarelor penale mai 
vechi de 5 ani de la data sesizării relevă o implicare adecvată pentru soluţionarea 
acestora la nivelul conducerii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti. 
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș avea în lucru la finalul prezentului 
control un număr de 42 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, comparativ cu 
finalul controlului anterior când au rămas nesoluţionate 43 cauze mai vechi de 5 
ani de la sesizare. 

În vederea reducerii numărului de dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare, la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș au fost organizate 
ședințe operative la care participau prim-procurorul unității de parchet, 
procurorii din subordine din cadrul Secției de urmărire penală și lucrătorii de 
poliție din cadrul I.P.J. Argeș – S.I.C.E., având ca obiect analiza dosarelor mai 
vechi de 2 ani de la data primei sesizări, în special sub aspectul ritmicității actelor 
de cercetare penală efectuate, în care s-au analizat toate dosarele incluse în 
această categorie. Din verificarea situaţiei celor 42 de dosare rezultă existenţa, 
în principal, a unor cauze obiective care au determinat nesoluţionarea acestora, 
precum complexitatea cauzelor, dispunerea unor soluţii de declinare ori 
disjungere de către alte unităţi de parchet după intervale semnificative de timp 
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de la prima sesizare, la care se adaugă fluctuaţia lucrătorilor de poliţie judiciară 
desemnaţi pentru a efectua urmărirea penală, care a generat prelungirea duratei 
de soluționare a cauzelor.  

 Totodată, s-au identificat 6 dosare incluse în categoria celor analizate, 
aflate în lucru la procuror (fără a fi precizată data repartizării cauzelor în vederea 
dispunerii soluției, ci doar termenul stabilit pentru soluționare), urmare 
întocmirii de către organele de poliţie a referatelor cu propunere de terminare a 
urmăririi penale.  

De asemenea, a fost identificat 1 dosar cu referire la care, prin relaţiile 
transmise inspectorilor judiciari, s-a comunicat împlinirea termenului de 
prescripţie a răspunderii penale pentru o parte din infracţiunile cercetate, 
anterior efectuării verificărilor din prezentul control.  

În plus, s-a constatat că au fost comunicate 2 dosare care, în raport de data 
primei sesizări, nu se înscriu în tematica acestui control. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PITEȘTI 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești avea în lucru la finalul prezentului 

control un număr de 39 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, comparativ cu 
finalul controlului anterior când au rămas nesoluţionate 46 cauze mai vechi de 5 
ani de la sesizare, constatându-se o ușoară scădere. 

În vederea reducerii numărului de dosare din această categorie, prim-
procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești a verificat, lunar/periodic, 
dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării, aflate efectiv în lucru la procuror, 
dosarele repartizate la urmărire penală proprie, mai vechi de 2 ani de la data 
sesizării, dosarele mai vechi de 2 ani de la data sesizării aflate în stoc la procurori, 
precum și dosare mai vechi de 4 ani de la data sesizării aflate în lucru la 
S.I.C.E./alte structuri de poliție. Cu toate acestea, au fost identificate dosare 
penale în care perioade mari de timp nu au fost efectuate acte de urmărire 
penală. 

 Din verificarea situaţiei celor 39 de dosare rezultă existenţa, în principal, a 
unor cauze obiective care au determinat nesoluţionarea acestora, precum 
complexitatea cauzelor, sustragerea suspecţilor/inculpaţilor care împiedică 
finalizarea urmăririi penale, dispunerea unor soluţii de declinare ori disjungere 
de către alte unităţi de parchet după intervale semnificative de timp de la prima 
sesizare, la care se adaugă întârzieri determinate de termenele lungi în care sunt 
efectuate rapoartele de expertiză criminalistică/medico-legală ori tehnică, care 
a generat prelungirea duratei procesului penal.  

 Totodată, s-au identificat 4 dosare incluse în categoria celor analizate, 
aflate în lucru la procuror, urmare întocmirii de către organele de poliţie a 
referatelor cu propunere legală, fiind invocată existența unei situații obiective.  

De asemenea, au fost identificate însă 4 dosare cu referire la care, prin 
relaţiile transmise inspectorilor judiciari s-a comunicat împlinirea termenului de 
prescripţie a răspunderii penale pentru infracţiunile cercetate, anterior 
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efectuării verificărilor din prezentul control, iar într-un al cincilea dosar termenul 
de prescripție se împlinește în luna august 2020. Până la finele controlului nici 
dintre dosare nu a fost soluţionat.  

Au fost identificate dosare penale în care perioade mari de timp nu au fost 
efectuate acte de urmărire penală. 

În raport de constatările efectuate, apreciem că verificările efectuate nu s-
au dovedit pe deplin eficiente. 

În plus, s-a constatat că au fost comunicate 2 dosare care, în raport de data 
primei sesizări, nu se înscriu în tematica acestui control. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CÂMPULUNG 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung avea în lucru la finalul 

prezentului control 1 cauză mai veche de 5 ani de la sesizare, comparativ cu 
finalul controlului anterior când nu au fost înregistrate cauze din această 
categorie. 

În vederea menținerii numărului redus de dosare mai vechi de 5 ani de la 
sesizare conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung a verificat 
stadiul urmăririi penale în dosarele mai vechi de 2 ani, respectiv 5 ani de la 
sesizare, prin monitorizarea permanentă a cauzelor și prin analiza trimestrială 
făcută sub coordonarea conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș.  

Din verificarea situaţiei dosarului mai vechi de 5 ani de la prima sesizare 
rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat nesoluţionarea 
acestora, respectiv dispunerea unei soluţii de disjungere și declinare de către altă 
unitate de parchet, după intervale semnificative de timp de la prima sesizare, 
precum și necesitatea completării probatoriului, prin dispunerea unei expertize 
contabile pentru stabilirea prejudiciului. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEȘ 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș avea în lucru la finalul 

prezentului control 3 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, comparativ cu 
finalul controlului anterior când nu au fost înregistrate cauze din această 
categorie. 

Din documentația Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș 
rezultă că, periodic, au fost analizate dosarele mai vechi de 2 ani, 3 ani şi 5 ani 
de la data sesizării și s-au fixat termene de soluționare, fiind organizate şedinţe 
comune operative cu conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești, 
a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, procurorii din cadrul Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș și conducerea Poliției Municipiului Curtea 
de Argeș și a secțiilor de poliție rurală din raza de competență teritorială, precum 
și lucrătorii de poliție din cadrul secțiilor, posturilor și birourilor arondate Poliției 
Municipiului Curtea de Argeș și ai I.P.J. Argeș. 

Din verificarea situaţiei celor 3 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat 
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nesoluţionarea acestora, respectiv complexitatea cauzei, dispunerea unei soluţii 
de redeschidere a urmăririi penale în cursul anului 2018. 
  A fost identificat, ca fiind lăsat în nelucrare, un dosar, în care din luna iunie 
2017 nu a mai fost efectuat nici un act de urmărire penală, motivul invocat fiind 
„volumul mare de lucru”. 
 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VÂLCEA 
Prezentele verificări au relevat faptul că la Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Vâlcea se află în lucru 3 dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare, situaţie identică 
cu cea constată la finele controlului anterior. 

În vederea eficientizării activității de supraveghere a cercetărilor organelor 
de poliție judiciară și soluționării cu celeritate a dosarelor înregistrate la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, prim-procurorul unității de parchet a 
dispus verificarea stadiului urmăririi penale în dosarele mai vechi de 6 luni de la 
sesizare, aflate în lucru la organele de poliție judiciară, urmând ca procurorii care 
supraveghează cercetările să ia măsurile necesare finalizării acestora, în cel mai 
scurt timp posibil, în condiții de calitate și operativitate corespunzătoare. 

De asemenea, prim-procurorul unității a verificat situația cauzelor mai 
vechi de 5 ani de la sesizare, precum și măsurile luate de procurori și de organele 
de poliție judiciară în vederea soluționării acestor dosare. 

Din verificarea situaţiei celor 3 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, respectiv complexitatea cauzelor determinată de 
volumul ridicat al activităţilor desfăşurate, de dificultatea administrării 
probatoriului, coroborat cu fluctuația lucrătorilor de poliție, 2 dintre cauze 
aflându-se în lucru, succesiv, la un număr de 4 lucrători de poliție judiciară.  

Au existat și perioade în care cele 3 dosarele au fost lăsate în nelucrare 
perioade mari de timp. 

În raport de constatările efectuate, apreciem că verificările efectuate nu s-
au dovedit pe deplin eficiente. 

 DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA RÂMNICU VÂLCEA 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea avea în lucru la finalul 

prezentului control un număr de 19 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
comparativ cu finalul controlului anterior când au rămas nesoluţionate 13 cauze 
mai vechi de 5 ani de la sesizare, rezultând astfel o creştere cu 31,57% a stocului 
de cauze incluse în această categorie.  

Din documentația Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, 
rezultă, ca și modalitate de efectuare a activității de control de către conducerea 
unității, cu referire dosarele mai vechi de 1 an, 2 ani și 5 ani de la data primei 
sesizări, aflate pe rolul organelor de poliție judiciară și în lucru la procuror, 
emiterea periodică a unor ordine prin care a dispus activități în sarcina 
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procurorilor cu funcție de execuție din cadrul Secției de urmărire penală pe 
componenta supravegherii activității organelor de poliție judiciară, urmate de 
verificarea eficienței și rezultatului acestei activități în cadrul unor ședințe de 
lucru. 

Nesoluționarea celor 19 dosare mai vechi de 5 ani s-a datorat unui cumul 
de cauze obiective, dintre care se impun a fi precizate, efectuarea cu întârziere a 
expertizelor tehnico-ştiinţifice, complexitatea unor cauze care a impus 
efectuarea unui număr mare de acte de urmărire penală, desființarea soluțiilor 
de netrimitere în judecată ori de restituire a cauzei la procuror de către 
instanțele de judecată. 

Au fost identificate dosare care au fost lăsate în nelucrare perioade mari 
de timp. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BĂLCEȘTI 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești avea în lucru la finalul 

prezentului control un număr de 3 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
comparativ cu finalul controlului anterior când nu au fost înregistrate cauze din 
această categorie. 

Din documentația Parchetului de pe lângă Judecătoria Bălcești, rezultă  
formalism în activitatea de control cu referire dosarele aflate în lucru la lucrătorii 
de poliție judiciară, prin emiterea unor adrese către unitățile/formațiunile de 
poliție  cu solicitarea de întocmire a unei situații/de a proceda la urgentarea 
soluționării tuturor dosarelor penale, în special a celor mai vechi de 1 an de la 
data primei sesizări. 

Nesoluționarea celor 3 dosare mai vechi de 5 ani s-a datorat unui cumul 
de cauze obiective, dintre care se impun a fi precizate, dificultatea administrării 
probatoriului, părțile fiind plecate din țară o perioadă lungă de timp, coroborată 
cu fluctuația de personal atât la nivelul organelor de cercetare ale poliției, cât și 
la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bălcești, respectiv volumul mare 
de dosare aflate în lucru la organele de cercetare penală ale poliției și lipsa de 
experiență la nivelul organelor de cercetare ale poliției. 

Au existat și perioade în care 2 dintre dosare au fost lăsate în nelucrare 
perioade mari de timp. 

Se reţine însă că această unitate de parchet se confruntă cu o lipsă acută 
de personal. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA DRĂGĂȘANI 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani avea în lucru la finalul 

prezentului control 1 cauză mai veche de 5 ani de la sesizare, comparativ cu 
finalul controlului anterior când nu au fost înregistrate cauze din această 
categorie. 

Din documentația Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgășani rezultă  
că activitatea de control efectuată de conducerea unității s-a concretizat în 
verificarea, periodică, a dosarelor mai vechi de 1 an de la data primei sesizări, 
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înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani, dar aflate în lucru la 
organele de cercetare ale poliției, urmărindu-se soluţionarea acestora cu 
celeritate, precum și în organizarea unor ședințe de lucru, cu participarea prim-
procurorului unităţii de parchet și a procurorilor cu funcție de execuție, precum 
și a conducerii unităților/formațiunilor de poliție și a lucrătorilor de poliție, fiind 
analizate dosarele vechi la nivelul formațiunilor de poliție din raza de 
competență teritorială. 

Din verificarea situaţiei dosarului mai vechi de 5 ani de la prima sesizare 
rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat nesoluţionarea 
acestuia, respectiv neidentificarea autorului faptei, astfel că, la data de 
08.08.2018 dosarul a fost trecut în evidența pasivă, iar la data de 09.10.2019, 
cauza a fost scoasă din evidența pasivă, urmarea a identificării autorului care a 
fost amprentat, fiind arestat în altă cauză.  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA HOREZU 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu avea în lucru la finalul 

prezentului control 3 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, comparativ cu 
finalul controlului anterior când a fost înregistrată 1 cauză din această categorie. 

În perioada ianuarie 2019 – iunie 2020, procurorii cu funcție de conducere 
nu au efectuat activități de control operativ și/sau control tematic asupra 
dosarelor înregistrate la unitatea de parchet.  

Nesoluționarea unuia dintre dosare s-a datorat unei cauze obiective, 
respectiv, efectuarea cu întârziere a expertizei dispusă. 

În celelalte 2 dosare s-a lucrat ritmic în perioada anilor 2015 – 2016, după 
care dosarele au fost lăsate în nelucrare. 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PLOIEŞTI 
 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Ploieşti. 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești este condus de: 
- procuror general …, numit prin HCSM nr.378 din data de 05.07.2018; 
            - o funcție de procuror general adjunct este vacantă; 

- procuror general adjunct …, delegat din data de 02.06.2020; 
- procuror şef Secţie urmărire penală .., delegat din data de 02.06.2020. 
- procuror şef Secţie judiciară … (…) …, delegat din data de 19.05.2020. 
Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel Ploieşti privind dosarele penale din categoria ce formează 
obiectul controlului s-a realizat prin includerea în programele de activitate din 
semestrele I şi II ale anului 2019, înregistrate sub nr…./…/…/… şi respectiv 
nr…./…/…/… a următorului obiectiv: 

 1. Verificarea măsurilor luate de procurori pentru reducerea stocului de 
dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării. 
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În realizarea acestui obiectiv au fost întocmite informările nr…./…/…/… din 
30.07.2019 şi nr…./…/…/…. 

În cadrul controlului au fost efectuate verificări la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Buzău, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău, Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Prahova, Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti, Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Câmpina, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Moreni şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari. 

S-a apreciat în cuprinsul actului de control că „(…) la parchetele de pe 
lângă tribunalele din circumscripţie şi unităţile subordonate există o preocupare 
continuă pentru soluţionarea cu prioritate a cauzelor mai vechi de 5 ani de la 
data sesizării, motivele nesoluţionării acestor cauze fiind în principal obiective şi 
constau în sustragerea suspecţilor de la cercetări, complexitatea cauzelor, 
finalizarea cu întârziere a rapoartelor de expertiză financiar contabile, fluctuaţia 
de personal. În urma controlului efectuat s-au stabilit termene concrete de 
finalizare. 

Considerăm că o supraveghere activă şi o comunicare consistentă cu 
lucrătorii de poliţie, deplasarea procurorului la sediul poliţiei şi monitorizarea 
tuturor dosarelor repartizate fiecărui lucrător de poliţie, verificarea existenţei 
planurilor de anchetă şi întocmirea fişelor de supraveghere în cauzele vechi şi în 
cele cu un grad ridicat de complexitate constituie modalităţi prin care poate fi 
gestionată eficient problematica dosarelor vechi.” 
 2. Verificarea măsurilor luate de procurori pentru reducerea stocului de 
dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, în semestrul II/2020,obiectiv 
înregistrat în programul de activitate sub nr…./…/…/…. 

În realizarea acestui obiectiv, s-a fost efectuat un control materializat în 
informarea cu nr…./…/…/… din 29.06.2020. 

Au fost efectuate verificări la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău, Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Prahova, Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Câmpina, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Târgovişte, Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Răcari  şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Găeşti. 

Nu au fost identificate dosare penale din această categorie la Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Pătârlagele, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pogoanele, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Vălenii de Munte, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Mizil şi Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Pucioasa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Pucioasa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari  şi Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Găeşti. 
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  Din cuprinsul informării rezultă că au fost analizate în parte la fiecare 
dintre unităţile de parchet mai sus menţionate fiecare cauză în parte, precum şi 
motivele generatoare de întârzieri în soluţionarea acestora, precum şi a 
volumului de activitate a fiecărui procuror. S-a stabilit că principala cauză în 
soluţionarea cu întârziere a acestor dosare este, pe de o parte complexitatea 
acestora, iar pe de altă parte, lipsa acută de lucrători de poliţie în cadrul I.P.J. 
Prahova-S.I.C.E. Totodată s-a stabilit că la parchetele de pe lângă tribunale şi 
judecătorii din circumscripţie există preocupare pentru soluţionarea cu 
prioritate a cauzelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării şi s-a  apreciat pozitiv 
modalitatea de gestionare a resurselor de către conducerile unităţilor, în special 
în perioada de derulare a verificărilor.” 

Lipsa de personal şi dificultățile existente la nivelul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Dâmboviţa şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte, 
Parchetului de pe  lângă Tribunalul Buzău, Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Buzău, Parchetului de pe  lângă Tribunalul Prahova, Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Ploieşti şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina au format 
obiectul unei analize distincte ale procurorului şef Secție urmărire penală. 

În acest sens a fost întocmit referatul nr…./…/…/… din 27.02.2020. 
Unele din măsurile discutate în prezenţa conducătorilor unităţilor de 

parchet arondate Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au constat în 
stabilirea unor măsuri concrete de reducere a stocului de dosare mai vechi de 5 
ani aflate în lucru/supraveghere la procuror, sens în care au fost încheiate 
procesele verbale din datele de 02.03.2020,03.03.2020 şi 06.03.2020. 

La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti este prevăzută o schemă 
de personal cu 15 posturi de procurori dintre care 5 funcţii de conducere şi 10 
funcţii de execuţie. În prezent sunt ocupate, toate funcţiile de conducere şi 8  
funcţii de execuţie, gradul de ocupare este de 80,00%, fluctuaţia de personal 
nefiind semnificativă. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

La finele semestrului I 2020, respectiv la data de 06 iulie 2020, la Parchetul 
de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti şi parchetele arondate acestuia erau 
înregistrate în evidenţe 228 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, faţă 
de 240 dosare penale existente la finele controlului anterior, după cum urmează: 
 - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti – 4 dosare penale; 
 - Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău -  77 dosare penale; 
 - Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău -5 dosare penale; 
 - Parchetul de pe lângă Judecătoria Pogoanele - 2 dosare penale; 
 - Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat - 2 dosare penale; 
 - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa - 44 dosare penale; 
 - Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte - 43 dosare penale; 
 - Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni – 5 dosare penale; 
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- Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari  - 3 dosare penale; 
 - Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova - 19 dosare penale; 
 - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti – 21 dosare penale; 
 - Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina – 3 dosare penale; 

Nu există dosare penale din această categorie la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Pătârlagele, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa, Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Găeşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de 
Munte, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mizil şi Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Sinaia. 

La data de 30 iunie 2018, când au fost finalizate verificările în cadrul 
controlului anterior cu aceeași temă al Inspecţiei Judiciare, la Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Ploieşti şi parchetele arondate se mai aflau în cursul 
urmăririi penale un număr total de 255 de dosare penale mai vechi de 5 ani de 
la data sesizării, distribuite astfel: 

• Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti - 6 dosare penale; 
• Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău -  23 dosare penale; 
• Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău - 16 dosare penale; 
•       Parchetul de pe lângă Judecătoria Pătârlagele-2dosare penale; 
•       Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat-1dosar penal; 
• Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa - 33 dosare penale;  
• Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte - 95 dosare penale; 
• Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni -  3 dosare penale; 
• Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari - 7 dosare penale; 
• Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova - 20 dosare penale;  
• Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti- 47 dosare penale; 
• Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa - 1 dosar penal; 
•       Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina-1 dosar penal; 
• Parchetul de pe lângă Judecătoria Mizil- 1 dosar penal; 
 Se constată o scădere cu 27 dosare penale, respectiv 10,5% față de 

iunie 2018. 
Scăderea  numărului de dosare penale mai vechi de 5 ani de la sesizare se 

regăseşte, în principal, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte cu 52 
dosare penale, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti cu 26 dosare penale 
şi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău cu 11 dosare penale.            
Este de remarcat o creştere uşoară a numărului de dosare penale evidenţiate, la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Dâmboviţa unde sunt înregistrate 44 de 
dosare penale faţă de 33de dosare indicate anterior. 

La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti sunt înregistrate 4 dosare 
penale mai vechi de 5 ani de la data sesizării faţă de 6 dosare penale, evidenţiate 
anterior. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 
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 - complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui număr mare de 
acte de urmărire penală. Indicăm în acest sens dosarul penal nr…./…/…(data 
sesizării30.10.2013); 
 - desfiinţări succesive ale soluțiilor de neîncepere a urmăriri penale ori de 
clasare de către judecătorul de cameră preliminară. Restituirea cauzei de către 
instanţa de judecată. Precizăm în acest sens dosarul penal nr…./…/…; 
 - efectuarea cu întârziere a expertizelor medico-legale ori dificultăţi 
întâmpinate în primirea documentelor necesare efectuării acestora. Precizăm în 
acest sens dosarul penal nr…./…/… (data sesizării-22.06.2012). 
 A fost identificat dosarul penal nr. …/…/… în care, de la data repartizării 
spre soluţionare procurorului, respectiv iulie 2016 nu au fost efectuate acte de 
urmărire penală, însă se indică ca motiv al nesoluţionării volumul mare de 
activităţi. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului. 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău este condus de: 

 - prim procuror general …, numit prin HCSM nr.483 din data de 
04.07.2018; 

 - prim procuror adjunct …, numit prin HCSM nr.378/05.072017; 
 - prim procuror șef Secție urmărire penală …, delegat din data de 
25.12.2019; 
 - procuror şef Secţie judiciară, delegat din data de 02.06.2020; 
 - procuror şef Secţie judiciară … (…) …, delegat din data de 15.05.2020. 
 Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Buzău privind dosarele penale din categoria ce formează obiectul 
controlului s-a realizat prin solicitarea de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Buzău, spre analiză, a dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, în acest 
sens s-a emis adresa nr…./…/…/… din data de 01.08.2019. 

Totodată, în activitatea de îndrumare şi control s-a analizat în principal 
dosarele ce au ca obiect infracţiunea de evaziune fiscală. 
 În acest sens au fost întocmite informările nr…./…/…/… din data de 
02.06.2020 ale prim procurorului adjunct, precum şi procesul-verbal 
nr…./…/…/… din data de 22.05.2020. 

Totodată s-au făcut verificări punctuale a dosarelor nr. …/…/… şi 
nr…./…/…, întocmindu-se referatele din datele de 18.06.2020 şi 19.06.2020.  

Verificările la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău în privinţa acestei 
categorii de dosare penale au fost efectuate prin şi materializate în 
informările:nr…./…/…/… din 30.07.2020; nr…./…/…/… din 30.01.2020 şi 
nr…./…/…/… din 29.06.2020 ale procurorului general al Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Ploieşti. 
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S-a reţinut în cuprinsul informărilor nr…./…/…/… şi nr…./…/…/…, că 
întârzierea soluţionării cauzelor mai vechi de 5 ani  se datorează în principal 
sustragerii suspecţilor de la cercetării, complexitatea cauzelor, finalizarea cu 
întârziere a rapoartelor de expertiză financiar contabile, monitorizarea acestor 
cauze fiind în atenţia procurorilor de caz.  

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău este prevăzută o schemă de 
personal cu 13 posturi de procurori, dintre care 4 funcţii de conducere şi 9 funcţii 
de execuţie. În prezent sunt ocupate toate funcţiile de conducere, iar din 
funcţiile de execuţie doar 3, gradul de ocupare este de 53,33%, ocuparea 
funcţiilor de execuţie fiind deficitară în raport de perioada supusă controlului. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

La finele semestrului I 2020, respectiv la data de 06 iulie 2020, la Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Buzău se aflau înregistrate77 de dosare mai vechi de 5 
ani de la data sesizării, comparativ cu 23  dosare penale existente la finele 
controlului anterior. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 
 - dificultăţi întâmpinate în audierea inculpaţilor determinate de faptul că 
aceştia locuiesc în afara României ori se sustrag urmăririi penale. Evidenţiem în 
acest sens dosarele penale nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…,  nr…./…/… şi 
nr…./…/…; 
 - complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui număr mare de 
acte de urmărire penală. Indicăm în acest sens dosarele penale nr…./…/…, 
nr…./…/… şi nr…./…/…; 
 - efectuarea cu întârziere a expertizelor tehnico-ştiinţifice ori dificultăţi 
întâmpinate în primirea documentelor necesare efectuării acestora. Precizăm în 
acest sens dosarele penale nr…./…./…, nr…./…/… (data sesizării                       
21.08.2013), nr…./…/… (data sesizări 21.04.2015), nr…./…/… (data sesizări 
21.08.2013), nr…./…/… (data sesizări 12.01. 2015). 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BUZĂU 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului. 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău este condus de: 
 - prim procuror …, numit prin HCSM nr.484 din data de 04.07.2017; 
- prim procuror adjunct …, numit prin HCSM nr.486 din data de 

04.07.2014; 
Nu au fost transmise, în privinţa dosarelor penale vechi aflate pe rolul 

parchetului, controale, informări, analize ori alte activităţi ale conducerii 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău pentru anul 2019-sem.I/2020. 
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 Totodată, a mai fost transmisă informarea nr…./…/…/… din 22.06.2020, 
privind situaţia dosarelor penale mai vechi de 5 ani de la data sesizării precum şi 
schema de personal. 
 Verificările la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău în privinţa acestei 
categorii de dosare penale au fost efectuate prin şi materializate în informările 
nr. …/…/…/… din 30.07.2020 şi nr. …/…/…/… din 29.06.2020 ale procurorului 
general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. 
Din cuprinsul celor două informări a rezultat că numărul dosarelor mai vechi de 
5 ani este relativ mic, iar procurorii depun eforturi pentru monitorizarea acestor 
cauze. 

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău este prevăzută o schemă de 
personal cu 15 posturi de procurori dintre care 2 funcţii de conducere şi 13 funcţii 
de execuţie. În prezent sunt ocupate toate funcţiile de conducere, iar din 
funcţiile de execuţie doar 9, gradul de ocupare este de 73,33%,fluctuaţia de 
personal fiind constantă. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori. 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău avea înregistrate în evidenţe la data de 
06.07.2020 un număr de 5 dosare penale mai vechi de 5 ani de la data sesizării, 
în comparaţie cu16 dosare existente la finele controlului anterior. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale. 
 - complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui număr mare de 
acte de urmărire penală. Indicăm în acest sens dosarul penal nr. …/…/…; 
 - desfiinţarea soluțiilor de neîncepere a urmăriri penale ori de clasare de 
către judecătorul de cameră preliminară. Precizăm în acest sens dosarul penal 
nr…./…/… şi …/…/…; 
 - efectuarea cu întârziere a expertizelor tehnico-ştiinţifice ori dificultăţi 
întâmpinate în primire documentelor necesare efectuării acestora. Precizăm în 
acest sens dosarul penal nr. …/…/….  
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA POGOANELE 
I.Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Pogoanele este condus de: 
- prim procuror …, numit prin HCSM nr.462 din data de 28.06.2019. 
Nu au fost transmise în privinţa dosarelor penale vechi aflate pe rolul 

parchetului controale, informări, analize ori alte activităţi ale conducerii 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Pogoanele pentru anii 2019 şi semestrul I 
2020. 

Se reţine faptul că potrivit menţiunilor din rapoartele de control ale 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Pogoanele nu erau înregistrate astfel de cauze penale. 
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La Parchetul de pe lângă Judecătoria Pogoanele sunt prevăzute 2 funcţii 
de execuţie şi o funcţie de conducere. 

În perioada 01.01.2019-17.02.2020 a fost ocupată funcţia de conducere şi 
o funcţie de execuţie, iar începând cu data de 17.02.2020 cele 2 funcţii de 
execuţie sunt neocupate, gradul de ocupare este de 33,30 %, situaţia fiind critică 
din punct de vedere al funcţiilor de execuţie. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Pogoanele avea înregistrat în evidenţe 
la data de 06.07.2020 două dosare penale mai vechi de 5 ani de la data sesizării.  

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale 

Prelungirea procedurilor judiciare în dosarul penal nr…./…/… se datorează 
efectuării cu întârziere a expertizei criminalistice, iar în dosarul nr…./…/… 
prelungirea procedurii judiciare s-a datorat imposibilităţii audierii 
făptuitorilor/persoanelor vătămate ca urmare a faptului că aceştia locuiesc în 
afara României ori se sustrag urmăririi penale. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA RÂMNICU SĂRAT 
I.Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului. 
Parchetul de pe lângă Râmnicu Sărat este condus de prim procuror 

Ungureanu Daniel Florin, numit prin HCSM nr.784 din data de 20.12.2018.  
Nu au fost transmise în privinţa dosarelor penale vechi aflate pe rolul 

parchetului controale, informări, analize ori alte activităţi ale conducerii 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat pentru anii 2019 şi semestrul 
I 2020. 

Se reţine faptul că, potrivit menţiunilor din rapoartele de control ale 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Râmnicu Sărat  erau înregistrate 2 astfel de cauze penale. 

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat sunt prevăzute 4 
funcţii de execuţie şi o funcţie de conducere. 

În perioada ianuarie - iunie 2019 a fost ocupată funcţia de conducere şi 2 
funcţii de execuţie, iar în perioada iunie-decembrie 2019 a fost ocupată o funcţie 
de conducere şi o funcţie de execuţie. 

În prezent, unitatea funcţionează având ocupată o funcţie de conducere şi 
3 funcţii de execuţie, gradul de ocupare variind între 80% şi 100%, existând o 
fluctuaţie de personal nesemnificativă. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat avea înregistrat în 
evidenţe la data de 06.07.2020 un număr de 2 dosare penale mai vechi de 5 ani 
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de la data sesizării, faţă de un singur dosar penal existent la finele controlului 
anterior. 
 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale. 

Prelungirea procedurilor judiciare în dosarul penal nr…./…/… se datorează 
efectuării cu întârziere a expertizei grafoscopice. 

În ceea ce priveşte dosarul nr…./…/… (data sesizării 29.05.2015) se 
datorează perioadei scurte de timp de la momentul înregistrării cauzei şi 
suspendării urmăririi penale pe perioada stării de urgenţă. 
  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DÂMBOVIŢA 
I.Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului. 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița este condus de: 

- prim procuror …, numit prin HCSM nr.784 din data de 20.12.2018. 
     - funcția de prim procuror adjunct este vacantă; 
 - procuror șef Secție judiciară …, numit prin HCSM nr.666 din data de 

03.10.2017; 
 - procuror șef Secție urmărire penală …, delegat din data de 01.04.2020; 

  Verificarea dosarelor penale mai vechi de 5 ani de la sesizare a fost inclusă 
ca obiectiv în programele de activitate ale parchetului din semestrul I şi 
semestrul II al anului 2019. 
 În realizarea programului de activitate din semestrul I şi semestrul II al 
anului 2019, au fost efectuate verificări de către prim procurorul Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Dâmboviţa la acest parchet, precum şi la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Târgovişte. 

Aspectele constatate au fost consemnate în cuprinsul rapoartelor 
nr…./…/…/… din data de 25.07.2019, respectiv nr…./…/…/… din data de 
28.01.2020. 

S-a concluzionat că parchetele arondate, în special Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Târgovişte, se confruntă cu o lipsă acută de personal care generează 
creşterea numărului de dosare penale mai vechi de 5 ani. 

Prim procurorul parchetului indică mai multe măsuri dispuse în privinţa 
soluţionării cu celeritate a dosarelor penale mai vechi de 5 ani de la data sesizării, 
respectiv: 

- intensificarea supravegherii urmării penale în cauzele aflate în lucru 
la organele de poliţie judiciară.  

- de asemenea, se constată că în cauzele la urmărire penală proprie, 
în continuare există mari sincope în efectuarea, cu ritmicitate, a actelor de 
urmărire penală. În marea majoritate a acestora s-a dispus delegarea lucrătorilor 
de poliţie judiciară fără însă a se verifica respectarea termenelor stabilite. 
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Totodată, se constată o scădere importantă a numărului de cauze mai 
vechi de 5 ani, raportat la semestrul I 2019 (de la 208 la 158), impunându-se în 
acest sens menţinerea ritmului de soluţionare a acestora. 

De asemenea, la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, pe 
lângă motivele obiective constând în complexitatea acestor dosare, dificultăţi 
majore în administrarea probatorului cauzate în principal de imposibilitatea 
audierii unor persoane, au existat şi condiţii de ordin subiectiv, respectiv 
redistribuirea cauzelor către alţi ofiţeri de poliţie judiciară în condiţiile unei 
fluctuaţii de personal la nivelul IPJ Dâmboviţa – Serviciul de Investigare a 
Criminalităţii Economice, precum şi lipsa de experienţă a lucrătorilor de poliţie 
judiciară desemnaţi să efectueze urmărirea penală în cauză. 

Rezultatul verificărilor la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița în 
privinţa acestei categorii de dosare penale a fost menţionat în informările 
nr…./…/…/… din data de 30.07.2019, respectiv nr…./…/…/… din data de 
30.01.2020.  

Astfel s-a apreciat că motivele nesoluţionării acestor cauze sunt, în 
principal, obiective, constând în complexitatea acestora, sustragerea suspecţilor 
de la  cercetarea penală şi finalizarea cu întârziere a rapoartelor de expertiză 
contabilă. 

Totodată, s-a concluzionat că o parte din dosarele penale au fost 
redistribuite mai multor lucrători de poliţie, fapt ce a determinat ca în aceste 
perioade cauzele să rămână în nelucrare. 
 În dosarele în care urmărirea penală a fost finalizată au fost stabilite 
termene de soluţionare (ex.: dosare nr. …/…/…, nr…./…/… şi nr…./…/…). 

Referitor la schema de personal şi gradul de ocupare al acesteia, 
menţionăm faptul că Parchetul de pe lângă Tribunalul  Dâmboviţa are prevăzute 
în schema de personal un număr de 15 posturi de procurori (4 funcţii de 
conducere şi 11 funcţii de execuţie). 

În perioada supusă verificărilor (anul 2019, respectiv semestrul I 2020), 
unitatea de parchet şi-a desfăşurat activitatea cu numai 8 posturi ocupate din 
totalul celor 15 prevăzute în schemă, gradul de ocupare fiind de 53,3%. Au fost 
ocupate prin numire funcţiile de prim procuror şi procurori şefi secţie judiciară 
şi prin delegare funcţia de procuror şef secţie urmărire penală. 

Funcţia de prim procuror adjunct a fost vacantă. În cadrul secţiei de 
urmărire penală şi-au desfăşurat activitatea un număr de 5 procurori (inclusiv 
procurorul şef secţie delegat). 
 II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

La finele semestrului I 2020, respectiv la data de 06.07.2020, la Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Dâmbovița se aflau în lucru 44 dosare mai vechi de 5 ani 
de la data sesizării, comparativ cu 33 dosare penale existente la finele 
controlului anterior. 
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III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 
 - dificultăţi întâmpinate în audierea suspecţilor şi inculpaţilor ori a altor 
subiecţi procesuali determinată de faptul că aceştia locuiesc în afara României 
ori se sustrag urmăririi penale. Evidenţiem în acest sens dosarele penale 
nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/… ( data sesizării 01.08.2014); 
 - complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui număr mare de 
acte de urmărire penală. Indicăm în acest sens dosarele penale nr…./…/…, 
nr…./…/…, nr…./…/… şi nr…./…/…; 
 - dificultăţi întâmpinate în identificarea documentelor necesare efectuării 
constatărilor ori expertizelor tehnico-ştiinţifice. Precizăm în acest sens dosarul 
penal nr…./…/… (data sesizării 30.04.2014); 
  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TÂRGOVIŞTE 
I.Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului. 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște este condus de: 
 - prim procuror …, numit prin HCSM nr.784 din data de 20.12.2018; 

     - prim procuror adjunct …, numit prin HCSM nr.642 din data de 
28.06.2019. 

Verificarea dosarelor penale mai vechi de 5 ani de la sesizare a fost 
realizată prin ordinele nr.2 din datele de 14.02.2020 şi 04.03.2020 ale prim 
procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte, sens în care s-a 
realizat analiza acestor dosare în mod periodic întocmindu-se în acest sens mai 
multe procese-verbale, în care la dosarele analizate s-au fixat termene de 
finalizare. 
 Verificările efectuate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte în 
privinţa acestei categorii de dosare penale au fost consemnate în cuprinsul 
informărilor nr…./…/…/… din data de 13.07.2019, respectiv nr…./…/…/… din data 
de 30.01.2020 şi nr…./…/…/… din data de 29.06.2020. 

S-a reţinut existenţa unui deficit substanţial de personal la nivelul 
procurorilor cu funcţii de conducere şi execuţie. 

În acest sens, prin ordonanţa procurorului general al Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Ploieşti cu nr…./…/…/… din data de 07.06.2019 s-a dispus 
preluarea unui număr de 17 dosare mai vechi de 5 ani de la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Târgovişte. 

Referitor la schema de personal şi gradul de ocupare al acesteia, 
menţionăm faptul că Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte are prevăzute 
în schema de personal un număr de 12 posturi de procurori (2 funcţii de 
conducere şi 10 funcţii de execuţie). 

În perioada 01.01.2019 au fost ocupate 1 post de conducere şi 8 posturi 
de execuţie; în perioada 15.04.2019-03.06.2019 au fost ocupate 1 post de 
conducere şi 6 posturi de execuţie; în perioada 03.06.2019-13.07.2019 au fost 
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ocupate 1 post de conducere şi 8 posturi de execuţie; în perioada 23.07.2019-
24.12.2019 au fost ocupate 2 posturi de conducere şi 7 posturi de execuţie; în 
perioada 24.12.2019-29.02.2020 au fost ocupate 2 posturi de conducere şi 2 
posturi de execuţie; în perioada 01.03.2020-01.04.2020 au fost ocupate 2 posturi 
de conducere şi 8 posturi de execuţie. 

În prezent unitatea de parchet funcţionează cu 2 posturi de conducere şi 
9 posturi de execuţie, gradul de ocupare fiind de 83,33%, existând o uşoară 
fluctuaţie de personal. 
 II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

 La finele semestrului I 2020, respectiv la data de 06.07.2020, la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Târgoviște se aflau înregistrate 43 dosare mai vechi de 
5 ani de la data sesizării, comparativ cu 95 dosare penale existente la finele 
controlului anterior. 

Se constată astfel o reducere cu aproape 50% a dosarelor mai vechi de 5 
ani de la data sesizării. 
 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 
 - dificultăţi întâmpinate în audierea suspecţilor şi inculpaţilor ori a altor 
subiecţi procesuali determinată de faptul că aceştia locuiesc în afara României 
ori se sustrag urmăririi penale. Evidenţiem în acest sens dosarele penale 
nr…./…/…, nr…./…/… și nr…./…/…; 
 - complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui număr mare de 
acte de urmărire penală. Indicăm în acest sens dosarele penale nr…./…/… (data 
sesizării 17.08.2012), nr…./…/…; 
 - dificultăţi întâmpinate în identificarea documentelor necesare efectuării 
constatărilor ori expertizelor tehnico-ştiinţifice. Exemplificăm în acest sens 
dosarele penale nr…./…/…, nr…./…/…, nr. …/…/…; 
 - desființarea soluțiilor de netrimitere în judecată ori de restituire a cauzei 
la procuror de către instanțele de judecată. Exemplificăm dosarul penal 
nr…./…/…; 
 - neprimirea documentelor solicitate prin comisii rogatorii internaționale 
de la autoritățile judiciare din alte state. Menţionăm în acest sens dosarul penal 
nr…./…/… ( data sesizării 29.03.2013); 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA RĂCARI 
I.Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului. 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari este condus de: 

     -prim procuror …, numit prin HCSM nr.378 din data de 05.07.2018; 
Nu au fost transmise în privinţa dosarelor penale vechi aflate pe rolul 

parchetului controale, informări, analize ori alte activităţi ale conducerii 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari pentru anii 2019 şi 2020. 
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 În vederea soluţionării cu celeritate a dosarelor mai vechi de 5 ani de la 
data sesizării s-a procedat la desfăşurarea unei şedinţe de lucru în prezenţa 
conducerii Poliţiei oraşului Răcari, încheindu-se în acest sens procesul-verbal 
nr…./…/…/… din data de 22.05.2020. 
 Verificările efectuate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari în 
privinţa acestei categorii de dosare penale au fost consemnate în cuprinsul 
informării nr…./…/…/… din data de 30.01.2020 a procurorului general al 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. 
 S-a apreciat în cuprinsul acestei informări că, deşi există un număr scăzut 
de dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare, urmează a se acorda o atenţie sporită 
acestor cauze, pentru a fi soluţionate în termen scurt. 

Referitor la schema de personal şi gradul de ocupare al acesteia, 
menţionăm faptul că Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari, are prevăzute în 
schema de personal un număr de 4 posturi de procurori (1 funcţie de conducere 
şi 3 funcţii de execuţie). 

În prezent la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari îşi desfăşoară 
activitatea 5 procurori dintre care un prim procuror, 2 procurori definitivi şi 2 
procurori stagiari, fluctuaţia de personal nefiind semnificativă. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari avea înregistrate în evidenţe la 
data de 06.07.2020 un număr de 3 dosare penale mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării, faţă de 7 dosare penale existente la controlul efectuat anterior. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 
dosarelor penale 
 - efectuarea cu întârziere a expertizelor tehnico-ştiinţifice ori dificultăţile 
întâmpinate la primirea documentelor necesare efectuării acestora. Precizăm în 
acest sens dosarele penale nr…./…/…, nr…./…/… şi nr…./…/… (data sesizării 
12.04.2015). 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA MORENI 
I.Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului. 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni este condus de: 

            - prim procuror Petre Vasile Daniel, delegat din data de 01.04.2020; 
 Prim procurorul parchetului a realizat în perioada de referinţă mai multe 

verificări şi analize. 
 În acest sens se impun a fi menționate rapoartele nr…./…/…/… din 
11.02.2019, nr…./…/…/… din 24.12.2019, privind verificarea dosarelor penale 
mai vechi de 1an, 2 ani ori 5 ani aflate pe rolul parchetului. 
 Prim procurorul parchetului a efectuat permanent verificări şi analize 
privind dosarele penale mai vechi de 2 an de la data sesizării. În acest sens se 
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impun a fi menţionate nota de serviciu nr…./…/…/… din 26.09.2019 şi 
nr…./…/…/… din data de 13.04.2020. 
 În cadrul verificărilor şi analizelor au fost efectuate şedinţe împreună cu 
procurorii şi lucrătorii de poliţie. Se impune a fi menţionat procesul verbal 
nr…./…/…/… din 04.06.2020. 
  Verificările la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni în privinţa acestei 
categorii de dosare penale au fost menţionate prin informarea nr…./…/…/… din 
30.01.2020 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Ploieşti. 

S-a apreciat în cuprinsul acestei informări că, deşi există un număr scăzut 
de dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare, urmează a se acorda o atenţie sporită 
acestor cauze, pentru a fi soluţionate în termen scurt. 

Referitor la schema de personal şi gradul de ocupare al acesteia, 
menţionăm faptul că Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni, are prevăzute în 
schema de personal un număr de 3 posturi de procurori (1 funcţie de conducere 
şi 2 funcţii de execuţie), gradul de ocupare fiind de 100%. 
 II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
 Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni avea înregistrat în evidenţe la 
data de 06.07.2020 , 5 dosare penale mai vechi de 5 ani de la data sesizării, faţă 
de 3 dosare existente finele controlului anterior. 

Se constată că nu există fluctuaţie de personal. 
III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluționării 

dosarelor penale 
 - complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui număr mare de 
acte de urmărire penală. Indicăm în acest sens dosarele penale nr…./…/… (data 
sesizării 21.09.2014) şi nr…./…/… (data sesizării 03.11.2014). 
 - dificultăţile întâmpinate în identificarea documentelor necesare 
efectuării expertizei tehnico-ştiinţifice. Precizăm în acest sens dosarul penal 
nr…./…/… (data sesizării 29.09.2014). 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA 
I.Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului. 
Parchetul de pe lângăTribunalul Prahova este condus de: 
- prim procuror …, delegat din data de 15.01.2020; 

- prim procuror adjunct …, numit prin HCSM nr.378 din data de 05.07.2018.  
      - procuror șef Secție urmărire penală …, delegat cu 15.06.2020; 
      - procuror șef Secție judiciară, prelungire cu 26.05.2020. 

Verificarea dosarelor penale mai vechi de 2-5 ani de la sesizare având ca 
obiect infracţiunile economice a fost inclusă ca obiectiv în programul de 
activitate ale parchetului din semestrul I 2019. 
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 În realizarea programului de activitate verificarea acestor cauze a fost 
efectuată de către prim procurorul al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. 

 Aspectele constatate au fost consemnate în cuprinsul referatului 
nr…./…/…/… din data de 12.08.2019. 
 S-a concluzionat că „în marea majoritate a dosarelor mai vechi de 5 ani s-
a lucrat în mod sistematic, fără sincope, procurorii au întocmit fişe de 
supraveghere şi au dat îndrumări organelor de poliţie, iar nesoluţionarea 
acestora s-a datorat în mare parte unor cauze obiective (nefinalizarea unor 
expertize, restituiri, fluctuaţiei lucrătorilor de poliţie şi a procurorilor). 
 Necesitatea soluționării dosarelor penale mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării au fost discutate cu prilejul ședințelor săptămânale de lucru cu 
procurorii din datele de 25.10.2019, 11.02.2019, 15.03.2019, 22.03.2019, 
26.09.2019.     
 Verificările la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova în privinţa acestei 
categorii de dosare penale au fost menţionate prin informările nr…./…/…/… din 
data de 30.07.2019, nr…./…/…/… din data de 30.01.2020 şi nr…./…/…/… din data 
de 29.06.2020 ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Ploieşti. 

În cuprinsul informărilor s-a constatat că, în principal, motivele 
nesoluţionării în asemenea cauze sunt obiective, multe dintre aceste cauze fiind 
complexe, fapt pentru care au necesitat un volum ridicat de activităţi. 

De asemenea, un alt motiv al nesoluţionării acestor cauze este şi lipsa 
acută a lucrătorilor de poliţie din cadrul IPJ Prahova-SICE. 

Referitor la schema de personal şi gradul de ocupare al acesteia, 
menţionăm faptul că Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, are prevăzute în 
schema de personal un număr de 16 posturi de procurori (4 funcţii de conducere 
şi 12 funcţii de execuţie), gradul de ocupare fiind la data de 31.05.2020 de 
81,25%, existând o uşoară fluctuaţie de personal. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

La finele semestrului I 2020, respectiv la data de 06.07.2020, la Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Prahova  se aflau în lucru 19 dosare mai vechi de 5 ani de 
la data sesizării, cu un dosar mai puţin decât cele existente la finele controlului 
anterior. 
 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 
 - complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui număr mare de 
acte de urmărire penală. Indicăm în acest sens dosarele penale nr…./…/…, 
nr…./…/…, nr…./…/… (data sesizării 24.11.2014); 
 - efectuarea cu întârziere a expertizelor tehnico-ştiinţifice ori dificultățile 
întâmpinate pentru identificarea documentelor necesare efectuării acestora. 
Precizăm în acest sens dosarul penal nr…./…/… (data sesizării 28.02.2011); 
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- dificultăţi întâmpinate în audierea suspecţilor şi inculpaţilor ori a altor 
subiecţi procesuali determinată de faptul că aceştia locuiesc în afara României 
ori se sustrag urmăririi penale. Evidenţiem în acest sens dosarul penal nr…./…/…, 
nr…./…/… (data sesizării 07.06.2013). 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PLOIEŞTI 
I.Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului. 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești este condus de: 
-   prim procuror …, delegat din data de 10.02.2020; 
- prim procuror adjunct …, delegat din data de 10.02.2020. 
 Monitorizarea dosarelor penale mai vechi de 5 ani de la sesizare a fost 

efectuată ca urmare a ordinelor nr…./…/…/… din data de 06.11.2019, 
nr…./…/…/… din data de 09.01.2020, respectiv ordinul nr…./…/…/… din data de 
18.03.2020. 

Prin aceste ordine, prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria  
Ploieşti a dispus procurorilor din subordine verificarea dosarelor mai vechi de 2 
şi 3 ani şi luarea de măsuri privind soluţionarea cu celeritate a acestor dosare în 
sensul evitării prescripţiei răspunderii penale. 
 Verificările la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti în privinţa acestei 
categorii de dosare penale au fost evidenţiate prin informările nr…./…/…/… din 
data de 07.01.2019, nr…./…/…/… din data de 30.07.2019, nr…./…/…/… din data 
de 30.01.2020 şi nr…./…/…/… din data de 29.06.2020 ale procurorului general al 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. 

În cuprinsul informărilor s-a constatat că, în principal, motivele 
nesoluţionării dosarelor sunt obiective, respectiv: au un grad ridicat de 
complexitate, fapt pentru care a fost necesar un volum ridicat de activităţi; 
autorii se sustrag cercetărilor penale; iar în diferite situaţii expertizele dispuse 
sunt soluţionate cu întârziere. 

Totodată, s-a observat că procurorii efectuează o supraveghere efectivă a 
organelor de poliţie, iar după finalizarea cercetărilor aceştia dispun soluţiile       
într-un timp relativ scurt (dosar nr…./…/…). 

Referitor la schema de personal şi gradul de ocupare al acesteia, 
menţionăm faptul că Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti, are prevăzute în 
schema de personal un număr de 23 posturi de procurori (2 funcţii de conducere 
şi 21 funcţii de execuţie), gradul de ocupare fiind la data de 31.05.2020 de 
83,33%, existând o fluctuaţie nesemnificativă de personal 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

La finele semestrului I 2020, respectiv la data de 06.07.2020, la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Ploieşti erau înregistrate 21 dosare mai vechi de 5 ani 
de la data sesizării, comparativ cu 47 dosare penale existente la finele 
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controlului anterior, se constată astfel o reducere de aproape 50% a acestor 
dosare. 
 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 
 - complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui număr mare de 
acte de urmărire penală. Indicăm în acest sens dosarele penale nr…./…/… şi 
nr…./…/…; 
 - efectuarea cu întârziere a expertizelor tehnico-ştiinţifice. Exemplificăm 
dosarul penal nr…./…/…; 
 - dificultăți întâmpinate în audierea inculpaţilor ori a altor subiecţi 
procesuali determinată de faptul că aceştia locuiesc în afara României ori se 
sustrag urmăririi penale. Evidenţiem în acest sens dosarele penale nr…./…/…, 
nr…./…/… şi nr…./…/… (cu sesizare la data de 03.12.2014); 
 - suspendarea urmăririi penale. În acest sens precizăm dosarul penal 
nr…./…/…. 

 
      PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CÂMPINA 

I.Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului. 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina este condus de: 

   - prim procuror …, delegat din data de 01.07.2020; 
Dosarele penale vechi înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Câmpina au format obiectul unor analize şi măsuri ale prim procurorului 
parchetului. Acest lucru s-a realizat în principal prin următoarele note de 
serviciu: …/…/…/… din data de 04.01.2019; …/…/…/… din data de 04.02.2019; 
…/…/…/… din data de 07.06.2019; …/…/…/… din data de 02.07.2019; …/…/…/… 
din data de 09.03.2020 şi …/…/…/… din data de 06.05.2020. 
 Prin aceste ordine de serviciu s-a urmărit monitorizarea dosarelor penale 
mai vechi de 2 şi 5 ani de la sesizare, fapt pentru care au fost solicitate periodic 
organelor poliţiei judiciare situaţii privind aceste dosare şi s-a dispus 
soluţionarea, cu prioritate, a acestor cauze. 

Verificările la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina au fost 
evidenţiate prin informările nr. …/…/…/… din data de 30.07.2019, nr…./…/…/… 
din data de 30.01.2020 şi nr…./…/…/… din data de 29.06.2020 ale procurorului 
general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. 

În cuprinsul informărilor s-a constatat că, în principal, procurorii 
efectuează o supraveghere efectivă a organelor de poliţie, iar după finalizarea 
cercetărilor aceştia dispun soluţiile într-un timp relativ scurt.   

Referitor la schema de personal şi gradul de ocupare al acesteia, 
menţionăm faptul că Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, are prevăzut 
în schema de personal un număr de 8 posturi de procurori (1 funcţie de 
conducere şi 7 funcţii de execuţie), gradul de ocupare fiind la data de 31.05.2020 
de 40%, fluctuaţia de personal fiind între 100% şi 40%.                
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II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina avea înregistrat în evidențe la 
data de 06.07.2020 3 dosare penale mai vechi de 5 ani de la data sesizării, faţă 
de 1 dosar la finele controlului anterior. 
 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale            
 - efectuarea cu întârziere a expertizelor tehnico-ştiinţifice Precizăm în 
acest sens dosarul penal nr…./…/…; 
 - dificultăți întâmpinate în audierea inculpaţilor ori a altor subiecţi 
procesuali determinată de faptul că aceştia locuiesc în afara României ori se 
sustrag urmăririi penale. Evidenţiem în acest sens dosarul penal nr…./…/…. 

 C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA 
ȘI APLICAREA LEGII 

Nu este cazul. 
D. DEFICIENȚE ȘI VULNERABILITĂȚI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 

ÎNLĂTURAREA DEFICIENȚELOR ȘI PREVENIREA RISCURILOR 
I. Deficiențe și vulnerabilități identificate 
Prelungirea în timp a procedurilor, datorată cauzelor descrise la capitolul B 

pct.III, a avut drept consecință nesoluționarea dosarelor dosarelor mai vechi de 
5 ani de la data sesizării, aflate în lucru la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Ploieşti și unitățile subordinate. 

Fluctuaţia de personal atât la nivelul unităţilor de parchet cât şi la nivelul 
organelor de poliţie judiciară şi/sau deficitul de resursă umană la care se adaugă 
lipsa de experienţă a magistraţilor stagiari dar şi a lucrătorilor de poliţie noi 
angajaţi din sursă externă constituie vulnerabilităţi şi blocaje ce au drept 
consecinţă afectarea activităţii, prin creşterea volumului de activitate şi implicit 
prelungirea procedurilor judiciare la unităţile de parchet, aşa cum s-a arătat la 
capitolul B din prezentul raport. 

II. Propuneri pentru înlăturarea deficiențelor și prevenirea riscurilor 
Raportat la aspectele constate și descrise anterior, apreciem că se impune: 
-continuarea monitorizării de către conducerea Parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel Ploieşti și unitățile subordinate a situației cauzelor cu autor 
cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare; 

-efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire penală în 
cauzele aflate în lucru la urmărire penală proprie, iar în privința cauzelor aflate 
în lucru la organele de urmărire penală sub supravegherea procurorului se 
impune exercitarea cu fermitatea a atribuțiilor conferite de art.300, 303 C.p.p., 
precum și în realizarea dispozițiilor Ordinului comun nr…./…/… din 11.04.2014 al 
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
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și al Ministerului Afacerilor Interne, de către procurorii desemnați, prin stabilirea 
de îndrumări și termene de finalizare a cercetărilor penale. 

E.CONCLUZII PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PLOIEŞTI 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti şi a unităţilor din 
circumscripţia sa teritorială mai sus menţionate, există un număr de 228 cauze 
mai vechi de 5 ani de la data sesizării, în scădere faţă de cele 240 de dosare de la 
controlul anterior. 
► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv 
respectiv: restituirea cauzei/infirmarea soluţiilor de către instanţa de judecată; 
lipsa de preocupare a lucrătorului de poliţie pentru efectuarea ritmică şi într-un 
termen rezonabil a actelor de cercetare; complexitatea cauzelor; redistribuirea 
succesivă a dosarului în vederea efectuării  urmăririi penale/supravegherii, 
generată de fluctuaţia în schema de procurori şi a organele de poliţie judiciară; 
declinări, disjungeri de la alte unităţi de parchet, preluare şi conexări; comisii 
rogatorii naţionale/internaţionale; volumul mare de dosare aflate în lucru la  
unitatea de parchet şi/sau organele de poliţie judiciară; durata sau necesitatea 
efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a expertizelor; suspecţi care se 
sustrag cercetărilor ori sunt plecaţi din ţară/încarceraţi în străinătate sau 
dificultăţi în identificarea acestora. 
► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu funcţii 
de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, întâlniri cu reprezentanţii 
formaţiunilor de poliţie judiciară, controale operativ curente, note de îndrumare 
şi analiză. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL SUCEAVA 

  
 La nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava şi al unităţilor 
arondate au fost raportat prin adresa nr. …/…/…/din data de 06.07.2020 un 
număr de 53 de cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare conform, astfel:  

- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava - 6 cauze; 
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava - 5 cauze; 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava - 7 cauze; 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi - 3 cauze; 
-   Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni - 3 cauze; 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului - 3 cauze; 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Domei - 4 cauze; 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Cîmpulung Moldovenesc - 0 cauze; 
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani - 12 cauze; 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani - 2 cauze; 
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- Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani - 5 cauze; 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi - 5 cauze; 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni - 5 cauze. 
Comparativ cu controlul tematic anterior din noiembrie 2018, la Parchetul de 

pe lângă Curtea de Apel Suceava inclusiv unităţile de parchet arondate,  se 
constată o creştere de 56,6% a numărului de dosare. 

Pe parcursul prezentelor verificări, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Suceava şi unităţile arondate urmare soluţionării mai multor  cauze, mai sunt 
înregistrate un număr de 51 de dosare mai vechi de 5 de la data sesizării. 

În perioada 01.01.2019 - 01.05.2019, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Suceava a funcţionat cu 10 procurori dintr-o schemă de 12 posturi de procuror, 
gradul de ocupare fiind de 83,33%. 

În perioada 01.05.2019 - 01.11.2019, unitatea a funcţionat cu 11 procurori 
din schema de 12 posturi de procuror, rezultând un grad de ocupare de 91,67%. 

În lunile noiembrie şi decembrie 2019, Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Suceava a funcţionat cu 10 procurori din schema de 12 posturi de procuror, 
rezultând un grad de ocupare de 83,33%. 

În perioada 01.01.2020 - 02.06.2020, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Suceava a funcţionat cu 11 procurori din schema de 12 posturi de procuror, 
rezultând un grad de ocupare de 91,67%. 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava  este condus de doamna 
procurorul general …, reînvestită în funcţie la data de 15.07.2017 (HCSM 
nr.487/04.07.2017), funcţia de procuror general adjunct este ocupată de 
doamna procuror …, reînvestită la aceiași dată (HCSM 378/05.07.2018). 

Funcţia de procuror şef secţie urmărire penală, în prezent este vacantă,  
funcţia de procuror şef secţie judiciară fiind ocupată de doamna procuror …, 
numită în funcţie la data de 12.09.2018 (HCSM 412/2018). 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
În ceea ce priveşte măsurile manageriale luate cu privire la cauzele mai 

vechi de 5 ani de la data sesizării, se constată că procurorul general a monitorizat 
lunar situaţia acestora. 

Verificarea măsurilor luate de procurori şi de prim-procurorii parchetelor 
în vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava şi la unităţile de parchet din 
subordine a fost un obiectiv prioritar prevăzut în Programele de activitate 
semestriale ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. 

Obiectivele au fost urmărite urmare verificărilor, fiind întocmite mai multe 
informări, după cum urmează: nr. …/…/…/… din 28.06.2019 întocmită de 
procurorul general  (în care sunt analizate punctual un număr de 4 dosare penale 
mai vechi de 5 ani de la sesizare, prin aceiaşi informare stabilindu-se obiective şi 
fixându-se termene în vederea soluţionării cu celeritate a acestor cauze); 
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- informările  nr…./…/…/… din 19.06.2019, nr. …/…/…/… din 20.06.2019, 
nr. …/…/…/… din 20.06.2019, nr. …/…/…/… din 20.06.2019  întocmite de procuror 
şef secţie urmărire penală (având acelaşi obiect); 

- informările nr…./…/…/… din 28.06.2019, nr…./…/…/… din 28.06.2019, nr. 
…/…/…/… din 28.06.2019, nr…./…/…/… din 28.06.2019 întocmite de procurorul 
Nicoleta Cusiac din cadrul secţiei de urmărire penală (vizând monitorizarea 
punctuală a dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare); 

- informările nr…./…/…/… din 14.06.2019, nr…./…/…/… din 19.06.2019 
(având ca obiect îndeplinirea obiectivului nr.1 din programul de activitate pe 
semestrul I 2019 al PCI Suceava privind verificarea măsurilor luate de procurori 
şi de prim procurorii parchetelor, în vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 
5 ani de la sesizare) întocmite de procurorul … din cadrul secţiei de urmărire 
penală . 

- programul de activitate pe semestrul I 2019 nr…./…/…/… în care 
obiectivul nr.1 constă în verificarea măsurilor luate de procurorii Parchetului de 
pe lângă Curtea de Apel Suceava şi de procurorii şi prim procurorii parchetelor 
arondate, în vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare); 

- informarea …/…/…/… din 24.12.2019, vizând îndeplinirea obiectivului 
nr.1 mai sus menţionat din programul de activitate pe semestrul II al anului  
2019, întocmită de doamna procuror general;  

- informarea …/…/…/… din 24.12.2019, …/…/…/… din 24.12.2019 (având 
același obiect) întocmite de procurorul şef secţie urmărire penală ; 

 - informarea …/…/…/… din 09.01.2020 (având același obiect) întocmită  de 
doamna procuror general adjunct;  

 - informarea …/…/…/… din 24.12.2019 (având același obiectiv);  
 - informarea …/…/…/… din 17.12.2019  (având același obiect) întocmită de 

doamna procuror general; 
 - informările …/…/…/… din 16.12.2019,  …/…/…/… din 16.12.2019 (având 

același obiect) întocmite  de doamna procuror …;  
 - informările …/…/…/… din 16.12.2019 şi …/…/…/… din 16.12.2019  (având 

același obiect) întocmite  de domnul procuror …;  
- programul de activitate pe semestrul II 2019 nr…./…/…/… în care 

obiectivul nr.1 constă în verificarea măsurilor luate de procurorii Parchetului de 
pe lângă Curtea de Apel Suceava şi de procurorii şi prim procurorii parchetelor 
arondate, în vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare); 

 - informările  …/…/…/…din 25.06.2020, …/…/…/… din 18.06.2020 (vizând 
îndeplinirea obiectivului nr.1 din programul de activitate al semestrului I 2020) 
întocmită  de doamna procuror general;  

 - informările …/…/…/… din 26.01.2020, …/…/…/… din 26.06.2020  (având 
același obiect) întocmită  de procurorul şef secţie urmărire penală ;  

 - informările …/…/…/… din 07.07.2020, …/…/…/… din 30.06.2020  (având 
același obiect) întocmite  de procuror general adjunct; 
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 - informările …/…/…/… din 18.06.2020, …/…/…/… din 18.06.2020  (având 
același obiect) întocmite  de procurorul … din cadrul secţiei de urmărire penală ;  

 - informarea …/…/…/… din 22.06.2020  (având același obiect) întocmită  de 
procurorul … din cadrul secţiei de urmărire penală  ;  

- programul de activitate pe semestrul I 2020 nr…./…/…/… în care 
obiectivul nr.1 constă în verificarea măsurilor luate de procurorii Parchetului de 
pe lângă Curtea de Apel Suceava şi de procurorii şi prim procurorii parchetelor 
arondate, în vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare). 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

La Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava sunt înregistrate un număr 
de 6 cauze dintre care,  o cauză înregistrată în anul 2016, 2 în anul 2017, una în 
anul 2018, şi 2 în anul 2019. 

- dosarul nr. …/…/… are ca dată a primei sesizări 10.09.2013, având ca obiect 
infracţiunile prevăzute  de art. 321, art.323, art.244 alin.2 şi art.241 alin. 1 lit,.b 
Cod penal .La data de 31.10.2016 în cauză a fost începută urmărirea penală, in 
rem.  

Trebuie menţionat faptul că acest dosar a fost înregistrat inițial la Direcţia 
Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava sub nr…./…/…. La data de 
21.09.2016 Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava a dispus 
disjungerea şi declinarea cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Botoşani. Prin ordonanţa …/…/… din 11.10.2016 Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Botoşani a dispus declinarea competenţei în favoarea Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Suceava, unde s-a format dosarul nr. …/…/…, fiind înregistrat la 
14.10.2016.  

La data de 15.06.2017 cauza a fost soluţionată prin ordonanţă de clasare. La 
14.07.2017 prin ordonanţa Procurorului general nr…./…/…/… s-a respins 
plângerea formulată împotriva soluţiei de clasare. 

Prin încheierea Curţii de Apel Suceava din 19.04.2018 s-a admis plângerea 
petentei, cauza fiind trimisă procurorului pentru completarea urmăririi penale. 

Prin ordonanţa din 28.11.2018 s-a dispus clasarea cauzei, disjungerea şi 
declinarea în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, soluţie 
menţinută la 16.01.2019 prin ordonanţa Procurorului general de respingere a 
plângerii formulate de petenţi. 

La data de 05.07.2019 prin încheierea Curţii de Apel Suceava, s-a admis 
plângerea petentei cauza fiind din nou trimisă procurorului, care la 22.10.2019 a 
emis ordonanţa de redeschidere a urmăririi penale . La data de 03.07.2020 la 
dosarul …/…/… a fost reunit şi dosarul nr. …/…/… (anterior înregistrat la Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Botoşani sub nr…./…/… şi rezultat urmare disjungerii 
dispuse prin ordonanţa din 28.11.2018). 

În cauză urmărire penală a fost efectuată ritmic , dosarul având un grad de 
complexitate ridicat. Cauza a fost redistribuită, până la 13.05.2020 la 3 procurori. 
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Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în anul 2030. 
- dosarul nr…./…/… are ca dată a primei sesizări 24.03.2015, având ca obiect 

infracţiunile prevăzute  de art. 297 alin.1, art.301, art.321 , cu aplicarea art.38 
Cod penal. Urmărirea penală  a fost începută in rem la 03.04.2015.  

Cauza a fost înregistrată iniţial ala Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Dărăbani,  

La data de 07.07.2017 prin ordonanța Procurorului general dosarul a fost 
preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava . 

În cauză la 12.07.2018 a fost întocmit un raport de constatare tehnico 
științifică, iar la data de 28.01.2020 în cauză s-a dispus punerea în mişcare a 
acţiunii penale faţă de o inculpat. 

În cauză urmărire penală a fost efectuată ritmic, dosarul având un grad de 
complexitate ridicat. Cauza a fost redistribuită, până la 26.10.2018 la 3 procurori. 

Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în anul 2030. 
- dosarul nr…./…/… are ca dată a primei sesizări 29.07.2014, având ca obiect 

infracţiunile prevăzute  de art. 242 alin.1 şi 2, 269 alin.1, art.297 alin., art.321  şi 
art.323 Cod penal . 

Urmărirea penală  a fost începută la datele 11.12.2015 pentru art.242 alin.1 
şi 2 Cod penal  şi la 22.11.2017 pentru art.321 Cod penal .  

Cauza a fost înregistrată iniţial ala Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi 
sub nr…./…/…. 

Prin ordonanța  din 10.11.2015 a Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Dorohoi, s-a dispus clasarea pentru infracţiunea de furt şi disjungerea pentru 
infracţiunea prevăzută  de art. 242 alin.1 şi 2 Cod penal .  

Dosarul nou format a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Dorohoi sub nr…./…/…. La data de 29.03.2017 în cauză s-a dispus clasarea iar la 
09.05.2017 prin ordonanţa prim procurorului nr…./…/…/… s-a menținut soluţia 
prin respingerea plângerii formulată de petent. 

La 23.08.2017 prin sentinţa nr…. a Judecătoriei Dorohoi (dosarul nr. …/…/…) 
cauza a fost declinată în favoarea Curţii de Apel Suceava motivat de calitatea de 
avocat a unei persoane. 

La 22.10.2017 prin încheiere Curtea de Apel Suceava a admis plângerea 
formulată de petent şi a dispus desfiinţarea ordonanţelor şi trimiterea cauzei la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava pentru efectuarea urmăririi 
penală. 

La 22.11.2017 prin ordonanţă a fost redeschisă urmărire penală, la aceiaşi 
dată dispunându-se infirmarea ordonanţei …/…/… din 11.12.2015 şi de începere 
a urmăririi penale în rem în această cauză. 

La data de 08.06.2018 dosarul …/…/… a fost soluţionat prin clasare, soluţie 
menţinută prin ordonanţa Procurorului general nr…./…/…/… prin care s-a respins 
plângerea formulată de petent. 



377 / 508 
 

Prin încheierea din 12.10.2018 a Curţii de Apel Suceava s-a admis plângerea 
petentului, cauza fiind trimisă procurorului pentru a începe sau după caz a 
completa urmărirea penală .  

La data de 11.03.2019 cauza a fost din nou soluţionată prin clasare, soluţia 
fiind menţinută de Procurorul general care a respins plângerea formulată de 
petent. 

La 17.10.2019 prin încheierea Curţii de Apel Suceava s-a admis plângerea 
petentului cauza fiind trimisă la procuror. 

În cauză urmărirea penală a fost efectuată ritmic, dosarul având un grad de 
complexitate ridicat. Cauza a fost redistribuită, până la 13.05.2020 la 2 procurori. 

Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în anul 2023. 
- dosarul nr…./…/… are ca dată a primei sesizări 09.12.2014, având ca obiect 

infracţiunea prevăzută  de art.193 alin.1 Cod penal . Urmărirea penală  a fost 
începută in rem la 29.01.2015.  

Cauza a fost înregistrată iniţial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani 
sub nr…./…/…. 

La data de 07.07.2017 prin ordonanța nr…./…/… s-a dispus extinderea 
urmăririi penale pentru infracţiunea prevăzută  de art. 206 alin.1 Cod penal, 
clasarea pentru art.253 alin. şi art.206 alin.1 Cod penal precum şi renunţarea la 
urmărire penală  pentru art.193 alin.1 Cod penal . 

Prin încheierea Judecătoriei Dorohoi din 06.08.2015 a fost admisă parţial 
plângerea petentei împotriva soluţiei, cauza fiind trimisă la procuror pentru 
completarea urmăririi penale relativ la art.193 alin.1 Cod penal . 

La data de 13.11.2017 Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a dispus 
punerea în mişcare a acţiunii penale în dosarul nr. …/…/…. 

Prin ordonanţa din 25.04.2018 Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a 
dispus declinarea cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Suceava întrucât inculpatul avea calitatea de avocat suspendat. 

La 22.11.2019 au fost informate ordonanţele Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Botoșani, la aceiași dată Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Suceava dispunând prin ordonanţă continuarea urmăririi penale pentru art.193 
alin.1 Cod penal, pentru ca la data de 21.02.2020 să se dispună punerea în 
mişcare a acţiunii penale faţă de inculpat. 

La data de 15.06.2020 în dosar procurorul de caz a emis ordonanţă de 
delegare pentru lucrătorii de poliţie din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţeană 
Botoşani pentru efectuarea actelor de urmărire penală. 

În cauză urmărire penală a fost efectuată ritmic. Cauza a fost redistribuită, 
până la 23.05.2019 la 2 procurori. 

Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în 09.12. 2024. 
- dosarul nr…./…/… are ca dată a primei sesizări 17.02.2014, având ca obiect 

infracţiunea prevăzută  de art.297 alin.1, art.321, art.320 alin.1 Cod penal  . 
Urmărirea penală  a fost începută in rem la 16.04.2013.  
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Cauza a fost înregistrată iniţial la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani. 
La data de 02.04.2019 prin ordonanță Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Botoşani a dispus disjungerea cauzei şi declinarea competenţei în favoarea 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. 

În dosarul nr. …/…/… al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava la 
27.11.2019 s-a dispus prin comisie rogatorie efectuarea de către Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Bucureşti a mai multor acte de urmărire penală .La data de 
09.06.2020 în cauză s-a dispus şi efectuarea unei expertize grafologice la IEC Iaşi, 
care nu a fost finalizată până în prezent. 

În cauză urmărire penală a fost efectuată ritmic. 
Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în 12.05. 2027. 
- dosarul nr…./…/… are ca dată a primei sesizări 10.05.2014, având ca obiect 

infracţiunile prevăzute  de art.192 alin.2, art.349 alin.2 şi art.350 alin.3 Cod penal 
. Urmărirea penală  a fost începută in rem la 10.05.2014.  

Cauza a fost înregistrată iniţial la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Cîmpulung Moldovenesc. 

La data de 10.05.2014 în dosar a fost efectuată o expertiză medico legală 
(autopsică), pentru ca la 20.10.2015 să fie dispus schimbarea încadrării juridice 
fiind menţionată şi aplic 38 alin.1 Cod penal . 

La 07.03.2017 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de o 
societate comercială inculpată, iar la data de 13.07.2017 s-a dispus aceiași 
măsură faţă de o altă societate comercială. 

La 07.11.2017 a fost pusă în mişcare acţiunea penale faţă de inculpatul I.R. 
iar la data de 22.05.2018 Parchetul de pe lângă Judecătoria Cîmpulung 
Moldovenesc a soluţionat cauza prin clasare, soluţie menţinută de prim 
procurorul unității prin respingerea plângerii formulate de petenţi. 

La 21.12.2018 prin încheiere Judecătoria Botoşani a dispus admiterea 
plângerii formulate de petenţi şi trimiterea cauzei la procuror pentru 
completarea urmăririi penale. 

La data de 09.07.2019 prin ordonanţa Procurorului general cauza a fost 
preluată şi înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava sub 
nr…./…/…, dosarul fiind din 03.10.2019 la Inspectoratul de Poliţie Judeţeană 
Suceava pentru efectuarea actelor de cercetare penală. 

La 14.03.2020 în cauză au fost audiaţi 3 inculpaţi, însă partea civilă nu a putut 
fi audiată întrucât din motive obiective nu s-a putut prezenta. 

În speţă au fost întocmite 4 note de îndrumare de către procurorul de caz.  
În cauză urmărire penală a fost efectuată ritmic. 
Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în anul 2030. 
III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 

penale 
Verificările efectuate au evidenţiat existenţa unor cauze exclusiv obiective. 
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- preluarea dosarelor de alte unităţi de parchet subordonate (toate cele 6 
dosare); 

- redistribuirea cauzei la mai mulţi procurori. 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/…, nr…./…/…, nr…./…/… şi nr…./…/… 
- înregistrarea iniţială a cauzei la o structură specializată de parchet ce 

ulterior şi-a declinat competenţa în favoarea unei unităţi de parchet arondată 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel  Suceava . 

Exemplificăm: dosarul nr. …/…/…. 
- redeschiderea urmăririi penale urmare mai multor infirmări dispuse de 

către instanţă. 
Exemplificăm: dosarul nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, …/…/… şi …/…/… 
- complexitatea cauzei. 
Exemplificăm: dosarul nr…./…/…, nr…./…/… şi  nr…./…/…   
- nefinalizarea raportului de expertiză grafologică. 
Exemplificăm: dosarul nr…./…/…. 
 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SUCEAVA  
 În anul 2019 Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a funcţionat cu 14 
procurori dintr-o schemă de 14, iar în anul 2020 începând cu luna februarie 
unitatea a funcţionat cu un număr de 13 procurori, un post fiind vacant. 

Funcţia de prim-procuror este ocupată prin reînvestire  din 15.07.2017 de 
procurorul … (HCSM nr.488/04.07.2017). 

Funcţia de prim-procuror adjunct este ocupată prin numire  din 15.07.2018 
de procurorul … (HCSM nr.378/05.07.2018). 

Funcţia de procuror şef secţie urmărire penală  este ocupată prin delegare de 
procurorul …. 

Funcţia de procuror şef secţie judiciară  este ocupată prin reînvestire la 
20.12.2019 de procurorul … (HCSM nr.1241/19.12.2019). 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
        Verificările efectuate au evidenţiat preocuparea Parchetului pe Tribunalul 
Suceava pentru soluţionarea cu celeritate a stocului de dosare mai vechi de  5 
ani de la data sesizării. 

În acest sens, în programele de activitate ale unităţii de parchet au fost 
stabilite obiective în vederea soluţionării cu celeritate a cauzelor mai vechi de  5 
ani de la data sesizării, respectiv programele de activitate: nr…./…/…/06.02.2018 
pentru semestrul I 2019,  nr. …/…/…/30.09.2019,  pentru semestrul II 2019, 
nr…./…/…/27.02.2020 pentru semestrul I 2020.  
 Prim-procurorul unităţii şi procurorul şef al secţiei de urmărire penală 
monitorizează lunar situaţia cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, întocmind 
în acest sens procese verbale, atât în ceea ce priveşte dosarele înregistrate la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, cât şi cele de la unităţile din subordine, 
acest obiectiv fiind înscris în programele de activitate. 
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În acelaşi sens au fost întocmite: 
 - informarea nr. …/…/…/… din 12.08.2019 având ca obiect realizarea 
obiectivului nr.4 din programul de activitate pe semestrul I 2019 privind 
verificarea motivelor nesoluţionării cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare, 
aflate în lucru la poliţie, la procuror ii din cadrul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Suceava.  
 - procesele verbale încheiate cu ocazia şedinţelor de analiză a soluţiilor în 
care se menţionează şi monitorizarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare 
: nr…./…/…/… din 23.01.2019, 09.04.2019, 16.05.2019, 11.06.2019, 10.07.2019, 
09.08.2019, 06.09.2019, 30.10.2019, 19.03.2019, 14.01.2020 şi  nr…./…/…/… din 
11.03.2020, 15.05.2020.  
  II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava are în lucru 5 dosare mai vechi de 
5 ani de la sesizare, faţă de 8 dosare câte erau înregistrate la data controlului 
anterior din noiembrie 2018, înregistrându-se o scădere de 62,5% . 

Dintre cele 5 dosare, unul este înregistrat în anul 2014 (…/…/…), 3 
înregistrate în anul 2015 (nr…./…/…, nr…./…/… şi nr…./…/…), şi unul înregistrat în 
2020 (nr…./…/…). 
 Procurorii care supraveghează urmărirea penală întocmesc periodic note de 
îndrumare şi informări cu privire la stadiul cercetărilor, cu termene pentru 
aducerea la îndeplinire a activităţilor dispuse. 

  În toate cele 5 dosare actele cercetare/urmărire penală au fost efectuate 
ritmic. 
 Termenele de prescripţie a răspunderii penale se împlinesc în anii: 2022, 
2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2031 şi 2034 raportat la infracţiunile cercetate. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale 

Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor sunt 
obiective şi după cum urmează: 

- complexitatea cauzelor determinată de obiectul acestora, volumul 
materialului probator ce se impunea administrat, numărul persoanelor 
cercetate/audiate, numărul mare de acte materiale săvârşite. 

Exemplificăm: dosarul nr…./…/… şi nr…./…/…. 
- reunirea mai multor dosare de la mai multe unităţi de parchet. 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/… . 
- redistribuirea repetată a dosarelor. 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/… (redistribuit la 7 procurori. 
-  elemente de extraneitate . 
Exemplificăm: dosarele nr. …/…/… (Suspect de cetăţenie austriacă. La data 

de 18.05.2018 a fost întocmit ordin european de anchetă pentru audierea 
suspectului înaintat către autorităţile austriece, care nu au trimis până în prezent 
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răspuns); nr…./…/… (în care deşi s-au întocmit acte de asistenţă judiciară 
internaţională către Italia şi republica Moldova până în prezent nu s-a primit 
răspuns de la aceste autorităţi); 

- cauze formate urmare unor declinări de competenţă. 
Exemplificăm: dosarul nr…./…/…. 
- fluctuaţia mare a lucrătorilor de poliţie judiciară. 
 

       PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SUCEAVA 
Schema de personal la  Parchetul de pe lângă Judecătoria  Suceava este 

prevăzută cu 11 posturi de  procurori din care 2 de conducere şi 9 de execuţie. 
În cursul anului 2019 un post de conducere a fost vacant iar diferite intervale 

de timp posturile de execuţie au fost ocupate de 3 sau 4 procurori. 
În anul 2020, din cele 11 posturi sunt ocupate: un post de conducere prin 

numire şi unul prin delegare; iar din cele de execuţie sunt ocupate efectiv  5 
posturi. 

Funcţia de prim-procuror este ocupată prin numire  din 01.01.2018 de 
procurorul … (HCSM nr.775/19.12.2018). 

Funcţia de prim-procuror adjunct este ocupată prin delegare din 15.07.2020 
de procurorul …. 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
În vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării 

conducerea parchetului a dispus următoarele măsuri: 
- prelucrarea în şedinţele săptămânale de analiză a situaţiei cauzelor mai 

vechi de 5 ani de la sesizare. 
 - raportarea lunară către Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava şi 

semestrial către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava a situaţiei 
cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

Exemplificăm:  lucrarea: nr…./…/…/… din 28.06.2019.  
- informările nr…./…/…/… din 28.01.2019, nr…./…/…/… din 03.04.2019, din 

09.07.2019. 
- lucrările nr. …/…/…/… din 13.06.2019, nr…./…/…/… din 17.06.2020,  din care 

rezultă situația cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, aflate în lucru la 
unităţile de poliţie arondate Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, 
adresată conducerii Inspectoratul de Poliţie Judeţeană Suceava, pentru luarea 
măsurilor necesare soluţionării cu celeritate a acestor dosare. 

- planul de acţiune …/…/…/… din 05.02.2019 vizând activitatea Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Suceava în cursul anului 2019 privind respectarea 
Ordinului nr…. din 05.01.2017 al Procurorului general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie . 

- organizarea unor şedinţe comune de lucru între procurori şi organele de 
poliţie judiciară. 
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- extragerea lunară din evidenţele ECRIS a situaţiilor cauzelor mai vechi de 
5 ani de la sesizare, aflate pe rolul acestei unităţi de parchet şi 
comunicarea acestor situaţii organelor de cercetare ale poliţiei. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava au fost raportate la 07.07.2020 
un număr de 7  dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

Pe parcursul prezentelor verificări din cele 7 cauze au fost soluţionate 2 
respectiv, dosarul nr. …/…/… soluţionat la data de 15.07.2020 prin soluţie de 
clasare şi dosarul nr. …/…/… soluţionat la 14.07.2020 prin soluţie de clasare.  

Aşadar, în prezent pe rolul acestei unităţi de parchet se află un număr de 5 
dosare, înregistrându-se uşoară scădere faţă de controlul anterior din noiembrie 
2018 când au fost identificate 6 dosare. 

Din cele 5 dosare penale înregistrate unul este înregistrat în anul 2014, 2 în  
anul 2015, şi 2 în anul 2019. 

- dosarul nr. …/…/… a fost înregistrat la data de 02.09.2014 şi are ca obiect 
infracţiunea prevăzută  de art. 378 Cod penal . 

În cauză urmărire penală a fost începută în rem la 05.09.2014.  
Dosarul a fost soluţionat prin clasare la 07.06.2017, soluţia fiind menţinută 

prin respingerea plângerii formulate de către petent de către prim procurorul 
unităţii. La data de 02.07.2018 prin încheiere Judecătoria Suceava a admis 
plângerea împotriva soluţiei şi a trimis cauza la procuror în vedere completării 
urmăririi penale. La 06.01.2020 în cauză s-a formulat om cerere de comisie 
rogatorie internaţională către autorităţile din cadrul Regatului Unit al Marii 
Britanii, fără răspuns până în prezent. Cauza a fost redistribuită succesiv la mai 
mulţi procurori. 

În dosar actele de cercetare penală au fost efectuate ritmic. 
 Termenul de prescripţie a răspunderii penale nu a început să curgă întrucât 

infracţiunea de abandon de familie este continuă şi în prezent  neepuizată, 
persoana cercetată fiind plecată din ţară.  

- dosarul nr. …/…/… a fost înregistrat la data de 09.01.2015 şi are ca obiect 
infracţiunea prevăzută  de art. 228 Cod penal . 

În cauză urmărire penală a fost începută în rem la 29.01.2015.  
La data de 29.05.2017 a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de doi 

inculpaţi. La data de 19.11.2019 prin ordonanţă dosarul a fost restituit organelor 
de cercetare ale poliţiei pentru completarea cercetărilor. La 20.01.2020 în cauză 
au fost întocmite documente privind trimiterea în judecată în lipsă a inculpaţilor. 
La 26.06.2020 s-a solicitat prin două comisii rogatorii identificarea şi audierea 
inculpaţilor. Cauza a fost redistribuită succesiv la mai mulţi procurori. 

În cauză au fost emise mai multe note de îndrumare prin care s-au stabilit 
activităţile ce urmau a fi efectuate precum şi termene de soluţionare. 

În dosar actele de cercetare penală au fost efectuate ritmic. 
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Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în 29.05.2022. 
- dosarul nr. …/…/… a fost înregistrat la data de 21.01.2015 şi are ca obiect 

infracţiunea prevăzută  de art. 287 alin.1 lit.b  Cod penal . 
În cauză urmărire penală a fost începută în rem la 09.03.2015.  
La data de 12.10.2019 a fost începută urmărirea penală în personam faţă de 

doi suspecţi. 
În cauză au fost emise mai multe note de îndrumare prin care s-au stabilit 

activităţile ce urmau a fi efectuate precum şi termene de soluţionare. 
În dosar actele de cercetare penală au fost efectuate ritmic. 
Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în 12.10.2024. 
- dosarul nr. …/…/… a fost înregistrat la data de 06.03.2014 şi are ca obiect 

infracţiunea prevăzută  de art. 273 din Legea 86/2006 . 
În cauză urmărire penală a fost începută în rem la 24.04.2014.  
La acest dosar la data de 10.05.2016 au fost reunite şi dosarele …/…/… şi 

nr…./…/…. 
În cauză la 22.012018 au fost efectuate mai multe constatări tehnico 

științifice. 
La 18.01.2019 dosarul a fost declinat spre competentă soluţionare la 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, care la 20.03.2019 a soluţionat dosarul 
acestei din urmă unități,  prin clasare, dispunând totodată  disjungerea şi 
declinarea în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava. La 
18.04.2019 în dosar a fost întocmită o nouă cerere de asistenţă judiciară 
internaţională în materie penală, la care nici până în prezent nu s-a primit 
răspuns.  

În cauză au fost emise mai multe note de îndrumare prin care s-au stabilit 
activităţile ce urmau a fi efectuate precum şi termene de soluţionare. 

În dosar actele de cercetare penală au fost efectuate ritmic. 
Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în 11.07.2026. 
- dosarul nr. …/…/… a fost înregistrat iniţial la Direcţia Naţională Anticorupţie 

– Serviciul Teritorial Suceava la data de 23.01.2015 şi are ca obiect infracţiunea 
prevăzută  de art. 297 şi art.206  Cod penal . 

În cauză urmărire penală a fost începută în rem la 01.06.2016.  
La data de 25.04.2016 dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Suceava sub nr…./…/…, ca urmare a declinării de la Direcţia 
Naţională Anticorupţie –Serviciul Teritorial Suceava.  

La 24.04.2017 prin ordonanţă s-a dispus declinarea competenţei de 
soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie . 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus prin 
ordonanţă clasare cauzei vizând infracţiunile de competenţa sa (persoană 
cercetată demnitar) şi disjungerea şi declinarea competenţei pentru restul 
infracţiunilor în favoarea Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava. 
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Dosarul a fost înregistrat la 17.12.2019 la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Suceava sub nr…./…/… din 06.01.2020 aflându-se la organele de poliţie judiciară. 

În cauză au fost emise mai multe note de îndrumare prin care s-au stabilit 
activităţile ce urmau a fi efectuate precum şi termene de soluţionare. 

Cauza a fost înregistrată sub nr…./…/…. 
Cauza a fost redistribuită succesiv la mai mulţi procurori. 
În dosar actele de cercetare penală au fost efectuate ritmic. 
Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în 03.01.2023. 
III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 

penale 
Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor sunt 

obiective şi după cum urmează: 
- reunirea mai multor dosare de la mai multe unităţi de parchet. 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/… . 
- redistribuirea repetată a dosarelor. 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr…./…/…, nr…./…/…. 
-  elemente de extraneitate. 
Exemplificăm: dosarele nr. …/…/…; nr…./…/…, nr. …/…/….  
- cauze formate urmare unor declinări de competenţă. 
Exemplificăm: dosarul nr…./…/…. 
- fluctuaţia mare a lucrătorilor de poliţie judiciară. 
 

        PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA GURA HUMORULUI 
În cursul anului 2019 schema de personal la Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Gura Humorului   era prevăzută cu un număr de 4 procurori din care 
un post de conducere şi 3 posturi de execuţie. 

Prin Hotărârea nr CSM din decembrie 2019 un post de execuţie a fost 
redistribuit Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, astfel că în prezent la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului  schema de personal este de 
3 procurori, unul cu funcţie de conducere şi 2 cu funcţie de execuţie. 

În anul 2019 gradul de ocupare al schemei a fost de 66% iar începând cu 
24.02.2020 gradul de ocupare al schemei de personal este de 100%. Cu toate 
acestea, un procuror din cei 2 cu funcţie de execuţie având probleme grave de 
sănătate s-a aflat perioade îndelungate de timp în concediu medical, activitatea 
fiind desfăşurată preponderent de către un singur procuror cu funcţie de 
execuţie. 

Funcţia de prim-procuror este ocupată prin numire  din 15.07.2017 de 
procurorul … (HCSM nr.490/04.07.2017). 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
În vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării 

conducerea parchetului a dispus următoarele măsuri: 
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- prelucrarea în şedinţele săptămânale de analiză a situaţiei cauzelor mai 
vechi de 5 ani de la sesizare. 

- menţionarea în programele semestriale de activitate a obiectivului vizând 
verificarea şi analiza cauzelor penale mai vechi de 1 an de la data primei sesizări 
şi măsuri ce se impun a fi luate pentru urgentarea rezolvării cauzelor mai vechi 
de 3,4 şi 5 ani de la data primei sesizări, în lucrările nr…./…/…/… din 17.07.2019 
(pentru semestrul II 2019) şi nr…./…/…/… din 08.01.2020 (privind semestrul I 
2020) 

- analizele cauzelor penale mai vechi de 1,3,4 şi 5 ani de la sesizare: nr. 
nr…./…/…/… din 18.7.2019 şi nr…./…/…/… din 16.12.2019 . 

- procesele verbale din : 27.11.2019 (3 pvb), 10.02.2020 (2 pvb),   în care se 
consemnează activităţile de cercetare penală ce urmează a fi efectuate în 
dosarele mai vechi înregistrate pe rolul acestei unităţi de parchet. 

 - adresele nr. …/…/…/17.05.2019, …/…/…/14.06.2019 şi 24.10.2019, prin 
care au fost înaintate note de sarcini vizând soluţionarea cu celeritate a dosarelor 
penale mai vechi de la 1 la 5 ani înregistrate cu menţiunea aplicării unor sancţiuni 
lucrătorilor de poliţie în cazul nerespectării termenelor stabilite. 

Trebuie precizat faptul că toate lucrările mai sus menţionate au fost 
întocmite de prim procurorul …. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului avea în lucru la data de 
07.07.2020 un număr de 3 dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare. Pe parcursul 
prezentelor verificări dosarul nr. …/…/… a fost soluționat prin rechizitoriu la data 
de 15.07.2020. Comparativ cu datele înregistrate în controlul anterior din 
noiembrie 2018 pe rolul acestei unităţi de parchet se află în prezent tot 2 cauze 
cu acest obiect. 

Procurorii au dispus note de îndrumări şi au verificat dosarele aflate în lucru 
la organele de poliţie. 

- dosarul nr. …/…/… a fost înregistrat la data de 25.03.2015 şi are ca obiect 
infracţiunile prevăzute  de art. 297 Cod penal cu aplic 38 Cod penal , art.295 Cod 
penal . 

În cauză urmărire penală a fost începută în rem la 01.04.2015.  
În dosar a fost dispusă efectuarea unui raport de expertiză contabilă, nefiind 

finalizat nici până în prezent. 
În cauză au fost emise mai multe note de îndrumare prin care s-au stabilit 

activităţile ce urmau a fi efectuate precum şi termene de soluţionare. 
În dosar actele de cercetare penală au fost efectuate ritmic. 
Termenule de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în anul 2027. 
- dosarul nr. …/…/… a fost înregistrat la data de 22.04.2015 şi are ca obiect 

infracţiunea prevăzută  de art. 84 alin.1 pct.2 din Legea nr.59/1934 raportat la 
art.239 alin.2 Cod penal . 
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În cauză urmărire penală a fost începută în rem la  08.05.2015.  
Cauza a fost restituită la 02.07.2018 organelor de poliţie din cadrul SICE – 

Inspectoratul de Poliţie Judeţeană Suceava unde se află şi în prezent. 
În cauză au fost emise mai multe note de îndrumare prin care s-au stabilit 

activităţile ce urmau a fi efectuate precum şi termene de soluţionare. 
În dosar actele de cercetare penală au fost efectuate ritmic. 
Termenule de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în anul 2024. 
III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 

penale 
Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor sunt 

obiective şi după cum urmează: 
- redeschiderea urmăririi penale urmare dispoziţiilor instanţei. 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/…. 
- neîntocmirea unor rapoarte de expertiză. 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/… şi nr…./…/…. 
- complexitatea cauzelor . 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/…, …/…/…. 
- sustragerea inculpatului de la urmărire penală  . 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/…. 
- redistribuirea dosarelor la mai mulţi procurori.  
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/… şi nr…./…/…. 
- fluctuaţia de personalului de poliție judiciară . 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/…. 
 

       PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA FĂLTICENI 
Schema de personal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni  este 

prevăzută cu un număr de 4 procurori cu funcţie de execuţie şi  post procuror cu 
funcţie de conducere. 

În cursul anul 2019 gradul de ocupare al schemei a fost de 100% iar începând 
cu ianuarie şi respectiv februarie 2020, 2 procurori cu funcţii de execuţie au fost 
delegaţi ulterior numiţi la alte unităţi de parchet, fiind efectiv ocupate doar 2 
posturi de execuţie. 

Funcţia de prim-procuror este ocupată prin numire  din 15.07.2018 de 
procurorul … (HCSM nr.378/05.07.2018). 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
În vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării 

conducerea parchetului a dispus mai multe măsuri, întocmind un număr de 12 
informări şi procese verbale . 

Informările : nr. …/…/…/… din 23.01.2019,12.12.2019, 17.07.2019, 
09.07.2019, nr…./…/…/… din 07.06.2019, şi procesele verbale   nr…./…./…/… din 
29.05.2020, nr…./…/…/… din 08.02.2019, 07.03.2019, 03.04.2019, nr…./…/…/… 
din 31.0.5.2019, 05.07.2019. 
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II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni avea în lucru la data de 
07.07.2020 un număr de 3 dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare. Comparativ 
cu datele înregistrate în controlul anterior din noiembrie 2018 pe rolul acestei 
unităţi de parchet nu se  afla înregistrată nicio cauză cu acest obiect. 

Procurorii au dispus note de îndrumări şi au verificat dosarele aflate în lucru 
la organele de poliţie. 

- dosarul nr. …/…/… a fost înregistrat în anul 2019 cu data primei sesizări 
22.05.2014 şi are ca obiect infracţiunea prevăzută  de art. 213 alin.1 şi 3 Cod 
penal  cu aplic 35 alin.1 Cod penal. 

În cauză urmărire penală a fost începută în rem la 02.06.2014.  
Dosarul a fost înregistrat iniţial la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava care prin 
ordonanţa nr…./…/…/… din 23.12.2019 a dispus declinarea spre competentă 
soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni. 

Dosarul a fost înregistrat pe rolul acestei unităţi de parchet la 23.12.2019 iar 
din 14.02.2020 s-a dispus trecerea cauzei la un alt organ de cercetare penală 
decât cel la care fusese trimis iniţial. 

Cauza este complexă, dosarul cuprinzând 1578 de file. 
Termenule de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în cursul lunii 

noiembrie 2024, însă urmează a fi întrerupt întrucât (potrivit informării 
…/…/…/… din 26.06.2020) în acest dosar se va dispune efectuarea în continuare 
a urmăririi penale .. 

- dosarul nr. …/…/… fost înregistrat în anul 2015 cu data primei sesizări 
11.03.2015 şi are ca obiect infracţiunea prevăzută  de art. 295 Cod penal art.244 
Cod penal , art.322 Cod penal, art.323 Cod penal, art.238 Cod penal. 

 În cauză urmărire penală a fost începută în rem la 16.04.2015.  
La data de 04.06.2019 prin ordonanţă s-a dispus restituirea cauzei la 

organele de poliţie pentru completarea actelor de cercetare penală. 
În dosar sunt verificate un număr de 19 societăţi comerciale, până în prezent 

au fost audiaţi 7 martori. 
În cadrul compartimentului de investigarea a criminalităţii economice 

Fălticeni, acest dosar a fost redistribuit mai multor lucrători de poliţie datorită 
deficitului de personal şi a ocupării schemei în proporție de 50%. 

Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în cursul lunii 
ianuarie 2022. 

- dosarul nr. …/…/… a fost înregistrat în anul 2015 cu data primei sesizări 
11.11.2014 şi are ca obiect infracţiunea prevăzută  de art. 295 Cod penal şi 
art.297 alin.1  Cod penal, art. 308 Cod penal  şi art.300 Cod penal. 

În cursul anului 2015 a fost înregistrată cauza cu nr…./…/…, Prin ordonanţa 
din 27.04.2015 această cauză a fost declinată în favoarea< Parchetului de pe 
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lângă Tribunalul Suceava, unde a fost înregistrată sub nr. …/…/…. Prin ordonanţa 
nr…./…/… din 26.05.2015 s-a dispus clasarea pentru infracţiunea prevăzută  de 
art. art.267 alin.1 şi 6 Cod penal  şi disjungerea, declinarea în favoarea 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni pentru restul de infracţiuni. 

La 07.07.2015 dosarul nr…./…/… a fost reunit la dosarul nr. …/…/…. În dosar 
a fost efectuată o expertiză contabilă a cărei raport a fost finalizat în septembrie 
2018. 

În cauză urmărire penală a fost începută în rem la 26.11.2014.  
Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în 2029. 
III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 

penale 
Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor sunt 

obiective şi după cum urmează: 
- disjungerea şi declinarea de la alte unităţi de parchet. 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/…, nr…./…/…. 
- efectuarea cu întârzierea a unor rapoarte de expertiză financiar contabile. 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/…. 
- complexitatea cauzei . 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/…. 
- fluctuaţia de personalului de poliție judiciară . 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/…, nr. …/…/… şi nr. …/…/…. 
 

            PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA RĂDĂUŢI 
 Schema de personal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi  este 
prevăzută cu un număr de 8 procurori din care 7 procurori cu funcţie de execuţie 
şi  post de  prim procuror. 

În cursul anul 2019, 1 post de  procuror cu funcţie de execuţie a fost vacant, 
fiind efectiv ocupate 6 posturi. 

Funcţia de prim-procuror este ocupată prin numire  din 15.07.2017 de 
procurorul … (HCSM nr.491/04.07.2017). 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
În vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării 

conducerea parchetului a dispus mai multe măsuri, întocmind un număr de 5 
informări şi  un proces verbal . 

Informările: nr. …/…/…/… din 13.12.2019, nr…./…/…/… din  28.01.2019, 
nr…./…/…/… din 03.04.2019, nr…./…/…/… din 09.07.2019, nr. …/…/…/… din 
13.12.2019 şi procesul verbal nr…./…/…/… din 03.10.2019. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi avea în lucru la data de 07.07.2020 
un număr de 3 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. Comparativ cu datele 
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înregistrate în controlul anterior din noiembrie 2018 pe rolul acestei unităţi de 
parchet nu se  afla înregistrată nicio cauză cu acest obiect. 

Procurorii au dispus note de îndrumări şi au verificat dosarele aflate în lucru 
la organele de poliţie. 

- dosarul nr. …/…/… a fost înregistrat în anul 2014 cu data primei sesizări 
10.03.014 şi are ca obiect infracţiunile prevăzute  de art. 228 alin.1 Cod penal, 
art.253 alin.1 Cod penal, art.256 alin.1 Cod penal,  art.320 alin. 1 Cod penal, 
art.326 Cod penal, art.322 alin.1 Cod penal şi  art. 323 Cod penal. 

În cauză urmărire penală a fost începută în rem la 10.04.2014.  
Dosarul a fost soluţionat prin clasare la data de 10.09.2019 prin ordonanţa 

prim procurorului …/…/…/…, a fost menţinută soluţia de clasare din 31.05.2019. 
Prin încheierea … a Judecătoriei Rădăuţi a fost admisă plângerea unui petent, 

dispunându-se desfiinţarea soluţiilor mai sus menţionate şi trimiterea cauzei la 
parchet pentru continuarea cercetărilor. 

În speţă fiind cercetată infracţiunea prevăzută  de art. art.256 alin.1 Cod 
penal (infracţiunea fiind continuă şi neepuizată), nu se pune problema în prezent 
a împlinirii termenului de prescripţie. 

- dosarul nr. …/…/… fost înregistrat în anul 2015 cu data primei sesizări 
15.01.2015 şi are ca obiect infracţiunea prevăzută  de art. 196 alin.2 şi 3 Cod 
penal. 

În cauză urmărire penală a fost începută în rem la 14.01.2015.  
Prin ordonanţa din 24.08.2015 dosarul nr. …/…/… a fost soluţionat prin 

clasare, soluţie menţinută prin ordonanţa prim procurorului din 15.06.2016 
nr…./…/…/…, prin care s-a respins plângerea formulată de petenţi. 

La data de 05.10.2016, Judecătoria Rădăuţi prin încheierea nr.574 a admis 
plângerea petenţilor, a desfiinţat ordonanţele menţionate şi a trimis cauza la 
procuror pentru completarea urmăririi penale. 

După completarea urmăririi penale în al doilea ciclu procesual dosarul a fost 
soluţionat prin ordonanţa de clasare din 11.09.2017, menţinută prin ordonanţa 
prim procurorului unităţii nr…./…/…/… din 10.01.2018 prin respingerea plângerii 
petenţilor. 

La 27.02.2018 prin încheierea nr.206 Judecătoria Rădăuţi a admis plângerea 
petenţilor şi a trimis cauza la procuror pentru completarea urmăririi penale. 

În cauză la 19.10.2018 s-a solicitat IML Iaşi efectuarea unei expertize medico 
legale (necropsice)  a victimei. Raportul nu a fost întocmit nici până în prezent. 
La 24.06.2020 a fost întocmit un raport de necesitate vizând decontarea facturii 
pentru IML Iaşi. 

Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în 19.02.2023. 
- dosarul nr. …/…/… a fost înregistrat în anul 2015 cu data primei sesizări 

05.02.2015 şi are ca obiect infracţiunile prevăzute  de art. 244 alin. 1 şi 2  Cod 
penal şi  art.322 alin.1  Cod penal cu aplic 38 alin.1 Cod penal . 

În cauză urmărirea penală a fost începută în rem la 26.02.2015.  
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La data de 05.11.2018  la acest dosar au fost reunite şi dosarele …/…/…, 
nr…./…/… şi nr…./…/…. 

La data de 08.02.2018 la dosarul nr. …/…/… a mai fost reunit şi dosarul nr. 
…/…/…, iar la datele de 27.12.2018, 23.11.2018, 21.03.2019, 29.10.2019 , 
25.11.2019 şi 10.02.2020 reunirea şi a dosarelor nr…/…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, 
nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/… şi nr…./…/…. 

În cauză au fost efectuate mai multe percheziţii domiciliare şi o percheziţie 
informatică. 

Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în 19 septembrie 
2024. 

În aceste 3 dosare actele de cercetare penală au fost efectuate ritmic. 
III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 

penale 
Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor sunt 

obiective şi după cum urmează: 
- imposibilitatea audierii persoanei vătămate sau a mai multor martori 

plecaţi în străinătate. 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/… şi  nr. …/…/…. 
- complexitatea cauzei  determinată de reunirea mai multor dosare. 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/…. 
- redeschiderea urmăririi penale urmare a infirmărilor dispuse de instanţă. 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/…  şi …/…/…. 

 
           PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA VATRA DORNEI 
 Schema de personal la  Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei 
este prevăzută cu 3 posturi de  procurori din care 1 de conducere şi 2 de execuţie. 

De la 01.11.2019 şi până în prezent din cele 3posturi prevăzute sunt  ocupate 
doar 2, unul de către prim procurorul … prin numire la 01.01.2018 (HCSM 
nr.777/19.12.2018) şi unul de execuţie. 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
În vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării 

conducerea parchetului a dispus următoarele măsuri: 
- prelucrarea în şedinţele săptămânale de analiză a situaţiei cauzelor mai 

vechi de 5 ani de la sesizare. 
- În acest sens au fost întocmite informările nr…./…/…/… din 02.06.2020 din 

29.06.2020 (4 informări punctuale pe fiecare dosar în parte). 
II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 

realizată de procurori 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei are în lucru 4 dosare mai 

vechi de 5 ani de la sesizare, din care în cursul prezentelor verificări a fost 
soluţionat dosarul nr. …/…/… prin soluţia de clasare din 08.07.2020. 
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Faţă de 2 dosare câte erau menţionate în controlul anterior din noiembrie 
2018, în prezent se află în lucru un număr de 3 dosare, înregistrându-se o uşoară 
creştere. 

 Procurorii au dispus note de îndrumări şi au verificat dosarele aflate în lucru 
la organele de poliţie. 

- dosarul nr. …/…/… a fost înregistrat la data de 24.05.2018, data primei 
sesizări 14.08.2014 şi are ca obiect infracţiunea prevăzută  de art. 270 alin.3 din 
Legea nr.86/2006. În cauză urmărire penală a fost începută în rem la 14.08.2014.  

Prin rechizitoriu nr…./…/… din 24.04.2018 al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Dragomireşti printre altele s-a dispus disjungerea cauzei, declinarea 
competenţei în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei. Cauza 
nou formată fiind înregistrată sub nr…./…/….  

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei la 20.08.2014 a fost 
înregistrat dosarul nr…./…/…. Prin ordonanţa din 02.09.2014 s-a dispus 
declinarea competenţei de soluţionare  a cauzei nr…./…/… a Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Vatra Dornei  în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Dragomireşti şi pentru reunirea acestui dosar la dosarul nr. …/…/… al Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Dragomireşti. 

Prin ordonanţa din 18.11.2014 Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Dragomireşti a dispus declinarea competenţei de soluţionare în favoarea 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – 
Biroul Teritorial Maramureş, unde a fost înregistrat dosarul nr. …/…/…/…. Prin 
ordonanţa din 24.02.2017 Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism  a dispus clasarea cauzei şi declinarea competenţei în 
favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Dragomireşti pentru continuarea 
cercetărilor vizând anumite infracţiuni. La Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Dragomireşti dosarul declinat a fost înregistrat sub nr…./…/…. 

În cauză au fost emise mai multe note de îndrumare prin care s-au stabilit 
activităţile ce urmau a fi efectuate precum şi termene de soluţionare. 

În dosar actele de cercetare penală au fost efectuate ritmic.  
Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în anul 

14.08.2024. 
- dosarul nr. …/…/… a fost înregistrat la data de 19.06.2019, cu data primei 

sesizări la 19.06.2014 şi are ca obiect infracţiunea prevăzută  de art. 320 alin. Cod 
penal . 

În cauză urmărire penală a fost începută în rem la 19.06.2014.  
La 19.06.2019 Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei a fost sesizat 

urmare disjungerii dispuse prin rechizitoriul …/…/… din 07.06.2019 de  Direcţia 
Naţională Anticorupţie  – Serviciul Teritorial Suceava cu privire la art.320 alin,.1 
şi 2 Cod penal, privind un proces verbal de şedinţă ordinară al … din 21.04.2010 
şi … nr…./…. 
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Prin ordonanţa …/…/… cauza a fost soluţionată prin clasare, constatându-se 
împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale. 

 Prin ordonanţa nr…./…/…/… din 18.10.2019 conducerea Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Suceava, urmare admiterii plângerii unui petent,  s-a dispus 
infirmarea soluţiei de clasare şi redeschiderea şi reluarea cercetărilor în cauză 
sub aspectul pronunțării cu privire la anularea procesului verbal anterior 
menţionat presupus fals.  

Prin încheierea din 27.11.2019 a Judecătoriei Vatra Dornei a fost confirmată 
ordonanţa …/…/…/… din 18.10.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Suceava deşi în cauză termenul de prescripţie s-a împlinit la 21.04.2015. 

În prezent dosarul se află la Inspectoratul de Poliţie Judeţeană Suceava – 
Serviciul de Investigare a Criminalităţi Economice  din 06.01.2020. 

În cauză au fost emise note de îndrumare prin care s-au stabilit activităţile ce 
urmau a fi efectuate precum şi termene de soluţionare. 

În dosar actele de cercetare penală au fost efectuate ritmic.  
- dosarul nr. …/…/… a fost înregistrat la data de 13.05.2020 şi are ca dată a 

primei sesizări 24.02.2015, având ca obiect infracţiunile prevăzute  de art.320 
alin.1 şi 2 Cod penal, art.321 alin.1 Cod penal, art.322 alin.1 Cod penal, art.323 
Cod penal , art.326 Cod penal , art.297 alin.1 Cod penal, art.273 alin.1 Cod penal 
, art.269 alin.1 Cod penal , art.272 alin.1 Cod penal, art.287 Cod penal , art.369 
Cod penal şi art.256 alin.1 Cod penal . 

În cauză urmărire penală a fost începută în rem la 24.02.2015.  
La 30.01.2015 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr…./…/…/…a 

fost înregistrată o plângere ce s-a trimis în vederea soluţionării la Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Vatra Dornei unde s-a înregistrat sub nr…./…/….  La 
05.03.2015 dosarul a fost preluat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava ţi 
înregistrat sub nr…./…/…. La 17.12.2018 Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Suceava a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea 
Direcţiei  Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava, unde a fost 
înregistrat sub nr…./…/…. La 11.03.2020 Direcţia Naţională Anticorupţie – 
Serviciul Teritorial Suceava a dispus disjungerea şi declinarea competenţei de 
soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, 
unde dosarul a fost înregistrat sub nr…./…/…. La data de 30.04.2020 PT Suceava 
a dispus disjungerea şi declinarea în dosarul nr. …/…/… competenţei de 
soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra 
Dornei, unde noul dosar a fost înregistrat sub nr…./…/…. 

În dosar actele de cercetare penală au fost efectuate ritmic. 
Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte 24.02.2023. 
III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 

penale 
Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor sunt 

obiective şi după cum urmează: 
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- infirmări urmate de redeschiderea dosarului. 
- multiple declinări, urmare disjungerilor dispuse de către alte unităţi de 

parchet. 
 

      PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BOTOŞANI 
Schema de personal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani este 

prevăzută cu un număr de 13 posturi procurori cu funcţii de execuţie şi 4 posturi 
cu funcţii de conducere. 

În prezent, din cele 13 posturi de execuţie sunt ocupate 9 iar din cele 4 
posturi cu funcţii de conducere, doar funcţia de şef secţie urmărire penală este 
ocupată prin numire celelalte posturi de conducere fiind ocupate prin delegare. 

Din cele 3 posturi alocate Secţiei judiciare din 15.05.2020 sunt ocupate 
efectiv doar 2 (urmare demisiei unui procuror), la Secţia de urmărire penală 
desfăşurându-şi activitatea un număr de 6 procurori. 

Funcţia de prim-procuror este vacantă, fiind ocupată prin delegare de 
domnul …. 

Funcţia de prim-procuror adjunct de asemenea este ocupată prin delegare 
de doamna procuror …. 

Funcţia de procuror şef secţie urmărire penală  este ocupată prin numire de 
procurorul … din 13.12.2019  prin HCSM 1193/12.12.2019. 

Funcţia de procuror şef secţie judiciară  este vacantă şi ocupată prin delegare 
de doamna procuror …. 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
        Verificările efectuate au evidenţiat preocuparea Parchetului pe Tribunalul 
Botoşani pentru soluţionarea cu celeritate a stocului de dosare mai vechi de  5 
ani de la data sesizării. 

În acest sens, în vederea soluţionării cu celeritate a cauzelor mai vechi de  5 
ani de la data sesizării, au fost întocmite de către conducerea parchetului 
lucrările, informările, notele de verificare: nr…./…/…/16.12.2019, 
nr…./…/…/04.06.2019, nr. …/…/…/05.05.2020, nr…./…/…/05.05.2020, 
nr…./…/…/06.04.2020, nr…./…/…/04.03.2020, nr…./…/…/05.02.2020, 
nr…./…/…/07.01.2020, nr…./…/…/20.12.2019, 16.12.2019, 
nr…./…/…/05.12.2019, nr…./…/…/05.11.2019, nr…./…/…/04.10.2019, 
nr…./…/…/05.09.2019, nr…./…/…/05.08.2019, nr…./…/…/05.07.2019, 
nr…./…/…/04.06.2019, nr…./…/…/06.05.2019, nr…./…/…/05.04.2019, 
nr…./…/…/05.03.2019, nr…./…/…/05.02.2019 şi informarea din 15.06.2020 
vizând analiza punctuală pe cele 12 dosare  înregistrate la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Botoşani vizând obiectul prezentului control. 

Din cele 12 dosare unul a fost înregistrat în anul 2012, unul în anul 2014, unul 
în anul 2016, 2 în anul 2017, unul în anul 2018 , unul în anul 2019 şi 4 în anul 
2020. 
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 Din cele 12 dosare, în cursul prezentelor verificări au fost soluţionate un 
număr de 5 cauze, după cum urmează: 
- dosarul nr. …/…/… prin ordonanţa de clasare  din 10.06.2020, dosarul nr. …/…/… 
prin rechizitoriul din 23.06.2020, dosarul nr. …/…/… prin ordonanţă de clasare 
din 25.06.2020, dosarul nr. …/…/… prin rechizitoriul din 30.06.2020 şi dosarul nr. 
…/…/… prin rechizitoriul din 24.06.2020. 

Ţinând cont de datele menţionate la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Botoşani, mai sunt nesoluţionate din cele 12 dosare raportate doar 7 dosare. 

Comparativ cu datele înregistrate în controlul anterior având același obiect 
din noiembrie 2018, pe rolul acestei unităţi de parchet se găsesc înregistrate tot 
7 dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

În cele 7 dosare, actele cercetare/urmărire penală au fost efectuate ritmic, 
în cauze fiind întocmite note de îndrumare de către procurori. 
 Termenele de prescripţie a răspunderii penale se împlinesc în anii: 2022, 
2024, 2027, 2028, raportat la infracţiunile cercetate. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale 

Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor sunt 
obiective şi după cum urmează: 

- complexitatea cauzelor determinată de obiectul acestora, volumul 
materialului probator ce se impunea administrat, numărul persoanelor 
cercetate/audiate, numărul mare de acte materiale săvârşite. 

Exemplificăm: dosarul nr…./…/… şi nr…./…/…, nr. …/…/…, …/…/…. 
- reunirea mai multor dosare de la mai multe unităţi de parchet. 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/… . 
- redistribuirea repetată a dosarelor. 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/…, nr…./…/… 
-  elemente de extraneitate. 
Exemplificăm: dosarul nr. …/…/… 
- preluare cauză formată urmare disjungerii/declinărilor de la altă unitate de 

parchet. 
Exemplificăm: dosarul nr…./…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…. 
 

           PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BOTOŞANI 
 Schema de personal la  Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani este 
prevăzută cu 12 posturi de  procurori din care 2 cu funcţii  de conducere şi 10 cu 
funcţii de  execuţie. 

Din cele 10 posturi cu funcţii de execuţie sunt ocupate efectiv 9. 
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Funcţia de prim procuror şi de prim procuror adjunct sunt vacante , fiind 
ocupate de la 01.02.2020 prin delegare de domnul procuror … (prim procuror) şi 
de doamna  procuror … (prim procuror adjunct). 
 I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 

 În vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării 
conducerea parchetului a dispus următoarele măsuri: 

- În acest sens au fost întocmite programele de activitate aferente 
semestrelor I, II ale anului 2019 şi I al anului 2020, care la obiectivul nr.4 
vizează analiza cauzelor  aflate în lucru la procurori mai vechi de 1 an de la 
data sesizării ( inclusiv cele mai vechi de 5 ani) 

-  informările nr…./…/…/02.04.2019, 03.07.2019 şi  05.07.2019. 
II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 

realizată de procurori 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani are în lucru 2 dosare mai vechi 

de 5 ani de la sesizare, din care dosarul nr. …/…/… este înregistrat în anul 2014 
şi nr…./…/… înregistrat în cursul anului 2015. 

Pe rolul acestei unităţi de parchet se află acelaşi număr de dosare câte erau 
menţionate în controlul anterior din noiembrie 2018. 

 Procurorii au dispus note de îndrumări şi au verificat dosarele aflate în lucru 
la organele de poliţie. 

- dosarul nr. …/…/… a fost înregistrat la data de 2014, data primei sesizări 
20.10.2014  şi are ca obiect infracţiunea prevăzută  de art. 192 alin.2 Cod penal. 
În cauză urmărire penală a fost începută în rem la 20.10.2014, dispunându-se 
continuarea urmăririi penale la 12.01.2019. 

În cauză a fost efectuată pe parcursul a 2 ani (2017-2019), o expertiză medico 
legală de IML Iaşi. În prezent s-a dispus efectuarea unui supliment de expertiză 
medico legală la solicitarea suspectei. 

În dosar actele de cercetare penală au fost efectuate ritmic.  
Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în 25.05.2028. 
- dosarul nr. …/…/…, cu data primei sesizări la 02.03.2015 şi are ca obiect 

infracţiunea prevăzută  de art. 244 alin. 2 Cod penal . 
În cauză urmărire penală a fost începută în rem la 09.03.2015.  
În cauză inculpatul se sustrage urmăririi penale . La 22.05.2020 fiind întocmit 

un ordin european de anchetă adresat autorităţilor judiciare germane. 
În dosar actele de cercetare penală au fost efectuate ritmic. 
Termenul de prescripţie a răspunderii penale se împlineşte în cursul anului 

2025. 
III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 

penale 
Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor sunt 

obiective şi după cum urmează: 
- efectuarea cu întârziere a expertizei medico legale (dosarul nr. …/…/…). 
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- sustragerea inculpatului de la urmărire penală )dosarul nr. …/…/…). 
 

           PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA DĂRĂBANI 
 Schema de personal la  Parchetul de pe lângă Judecătoria Dărăbani este 
prevăzută cu 3 posturi de  procurori din care 1 cu funcţie  de conducere şi 2 cu 
funcţii de  execuţie. 

În cursul  anul 2019, efectiv în unitate şi-a desfăşurat activitatea doar domnul 
prim procuror … care era delegat pe funcţia de conducere. 

În cursul anului 2020 începând cu 02.06.2020 din schema de 3 procurori sunt 
ocupate efectiv 2 posturi unul de conducere şi unul de execuţie. 

Postul de prim procuror este vacant, fiind ocupat prin delegare de procurorul 
…. 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
În vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării 

conducerea parchetului a dispus următoarele măsuri: 
- În acest sens au fost întocmite informările nr…./…/…/… şi nr. …/…/…/ …. 
II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 

realizată de procurori 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Dărăbani are în lucru 5 dosare mai vechi 

de 5 ani de la sesizare, din care unul este  înregistrat în anul 2015, unul în 2018 
şi 3 în 2019. 

Procurorii au dispus note de îndrumări şi au verificat dosarele aflate în lucru 
la organele de poliţie. 

- dosarul nr. …/…/…  a fost înregistrat la data de 2015, data primei sesizări 
16.04.2015  şi are ca obiect infracţiunile prevăzute  de art. 322 alin.1 Cod penal, 
art.323 Cod penal, art.297 Cod penal  şi art.244 alin.1 şi 2 Cod penal. 

La data de 27.03.2019 procurorul a dispus restituirea cauzei la organele de 
cercetare ale poliţiei în vederea refacerii şi completării urmăririi penale. Dosarul 
se află în lucru la prim procurorul unităţii care în cursul anului 2019 a fost singurul 
procuror din unitate exercitând atât funcţia de conducere cât şi funcţia de 
execuţie, inclusiv în ce priveşte activitatea judiciară, acordând prioritate 
dosarelor în care au fost dispuse măsuri preventive. 

În dosar actele de cercetare penală au fost efectuate ritmic.  
Termenele de prescripţie a răspunderii penale în cele 5 cauze  se împlinesc 

în anii 2022, 2023 şi 2024. 
III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 

penale 
Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor sunt 

obiective şi după cum urmează: 
- lipsa procurorilor  cu funcţie de execuţie . 
- formarea cauzelor urmare disjungerii şi declinării de la alte unităţi de 

parchet. 
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Exemplificăm: dosarul nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr…./…/… şi …/…/…. 
- imposibilitatea audierii în calitate de martori a unor persoane plecate în 

străinătate. 
Exemplificăm : dosarul nr. …/…/2…, nr…./…/… 
 

       PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA DOROHOI 
Schema de personal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi este 

prevăzută cu 3 posturi de  procurori din care 1 cu funcţie  de conducere şi 2 cu 
funcţii de  execuţie. 

În cursul anului 2019 au fost ocupate un post de conducere prin delegare şi 
2 de execuţie (temporar). 

În prezent, postul de conducere este vacant şi ocupat prin delegare de 
doamna procuror …, pe postul de execuţie fiind delegat un procuror de la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani. 

I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
În vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării 

conducerea parchetului a dispus următoarele măsuri: 
- În acest sens au fost întocmite situaţii, informări, adrese către 

Inspectoratul de Poliţie Judeţeană Botoşani. 
- situaţiile tabelare din 10.07.2018, 06.03.2019,nr…./…/…/… din 

01.02.2019, nr…./…/…/28.02.2019, nr…./…/…/…, nr…/…/…/…, nr. …/…/…/…, 
nr…./…/…/…,nr…/../…/…, nr…./../…/…,nr…./…/…/…, nr. …/…/…/…, nr…./…/…/…, 
nr…./…/…/…, nr…./…/…/…, nr…./…/…/…, nr…./…/…/…, nr…./…/…/… şi 
nr…./…/…/…. 

- informarea nr…./…/…/…,  
- adrese către Inspectoratul de Poliţie Judeţeană Botoşani din 03.04.2019, 

20.03.2020,  31.10.2019.  
II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 

realizată de procurori 
Pe rolul acestei unităţi de parchet sunt înregistrate 5 cauze mai vechi de 5 

ani de la prima sesizare. 
Din cele 5 cauze înregistrate la această unitate de parchet dosarul nr. …/…/… 

este înregistrat în anul 2013, restul de 4 dosare fiind înregistrate în anul 2014. 
În toate cele 5 dosare actele de cercetare penală au fost efectuate ritmic. 
Dosarul nr. …/…/… are ca primă dată a sesizării 17.07.2013 şi are ca obiect 

infracţiunile prevăzute  de art. 228 alin.1 Cod penal, art.229 alin.1 lit.d Cod penal 
cu aplic 35 alin.1 şi art.41 alin.1 Cod penal. 

În acest dosar s-a dispus restituirea cauzei şi reluarea cercetărilor  penale 
urmare încheierii Judecătoriei Dorohoi din 10.12.2015. 

În cauză, s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice de specialitate care nu 
a fost finalizată nici până în prezent. 

Cauza a fost redistribuită la mai mulţi procurori. 
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Termenele de prescripţie se împlinesc în anii 2023 şi 2024. 
III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 

penale 
Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor sunt 

obiective şi după cum urmează: 
- neefectuarea expertizei tehnice judiciare (dosarul nr. …/…/…) sau 

expertizelor medico legale dispuse în cauză(dosarul nr. …/…/…, nr. …/…/…). 
- redeschiderea şi reluarea urmăririi penale urmare restituirii cauzei de către 

instanţele de judecată (dosarul nr. …/…/…, nr…./…/…). 
- redistribuirea dosarelor la mai mulţi procurori  (dosarul nr. …/…/…, nr. 

…/…/…, nr…./…/…, nr…./…/… şi nr…./…/…). 
 

            PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SĂVENI 
 Schema de personal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni este 
prevăzută cu 3 posturi de  procurori din care 1 cu funcţie  de conducere şi 2 cu 
funcţii de  execuţie. 

   În perioada 01.01.2019-15.04.2019 unitatea a funcţionat cu 2 procurori din 
care unul stagiar. Din 16.04.2019-23.12.2019 activitatea a fost desfăşurată doar 
de un singur procuror , iar din 24.12.2019 până în 02.06.2020 la  Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Săveni își desfăşoară activitatea 2 procurori din care procurorul 
… o cupă funcţia vacantă de prim procuror prin delegare. 

   I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
   În vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării 

conducerea parchetului a dispus următoarele măsuri: 
- În acest sens au fost întocmite situaţiile tabelare lunare, privind cauzele ce 

fac obiectul prezentului control după cum urmează: 
- situaţiile tabelare nr…./…/…/…, nr…./…/…/…, nr, …/…/…/…, nr…./…/…/…, 

nr…./…/…/…, nr…./…/…/…, nr. …/…/…/…, nr…./…/…/…, nr. …/…/…/…, 
nr…./…/…/…, nr. …/…/…/…, nr…./…./…/…, nr…./…/…/…, nr…./…/…/…, 
nr…./…/…/…, nr…/…/…/…, nr…./…/…./…. 

De asemenea conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni a mai 
întocmit şi informări pe fiecare dosar în parte ce au fost adresate unităţilor 
superioare de parchet, respectiv nr…./…/…/… şi nr. …/…/…/…. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

Pe rolul acestei unităţi de parchet sunt înregistrate 5 cauze mai vechi de 5 
ani de la prima sesizare. 

Din cele 5 cauze înregistrate la această unitate de parchet un dosar este 
înregistrat în anul 2018, două în 2019 şi două  în 2020. 

În toate cele 5 dosare actele de cercetare penală şi urmărire penală  au fost 
efectuate ritmic. 
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Cauzele fiind înregistrate pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni 
în mare parte urmare declinărilor şi disjungerilor dispuse de către alte unităţi sau 
structuri specializate de parchet. 

Termenele de prescripţie se împlinesc în anii 2021, 2022, 2023  şi 2027. 
De menţionat este faptul că în dosarul nr. …/…/… termenul de prescripţie a 

răspunderii penale s-a împlinit în perioada în care  această cauză  se afla la 
Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei. Astfel:  

- data primei sesizări este 05.09.2012. Cauza are ca obiect art.132 din Legea 
nr.78 /2000 raportat la art.297 alin.1 Cod penal , art.320 alin.1, art.323, art.321 
alin.1, art.244 alin.1, art.326 şi art.322 Cod penal . 

Prin ordonanţa de clasare …/…/… din 21.05.2020 Direcţia Naţională 
Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, a dispus clasarea şi declinarea în 
favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni. Dosarul …/…/… a fost 
înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni la data de 27.05.2020. 

Prin ordonanţa nr…./…/… din 17.06.2020 a Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Săveni s-a dispus declinarea competenţei în favoarea Direcţiei  
Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei , în prezent dosarul 
aflându-se la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a fi 
soluţionat urmare conflictului negativ de competenţă declanşat. 

În dosarul nr. …/…/… urmărirea penală a fost începută în rem la 18.11.2014 
de către procurorul de caz de la Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de 
combatere a corupţiei. 

III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale 

Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor sunt 
obiective şi după cum urmează: 

- înregistrarea dosarelor urmare disjungerilor şi declinărilor dispuse de către 
alte unităţi de parchet sau structuri specializate de parchet. 

Exemplificăm: nr…./…/… (format urmare clasării şi declinării dispuse de 
Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava la 07.08.2018 în 
dosarul nr. …/…/…), nr. …/…/… (format urmare clasării şi declinării dispuse de 
Direcţia Naţională Anticorupţie -Serviciul Teritorial Suceava la 29.05.2019  în 
dosarul nr. …/…/…), nr…./…/…(format urmare clasării şi declinării dispuse de 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa la 04.07.2019 în dosarul nr. …/…/…), 
nr. …/…/…(format urmare clasării şi declinării dispuse de Direcţia Naţională 
Anticorupţie -Secţia de combatere a corupţiei la 21.05.2020 în dosarul nr. 
…/…/…). 

- redistribuirea dosarelor la mai mulţi procurori  (dosarul nr. …/…/…). 
       - complexitatea cauzei datorată reunirii unui număr mare de dosare aflate 
pe rolul mai multor unităţi de parchet (dosarul nr. …/…/…) 
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        - ocuparea incompletă a schemei de personal, majoritatea dosarelor ce fac 
obiectul acestui control aflându-se în supravegherea şi urmărirea proprie a prim 
procurorului . 
 C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA 
ȘI APLICAREA LEGII 

Nu este cazul. 
D. DEFICIENȚE ȘI VULNERABILITĂȚI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 

ÎNLĂTURAREA DEFICIENȚELOR ȘI PREVENIREA RISCURILOR 
I. Deficiențe și vulnerabilități identificate 
Prelungirea în timp a procedurilor, datorată cauzelor descrise la capitolul B 

pct.III, a avut drept consecință nesoluționarea dosarelor dosarelor mai vechi de 
5 ani de la data sesizării, aflate în lucru la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Suceava și unitățile subordinate. 

Fluctuaţia de personal atât la nivelul unităţilor de parchet cât şi la nivelul 
organelor de poliţie judiciară şi/sau deficitul de resursă umană la care se adaugă 
lipsa de experienţă a magistraţilor stagiari dar şi a lucrătorilor de poliţie noi 
angajaţi din sursă externă constituie vulnerabilităţi şi blocaje ce au drept 
consecinţă afectarea activităţii, prin creşterea volumului de activitate şi implicit 
prelungirea procedurilor judiciare la unităţile de parchet, aşa cum s-a arătat la 
capitolul B din prezentul raport. 

II. Propuneri pentru înlăturarea deficiențelor și prevenirea riscurilor 
Raportat la aspectele constate și descrise anterior, apreciem că se impune: 
-continuarea monitorizării de către conducerea Parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel Suceava și unitățile subordinate a situației cauzelor cu autor 
cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare; 

-efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire penală în 
cauzele aflate în lucru la urmărire penală proprie, iar în privința cauzelor aflate 
în lucru la organele de urmărire penală sub supravegherea procurorului se 
impune exercitarea cu fermitatea a atribuțiilor conferite de art.300, 303 C.p.p., 
precum și în realizarea dispozițiilor Ordinului comun nr…./…/… din 11.04.2014 al 
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
și al Ministerului Afacerilor Interne, de către procurorii desemnați, prin stabilirea 
de îndrumări și termene de finalizare a cercetărilor penale. 

  E. CONCLUZII PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL SUCEAVA 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava la data 

prezentelor verificări, există 6 cauze mai veche de 5 ani de la data sesizării, 
înregistrându-se o creştere faţă de 4 cauze înregistrat la controlul tematic 
anterior având acelaşi obiect din noiembrie 2018. 

► Verificările au reliefat faptul că în cauza mai veche de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv: 
preluarea dosarelor de alte unităţi de parchet subordonate (toate cele 6 dosare),  
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redistribuirea cauzei la mai mulţi procurori, înregistrarea iniţială a cauzei la o 
structură specializată de parchet ce ulterior şi-a declinat competenţa în favoarea 
unei unităţi de parchet arondată Parchetului de pe lângă Curtea de Apel  
Suceava, redeschiderea urmăririi penale urmare mai multor infirmări dispuse de 
către instanţă,  complexitatea cauzei,  nefinalizarea raportului de expertiză 
grafologică. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL  SUCEAVA 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava la data prezentelor 

verificări, există 5 cauze mai veche de 5 ani de la data sesizării, înregistrându-se 
o scădere faţă de 8 cauze înregistrat la controlul tematic anterior având acelaşi 
obiect din noiembrie 2018. 

► Verificările au subliniat faptul că cele 5 cauze mai veche de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv: 
complexitatea cauzelor determinată de obiectul acestora, volumul materialului 
probator ce se impunea administrat, numărul persoanelor cercetate/audiate, 
numărul mare de acte materiale săvârşite, reunirea mai multor dosare de la mai 
multe unităţi de parchet,  redistribuirea repetată a dosarelor,  elemente de 
extraneitate,  cauze formate urmare unor declinări de competenţă şi  fluctuaţia 
mare a lucrătorilor de poliţie judiciară. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SUCEAVA 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria  Suceava la data prezentelor 

verificări, există 5 cauze mai veche de 5 ani de la data sesizării, înregistrându-se 
o scădere faţă de 6 cauze înregistrat la controlul tematic anterior având acelaşi 
obiect din noiembrie 2018. 

► Verificările au subliniat faptul că cele 5 cauze mai veche de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv: 
reunirea mai multor dosare de la mai multe unităţi de parchet, redistribuirea 
repetată a dosarelor la mai mulţi procurori, elemente de extraneitate, cauze 
formate urmare unor declinări de competenţă şi  fluctuaţia mare a lucrătorilor 
de poliţie judiciară. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
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dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA GURA HUMORULUI 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Gura Humorului la data prezentelor 

verificări, există 2 cauze mai veche de 5 ani de la data sesizării, înregistrându-se 
o situaţie similară faţă de controlul tematic anterior având acelaşi obiect din 
noiembrie 2018. 

► Verificările au subliniat faptul că cele 5 cauze mai veche de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv:  
redeschiderea urmăririi penale urmare dispoziţiilor instanţei,  neîntocmirea unor 
rapoarte de expertiză,  complexitatea cauzelor, sustragerea inculpatului de la 
urmărire penală, redistribuirea dosarelor la mai mulţi procurori,  fluctuaţia de 
personalului de poliție judiciară . 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA FĂLTICENI şi PARCHETULUI DE PE 
LÂNGĂ JUDECĂTORIA RADĂUŢI 

► Pe rolul acestor două unităţi de parchet la data prezentelor verificări, 
există câte 3 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, înregistrându-se o 
creştere faţă de 0 cauze înregistrate la ambele parchete constate la  controlul 
tematic anterior având acelaşi obiect din noiembrie 2018. 

► Verificările au subliniat faptul că cele 6 cauze mai vechi de 5 ani,  
înregistrate la cele două unităţi de parchet durata procedurilor a fost 
determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv: complexitatea cauzelor 
determinată de obiectul acestora, disjungerea şi declinarea de la alte unităţi de 
parchet, efectuarea cu întârziere a unor expertize financiar contabile, reunirea 
mai multor dosare de la mai multe unităţi de parchet,  redeschiderea urmăririi 
penale urmare infirmărilor dispuse de instanţă,  fluctuaţia mare a lucrătorilor de 
poliţie judiciară şi imposibilitatea audierii părţilor sau martorilor care sunt plecaţi 
în străinătate. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA VATRA DORNEI 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Vatra Dornei la data prezentelor verificări, 

există 3 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, înregistrându-se o uşoară 
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creştere faţă de controlul tematic anterior având acelaşi obiect din noiembrie 
2018 când au fost înregistrate un număr de 2 cauze.. 

► Verificările au subliniat faptul că cele 3 cauze mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv: 
infirmări urmate de redeschiderea dosarului, multiple declinări, urmare 
disjungerilor dispuse de către alte unităţi de parchet. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BOTOŞANI 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani la data prezentelor 

verificări, există 7 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, înregistrându-se o 
situaţie similară faţă de controlul tematic anterior având acelaşi obiect din 
noiembrie 2018 când au fost înregistrate un număr de 7 cauze. 

► Verificările au subliniat faptul că cele 7 cauze mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv:  
complexitatea cauzelor determinată de obiectul acestora, volumul materialului 
probator ce se impunea administrat, numărul persoanelor cercetate/audiate, 
numărul mare de acte materiale săvârşite, reunirea mai multor dosare de la mai 
multe unităţi de parchet,  redistribuirea repetată a dosarelor,  elemente de 
extraneitate şi preluarea cauzelor formate urmare disjungerii/declinărilor de la 
altă unitate de parchet. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BOTOŞANI 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Botoşani la data prezentelor verificări, 

există 2 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, înregistrându-se o creştere 
faţă de controlul tematic anterior având acelaşi obiect din noiembrie 2018 când  
nu au fost înregistrate astfel de dosare. 

► Verificările au subliniat faptul că cele 2 cauze mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv: 
efectuarea cu întârziere a expertizei medico legale şi sustragerea inculpatului de 
la urmărire penală . 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
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analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA DĂRĂBANI, PARCHETUL DE PE 
LÂNGĂ JUDECĂTORIA DOROHOI ŞI PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA 
SĂVENI 

► Pe rolul celor trei unităţi de parchet la data prezentelor verificări, există 
câte 5 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, înregistrându-se o creştere 
semnificativă faţă de controlul tematic anterior având acelaşi obiect din 
noiembrie 2018, când la aceste unităţi nu era înregistrată nicio cauză. 

► Verificările au subliniat faptul că cele 3 cauze mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv: 
ocuparea incompletă a schemei de procurori cu funcţii de execuţie, formarea 
cauzelor urmare disjungerii şi declinării de la alte unităţi de parchet, 
imposibilitatea audierii unor martori datorită plecării lor în străinătate, 
neefectuarea unor expertizei tehnice judiciare, sau medico legale, redeschiderea 
şi reluarea urmăririi penale urmare restituirii dosarelor de către instanţe, 
redistribuirea succesivă a cauzelor la mai mulţi procurori, complexitatea unor 
cauze datorată reunirii unui număr mare de dosare aflate pe rolul mai multor 
unităţi de parchet. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TIMIŞOARA 
  
      B. PROBLEMATICA IDENTIFICATĂ PE PARCURSUL CONTROLULUI PRIN 

RAPORTARE LA OBIECTIVELE STABILITE 
 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara avea la începutul lunii 
iunie 2020, conform schemei de funcțiuni, un total de 15 posturi de procuror, 
din care 14 erau ocupate efectiv (în perioada ianuarie - iulie 2019 unitatea a 
funcţionat cu 16 procurori, în perioada august 2019 - februarie 2020 cu 15 
procurori, iar începând cu luna martie 2020 cu 14 procurori). 

 În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată de 
către procurorul general …., ajutat de procurorii generali adjuncţi  … şi …, 
procurorul şef secţie urmărire penală … şi respectiv procurorul şef secţie 
judiciară …. 
 Conform datelor transmise de către Parchetul de pe  lângă Curtea de Apel 
Timişoara prin adresa nr. …/…/…/… din data de 07.07.2020, la această unitate de 
parchet şi la unităţile din circumscripţia sa se aflau în lucru 142 de dosare mai 
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vechi de 5 ani de la data sesizării, comparativ cu 98 de dosare rămase în lucru la 
finele controlului anterior, repartizate astfel:  
               - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara - 2 dosare/2 dosare 
anterior 
               - Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad - 14 dosare/13 dosare anterior 
               - Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad - 6 dosare/1 dosar anterior 
               - Parchetul de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş - 3 dosare/0 dosare 
anterior 
               - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu - 1 dosar/0 dosare anterior 
               - Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova - 5 dosare/0 dosare anterior 
     - Parchetul de pe lângă Tribunalul  Caraş - Severin - 22 dosare/14 dosare 
anterior 
                - Parchetul de pe lângă  Judecătoria Reşiţa - 8  dosare/6 dosare anterior  
                - Parchetul de pe lângă Judecătoria Moldova Nouă - 2 dosare/2 dosare 
anterior 
               - Parchetul de pe lângă  Tribunalul Timiş - 45 dosare/40 dosare anterior 
               - Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara - 30 dosare/15 dosare 
anterior 
               - Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj - 1 dosar/3 dosare anterior 
               - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sânicolau Mare - 2 dosare/0 dosare 
anterior 
               - Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta - 1 dosar/0 dosare anterior 
 La celelalte unităţi din circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Timişoara nu erau înregistrate dosare ce fac obiectul controlului.  

 I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Timişoara 
         Materialul supus analizei relevă faptul că, în virtutea atribuţiilor 
manageriale, activitatea de control şi îndrumare a conducerii Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Timişoara s-a concretizat în : 

- emiterea Ordinului nr. … din 10 februarie 2020 al procurorului general al 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara prin care s-a dispus ca 
trimestrial parchetele de pe lângă tribunale să înainteze Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Timişoara o analiză a cauzelor mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare, înregistrate atât în activitatea proprie cât şi a parchetelor din 
subordine; a fost implementată în efectuarea analizei o fişă tip necesar a se 
întocmi pentru fiecare dosar identificat, cuprinzând date relevante care să 
permită monitorizarea stadiului cercetărilor efectuate în această categorie de 
cauze; în aplicarea acestui ordin a fost emisă ulterior adresa nr. …/…/…/… către 
parchetele de pe lângă tribunalele din subordine; 

- verificarea activităţii de urmărire penală desfăşurată în trimestrul IV 2018 
în cauzele mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, înregistrate la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Timiş (notă nr. …/…/…/… din 22.01.2019); 
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- analiza semestrială a cauzelor nesoluţionate mai vechi de 5 ani de la 
prima sesizare, înregistrate în evidenţele Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Timişoara şi a unităţilor din subordine, precum şi a măsurilor manageriale 
dispuse de conducătorii unităţilor subordonate în vederea reducerii stocului 
acestor dosare şi a soluţionării lor cu celeritate  (analiza nr. …/…/…/… din 29 
ianuarie 2020 – pentru semestrul II 2019 şi analiza nr. …/…/…/… din 19 iulie 2019 
– pentru semestrul I 2019). 

 II.  Activitatea de urmărire penală realizată de procurori 
 La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea nr. 765/11.12.2018 

pronunțată de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara se aflau în lucru 2 dosare penale 
mai vechi de 5 ani de la sesizare (1 dosar înregistrat în anul 2015 şi 1 dosar 
înregistrat în anul 2018). 

 De asemenea, conform datelor comunicate în cadrul prezentelor verificări 
în gestiunea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara existau un număr 
de 2 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare (ambele dosare fiind înregistrate în 
anul 2015). 

 Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada  
2022-2030. 

   III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

 Din verificarea situaţiei celor 2 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor motive obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, decurgând din complexitatea cauzelor, determinată de 
natura faptelor investigate şi, implicit, de volumul ridicat al activităţilor 
desfăşurate (menţionăm dosarul nr. …/…/…, cauză în care iniţial, la data de 
24.05.2018, a fost dispusă renunţarea la urmărirea penală, cererea de 
confirmare a ordonanţei emise de procuror fiind respinsă prin încheierea penală 
pronunţată la data de 20.09.2018 de Judecătoria Timişoara în dosarul nr. …/…/… 
şi respectiv, dosarul nr. …/…/… în care la data de 02.07.2019 a fost dispusă 
extinderea urmăririi penale). 
 
           PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARAD 
 Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad avea la finele lunii mai 2020, 
conform schemei de funcțiuni, un total de 15 posturi de procuror, din care  12 
erau ocupate efectiv, un procuror fiind delegat la Parchetul de pe lângă Curtea 
de Apel Timişoara începând cu data de 15.04.2020 (în perioada ianuarie - iunie 
2019 unitatea a funcţionat cu 14 procurori, în perioada iulie – octombrie 2019 
cu 13 procurori, iar în perioada noiembrie 2019 - mai 2020 cu 12 procurori). 

     În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată de 
către prim procurorul …, ajutat de prim procurorul adjunct …, procurorul şef 
secţie urmărire penală delegat … şi respectiv, procurorul şef secţie judiciară …. 
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         I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Arad 
        În ceea ce priveşte stocul de dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, 
conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a desfăşurat : 
 - şedinţe de lucru la care au participat procurorii de supraveghere, 
reprezentanţii SICE Arad şi lucrători de poliţie în care s-au analizat toate dosarele 
incluse în această categorie, fiind încheiate procese-verbale constatatoare (nr. 
…/…/…/… din 5 iunie 2020, …/…/…/… din 18 februarie 2020, …/…/…/… din 22 
octombrie 2019, …/…/…/… din 25 iunie 2019, …/…/…/…. din 28 martie 2019); 
 - activităţi de verificare a volumului de activitate al procurorilor din cadrul 
unităţii şi al unităţilor din raza de competenţă (referat nr. …/…/…/… din 10 iulie 
2019, notă nr. …/…/…/… din 11 februarie 2020, notă de verificare nr. …/…/…/… 
din 31 iulie 2019, notă de verificare nr. …/…/…/… din 14 august 2019, notă de 
verificare nr. …/…/…/… din 02 august 2019, notă de verificare nr. …/…/…/… din 
25 iulie 2019, notă de verificare nr. …/…./…/…din 05 august 2019, nota nr. 
…/…/…/… din 25.06.2020.  
          II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
      La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad au rămas 
nesoluţionate 13 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

Din situația transmisă la data de 25.06.2020, comunicată sub nr. 
…/…/…/…, de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad rezultă 
că la această unitate de parchet se aflau în lucru 14 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare (1 cauză fiind înregistrată în anul 2014, 4 cauze înregistrate în anul 
2015, 1 cauză în 2017, 7 cauze în anul 2019 şi 1 cauză în anul 2020). 

 Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada  
2024 - 2027. 

 În activitatea de efectuare a urmăririi penale/supraveghere a cercetării 
penale în cauzele menţionate, procurorii au emis, de regulă, note de îndrumări 
ori ordonanţe de delegare prin care au stabilit actele necesar a fi efectuate de 
lucrătorii de poliţie judiciară. 

 Măsurile luate au condus la menţinerea unui stoc redus de dosare din 
categoria celor analizate. 

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Din verificarea situaţiei celor 14 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, respectiv: 

      - complexitatea cauzelor determinată de volumul ridicat al activităţilor 
desfăşurate (exemplificăm dosarele nr. …/…/…, …/…/…, …/…/…), de dificultatea 
administrării probatoriului (exemplificăm dosarele nr.  …/…/… şi …/…/…), de 
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necesitatea efectuării unor expertize fiscale ori constatări pentru clarificarea 
împrejurărilor cauzei (exemplificăm dosarele nr.  …/…/… şi …/…/…) ori de 
necesitatea efectuării actelor de urmărire penală prin comisie rogatorie 
(exemplificăm dosarul nr. …/…/…); 

   -  dispunerea unor soluţii de declinare ori disjungere de către alte unităţi de 
parchet, după intervale semnificative de timp de la prima sesizare (exemplificăm 
dosarele nr. …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…); 

 - sustragerea suspecţilor/inculpaţilor de la urmărirea penală 
(exemplificăm    dosarele  nr. …/…/…, …/…/…. 

 
            PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ARAD 
 Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad avea la finele lunii mai 2020, 
conform schemei de funcțiuni, un total de 18 posturi de procuror (17 posturi 
până în luna noiembrie 2019), din care 14 erau ocupate efectiv, un procuror fiind 
delegat la DIICOT – Serviciul Teritorial Arad începând cu data de 24.02.2020 (în 
perioada ianuarie – 16 aprilie 2019 unitatea a funcţionat cu 16 procurori, în 
perioada 16 aprilie – decembrie 2019 cu 14 procurori, iar începând cu data de 1 
ianuarie 2020 şi până la data de 23.02.2020 cu 14 procurori). 

     În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată de 
către prim procurorul …, ajutat de prim procurorii adjuncţi … şi … (delegat). 
         I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Arad 

 Din documentația comunicată de conducerea Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Arad, rezultă preocuparea conducerii Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Arad pentru monitorizarea dosarelor nesoluţionate incluse în 
categoria cauzelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare și luarea unor măsuri 
în scopul reducerii duratei de soluţionare a cauzelor şi a stocului de dosare vechi, 
pentru verificarea volumului de activitate/procuror ori pentru organizarea unor 
întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai Poliţiei municipiului Arad şi IPJ Arad 
(procesele-verbale întocmite la datele de 29.01.2019, 21 octombrie 2019, 
analiza cauzelor cu AC mai vechi de 1 an de la sesizare - nr. …/…/…/… din 
06.05.2019, procesele verbale din 06.05.2019 privind dosarele mai vechi de 1 an 
aflate în lucru la fiecare procuror, procese verbale privind dosarele mai vechi de 
1 an la fiecare procuror, analiză privind organizarea activităţii unităţii). 

 II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

 La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a rămas în lucru 1 
cauză mai veche de 5 ani de la sesizare. 
        Verificările prealabile desfăşurate în timpul prezentului controlul au 
reliefat faptul că în gestiunea Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad sunt 6 
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cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare (3 cauze fiind înregistrate în anul 2014, 1 
cauză în 2015, 1 cauză în 2019 şi 1 cauză în anul 2020). 

 Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada  
aprilie 2021 - 2034. 

 În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele menţionate, 
procurorii au emis, de regulă, note de îndrumări ori ordonanţe de delegare prin 
care au stabilit actele necesar a fi efectuate de lucrătorii de poliţie judiciară, 
fixându-se şi termene de soluționare, care ulterior au fost prelungite succesiv. 

 Măsurile luate nu s-au dovedit pe deplin eficiente, în condiţiile existenţei 
unui deficit permanent de procurori, constatându-se că în perioada 2019 – mai 
2020 stocul de cauze vechi al Parchetului de pe lângă  Judecătoria Arad - care la 
finele precedentului control avea pe rol 1 cauză mai veche de 5 ani de la sesizare, 
a crescut la 6 dosare incluse în această categorie.  În 2 dintre cauze au fost 
adoptate în anii 2018-2019 soluţii de clasare care au fost desfiinţate de 
Judecătoria Arad, fiind admise plângerile formulate împotriva soluţiilor de 
clasare şi trimise dosarele la procuror pentru completarea urmăririi penale.  

 Alte 2 cauze (dosarele nr. …/…/… şi respectiv, nr. …/…/…), în perioada 
14.04.2014 – 9.08.2019 şi respectiv, 12.06.2020, s-au aflat în instrumentarea 
procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Arad, în ambele situaţii fiind dispuse soluţii 
de clasare şi respectiv, disjungere şi declinare a competenţei de soluţionare după 
mai bine de 5 ani. 

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Din verificarea situaţiei celor 6 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, respectiv: 

      - complexitatea cauzelor determinată de volumul ridicat al activităţilor 
desfăşurate (exemplificăm dosarul nr. …/…/… – în care a fost emis ordin 
european de anchetă şi s-au emis 8 note de îndrumare), de dificultatea 
administrării probatoriului (exemplificăm dosarul nr.  …/…/…), de necesitatea 
efectuării unor expertize contabile pentru clarificarea împrejurărilor cauzei 
(exemplificăm dosarul nr.  …/…/…); 

   -  dispunerea unor soluţii de declinare ori disjungere de către alte unităţi de 
parchet, după intervale semnificative de timp de la prima sesizare (exemplificăm 
dosarele nr. …/…/… şi respectiv, nr. …/…/…). 

 
          PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA LIPOVA 
 Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova avea la finele lunii mai 2020, 
conform schemei de funcțiuni, un total de 3 posturi de procuror, din care 2 erau 
ocupat efectiv (în perioada ianuarie – iulie 2019 unitatea a funcţionat cu 3 
procurori). 
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     În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată de 
către doamna prim procuror …. 
         I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Lipova 

 Conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova a organizat în anul 
2020 şedinţe de lucru la care au participat organele de poliţie judiciară în care a 
fost efectuată analiza dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare (procese-verbale 
nr. …/…/…./…, 15.01.2020). Nu au fost identificate astfel de demersuri ca fiind 
efectuate în anul 2019, prim procurorul unităţii solicitând în scris conducerii 
formaţiunilor de poliţie luarea măsurilor ce se impun pentru finalizarea 
cercetărilor în dosarele mai vechi de 1 an de la sesizare (adresele nr. …/…/…/… 
din 26.09.2019, nr. …/…/…/… din 30.12.2019), măsură continuată şi în anul 2020 
(adresa nr. …/…/…/…).   

 II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
          La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova nu era  
înregistrată nicio cauză mai veche de 5 ani de la sesizare. 
         Situaţia comunicată la solicitarea inspectorilor judiciari a reliefat faptul că 
în gestiunea Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova sunt 5 cauze mai vechi 
de 5 ani de la sesizare (1 cauză fiind înregistrată în anul 2014, 3 cauze în 2015 şi 
1 cauză în anul 2019). 

 Într-una din cauze (dosar nr. …/…/…) a fost adoptată în luna aprilie 2019 o 
soluţie de clasare care a fost desfiinţată de Judecătoria Lipova, fiind admisă 
plângerea formulată împotriva soluţiei de clasare şi trimis dosarul la procuror 
pentru completarea urmăririi penale. 

 O altă cauză (dosarul nr. …/…/…), în perioada 14.04.2014 – 27.11.2019 s-a 
aflat în instrumentarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Arad, fiind dispusă 
o soluţie de clasare şi respectiv, disjungere şi declinare a competenţei de 
soluţionare după mai bine de 5 ani. 

 Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada  
aprilie 2024 - 2031. 

 În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele menţionate, 
procurorii nu au emis, de regulă, note de îndrumări, însă în 4 din cele 5 cauze 
identificate actele de urmărire penală necesar a fi efectuate de lucrătorii de 
poliţie judiciară au fost stabilite de procuror prin ordonanţele de restituire a 
cauzei. 

 Măsurile luate nu s-au dovedit eficiente, constatându-se că în perioada 
2019 – mai 2020 stocul de cauze vechi al Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Lipova - care la finele precedentului control nu avea pe rol cauze mai vechi de 5 
ani de la sesizare, a crescut la 5 dosare incluse în această categorie.   
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 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Din verificarea situaţiei celor 5 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, respectiv: 

      - complexitatea cauzelor determinată de volumul ridicat al activităţilor 
desfăşurate (exemplificăm dosarul nr. …/…/… – în care a fost emis ordin 
european de anchetă, nr. …/…/…), de dificultatea administrării probatoriului 
(exemplificăm dosarul nr.  …/…/… – inculpatul fiind cetăţean german); 

   -  dispunerea unor soluţii de declinare ori disjungere de către alte unităţi de 
parchet, după intervale semnificative de timp de la prima sesizare (exemplificăm 
dosarul nr. …/…/…). 

  - dispunerea unor soluţii de restituire a cauzei organelor de cercetare penală 
conform art. 323 CPP, constatându-se că urmărirea penală nu este completă şi 
nu a fost efectuată cu respectarea dispoziţiilor legale (exemplificăm dosarele nr. 
…/…/… şi …/…/…). 

 
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CHIŞINEU-CRIŞ 

 Parchetul de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş avea la finele lunii mai 
2020, conform schemei de funcțiuni, un total de 3 posturi de procuror, toate 
ocupat efectiv (în perioada ianuarie – 21 iulie 2019 unitatea a funcţionat cu 2 
procurori, în perioada 22 iulie – 1 septembrie 2019 cu un singur procuror, în 
perioada septembrie – decembrie 2019 cu 2 procurori, iar din 1 ianuarie 2020 cu 
schema completă – 1 procuror fiind delegat de la PJ Ineu). 

     În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată prin 
delegare de către prim procurorul …. 
            I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Chişineu-Criş 

 Din documentația comunicată de conducerea Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Arad nu rezultă efectuarea de către conducerea Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Chişineu-Criş a vreunor analize asupra situaţiei cauzelor vechi 
incluse în categoria analizată, însă în raport de situaţia concretă de procurori 
existentă în anul 2019 – când unitatea a funcţionat cu 1 sau 2 procurori, rezultă 
monitorizarea implicită a dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, a căror 
supraveghere a cercetărilor penale a exercitat-o în 2 din cele 3 cauze chiar prim 
procurorul unităţii. 

 II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
          La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş nu era  
înregistrată nicio cauză mai veche de 5 ani de la sesizare. 
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         Situaţia comunicată la solicitarea inspectorilor judiciari a reliefat faptul că 
în gestiunea acestei unităţi sunt înregistrate 3 cauze mai vechi de 5 ani de la 
sesizare (2 înregistrate în anul 2015 din care 1 cauză în care urmărirea penală a 
fost suspendată la data de 09.06.2016 şi 1 cauză înregistrată în anul 2019).  
 Una din cele 3 cauze (dosarul nr. …/…/…), în perioada 14.04.2014 – 
decembrie 2019 s-a aflat în instrumentarea procurorilor DIICOT – Biroul 
Teritorial Arad, fiind dispusă o soluţie de clasare şi respectiv, disjungere şi 
declinare a competenţei de soluţionare după mai bine de 5 ani. 

 Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada  
aprilie 2022 - 2023. 

 În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele menţionate, 
procurorii au manifestat diligenţa necesară, în cauza suspendată fiind dispuse 
verificări privind situaţia inculpatului, iar în dosarul nr. …/…/… fiind efectuate 
ritmic acte de urmărire penală. 

 În perioada 2019 – mai 2020 stocul de cauze vechi al Parchetului de pe 
lângă  Judecătoria Chişineu-Criş - care la finele precedentului control nu avea pe 
rol cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, a crescut la 3 dosare incluse în această 
categorie.  

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

 Din verificarea situaţiei celor 3 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, respectiv: 

      - complexitatea cauzei (exemplificăm dosarul nr.  …/…/…) determinată de 
dificultatea administrării probatoriului – fiind constatată o durată mare de 
efectuare a expertizei dispuse la data de 2.10.2018 şi de dispunerea repetată a 
unor soluţii de restituire a cauzei organelor de cercetare penală conform art. 317 
CPP, pentru completarea urmăririi penale; 

   -  dispunerea unor soluţii de declinare ori disjungere de către alte unităţi de 
parchet, după intervale semnificative de timp de la prima sesizare (exemplificăm 
dosarul nr. …/…/…). 

 
           PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA INEU 
 Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu avea la finele lunii mai 2020, 
conform schemei de funcțiuni, un total de 3 posturi de procuror, din care 2 erau 
ocupate efectiv, un procuror fiind delegat la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Chişineu-Criş (în perioada ianuarie – august 2019 unitatea a funcţionat cu 3 
procurori). 

     În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată prin 
delegare de către prim procurorul …. 
         I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Ineu 
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 Din documentația comunicată de conducerea Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Arad nu rezultă efectuarea de către conducerea Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Ineu a vreunor analize asupra situaţiei cauzelor vechi incluse 
în categoria analizată, însă datele transmise relevă faptul că prim procurorul 
unităţii a fost cel care a exercitat supravegherea cercetărilor penale efectuate în 
singurul dosar inclus în categoria cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

 II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
          La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu nu era  înregistrată 
nicio cauză mai veche de 5 ani de la sesizare. 
         Situaţia comunicată relevă faptul că în gestiunea Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Ineu este 1 cauză mai veche de 5 ani de la sesizare, înregistrată sub 
nr. …/…/…, aflată în lucru la organele de poliţie judiciară. 
   Nu au fost emise în dosar note de îndrumare, raportat la considerentele 
încheierii nr. …/… a Judecătoriei Timişoara, procurorul menţionând existenţa 
unor îndrumări verbale organele de cercetare penală. 
  Cauza s-a aflat în perioada martie 2014 – martie 2018 în lucru la procurorii 
din cadrul DNA  - Serviciul Teritorial Timişoara, fiind dispusă prin ordonanţa din 
29.03.2018 o soluţie de clasare şi respectiv, disjungere şi declinare la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Ineu. 
  Soluţia de clasare a cauzei dispusă prin ordonanţa din 05.07.2018 a fost 
desfiinţată de Judecătoria Timişoara prin încheierea nr. …/…, fiind admisă 
plângerea împotriva soluţiei de clasare şi trimisă cauza la procuror în vederea 
completării urmăririi penale. 

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

  Nesoluţionarea dosarului penal nr. …/…/… se datorează unei cauze 
obiective, respectiv nefinalizarea expertizei tehnice dispuse prin ordonanţa din 
data de 31.10.2019. 

 
           PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN 
 Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin avea la finele lunii mai 
2020, conform schemei de funcțiuni, un total de 12 posturi de procuror, din care 
8 erau ocupate efectiv (în perioada ianuarie - decembrie 2019 unitatea a 
funcţionat cu 6 procurori, iar începând cu luna ianuarie 2020 cu 8 procurori). 

     În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată de 
către prim procurorul …, ajutat de prim procurorul adjunct …, procurorul şef 
secţie urmărire penală …, funcţia de procuror şef secţie judiciară fiind vacantă. 
          I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Caraș-Severin  
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 În ceea ce priveşte gestionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare, conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin a efectuat 
: 
 - activităţi de control vizând analiza semestrială a cauzelor incluse în 
această categorie, înregistrate în anul 2019 în evidenţele unităţii şi ale unităţilor 
subordonate (analiza nr. …/…/…/… din 15.07.2019, analiza nr. …/…/…/…din 
15.01.2020); 
 - comunicarea lunară a datelor solicitate conform ordinului nr. 
…/27.10.2014 emis de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Timişoara (analizele nr. …/…./…/… din 15.05.2019, 21.06.2019, 19.07.2019, 
22.08.2019, 17.09.2019, 16.10.2019, 15.11.2019, 16.12.2019, 17.01.2020). 

 II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
        La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin au rămas 
nesoluţionate 14 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 
 Situaţia comunicată la solicitarea inspectorilor judiciari nr. …/…/…/… 
transmisă la data de 25.06.2020 relevă faptul că în gestiunea acestei unităţi de 
parchet la data efectuării prezentului control sunt 22 cauze mai vechi de 5 ani 
de la sesizare, alte 4 cauze fiind soluţionate ulterior datei de 2.06.2020 (5 cauze 
fiind înregistrate în anul 2014, 5 cauze în anul 2015, 1 cauză în 2017, 8 cauze în 
anul 2018 şi 3 cauze în anul 2020). 

 Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada  
martie 2021 - 2030. 

      Pe fondul situaţiei concrete a procurorilor care şi-au desfăşurat 
activitatea efectiv în unitate, care a înregistrat în anul 2019 un grad de ocupare 
a schemei de 50%, iar în perioada ianuarie – mai 2020 un grad de ocupare a 
schemei de 66,6%, stocul de cauze vechi al Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Caraş-Severin a crescut cu 57% (la finele precedentului control unitatea avea în 
lucru 14 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, în prezent fiind identificate 22 
astfel de cauze).  

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Din verificarea situaţiei celor 22 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, respectiv: 

      - complexitatea cauzelor determinată de volumul ridicat al activităţilor 
desfăşurate (exemplificăm dosarele nr. …/…/…, …/…/…, …/…/… şi …/…/…), de 
dificultatea administrării probatoriului (exemplificăm dosarele nr.  …/…/…, 
…/…/…, …/…/… şi …/…/…), de necesitatea efectuării unor expertize ori constatări 
pentru clarificarea împrejurărilor cauzei (exemplificăm dosarele nr.  …/…/…, 
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…/…/…, …/…/… şi …/…/…) ori de necesitatea efectuării actelor de urmărire 
penală prin comisie rogatorie (exemplificăm dosarul nr. …/…./…);  

 - sustragerea suspecţilor/inculpaţilor de la urmărirea penală 
(exemplificăm    dosarele  nr. …/…/…, …/…/…); 

  -  volumul ridicat de activitate al inspectorilor antifraudă decurgând din 
numărul insuficient şi fluctuaţia acestora (exemplificăm dosarul nr. …/…/… în 
care au fost desemnaţi succesiv 3 inspectori); 

 -  fluctuația lucrătorilor de poliţie judiciară şi a procurorilor învestiţi cu 
efectuarea urmăririi penale/supravegherea acestei activităţi (exemplificăm    
dosarele  nr. …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…). 

 A fost identificată punctual şi o sincopă de ordin subiectiv în activitatea 
desfășurată de organele de poliţie judiciară, vizând negăsirea unui dosar (nr. 
…/…/…) timp de 6 luni la Poliţia Municipiului Reşiţa, după identificarea cauzei 
fiind realizată soluţionarea acesteia cu celeritate.  
 
           PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA REȘIȚA 
 Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa avea la finele lunii mai 2020, 
conform schemei de funcțiuni, un total de 7 posturi de procuror, din care 6 erau 
ocupate efectiv (în perioada ianuarie – decembrie 2019 unitatea a funcţionat cu 
5 procurori, iar în perioada ianuarie - iunie 2020 cu 6 procurori). 

     În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată prin 
delegare de către prim procurorul adjunct Popescu Emanuel Sergiu Codruţ, 
funcţia de prim procuror fiind vacantă. 
        I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Reşiţa 

 La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa conducerea unităţii a 
luat măsuri menite să asigure soluţionarea cu celeritate a dosarelor penale aflate 
în lucru, mai vechi de 1 an de la prima sesizare şi respectiv, continuitatea în 
supravegherea cercetărilor penale efectuate de organele de poliţie judiciară 
(fiind emise ordinele nr. … din data de 11.01.2019, nr. … din data de 12.02.2019, 
nr. … din data de 22.05.2019, nr. … din data de 18.09.2019, nr. … din data de 
3.12.2019). 

Totodată, a fost realizată monitorizarea semestrială a dosarelor mai vechi 
de 1 an ori de 5 ani de la prima sesizare, fiind efectuate semestrial analize în 
vederea reducerii stocului acestor dosare și soluționării lor cu celeritate 
(informările nr. …/…/…/…,  nr. …/…/…/…, nr. …/…/…./…). 

 În același sens, la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa, 
conducerea unităţii a distribuit tuturor procurorilor rapoarte cuprinzând cauzele 
vechi gestionate, a solicitat finalizarea urmării penale în anumite termene, prin 
adrese scrise comunicate formaţiunilor de poliţie la care se aflau în lucru dosare 
mai vechi de 1 an de la data primei sesizări, s-au efectuat controale vizând 
ritmicitatea efectuării actelor de urmărire penală la 5 birouri/servicii din cadrul 
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IPJ Caraş-Severin, au fost organizate periodic şedinţe de lucru comune parchet-
structuri de poliţie pentru analiza situaţiei şi dinamicii cauzelor vechi cu AC, 
precum şi şedinţe de lucru cu procurorii cu funcţii de execuţie pentru a se analiza 
stocul de cauze mai vechi de 1 an de la prima sesizare (lucrarea nr. …/…/…/…). 

 II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
          La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa au rămas 
nesoluţionate 6 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 
 Verificările prezente au relevat faptul că la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Reşiţa se află în lucru 8 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare (2 
cauze fiind înregistrate în anul 2014, 5 cauze în 2015 şi 1 cauză în anul 2019). 

 Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada  
2024 - 2028. 

 În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele menţionate, 
nu a fost manifestată cu consecvenţă, pe fondul fluctuaţiei procurorilor 
desemnaţi pentru supravegherea cercetărilor penale, diligenţa necesară, fiind 
emise note de îndrumare cu caracter general în 5 din cele 8 cauze, în care s-a şi 
constatat rămânerea în nelucrare perioade mari de timp. 
  III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

 Din verificarea situaţiei celor 8 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă nesoluţionarea acestora, în principal, pe fondul lipsei de 
ritmicitate în efectuarea urmăririi penale de către organele de poliție judiciară 
învestite, deşi nu existau dificultăţi în administrarea probatoriului şi respectiv, a 
fluctuaţiei procurorilor desemnaţi pentru supravegherea cercetărilor penale 
(exemplificăm dosarele nr. …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/… şi …/…/…).  

 
            PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA MOLDOVA NOUĂ 
   Parchetul de pe lângă Judecătoria Moldova Nouă avea la finele lunii mai 
2020, conform schemei de funcțiuni, un total de 3 posturi de procuror, toate 
ocupat efectiv (în perioada  12 ianuarie 2018 – 2 decembrie 2019 unitatea a 
funcţionat cu 1 singur procuror, iar după data de 24.12.2019 cu schema 
completă). 

     În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată prin 
delegare de către prim procurorul …. 

 I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Moldova Nouă  

 Din documentația comunicată de conducerea Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Caraş-Severin nu rezultă efectuarea de către conducerea Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Moldova Nouă a vreunor analize asupra situaţiei 
cauzelor vechi incluse în categoria analizată, însă datele transmise relevă faptul 
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că au fost luate măsuri de degrevare a încărcăturii unicului  procuror care a 
funcţionat în unitate până la data de 2.12.2019. 

 II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
        La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moldova Nouă au 
rămas nesoluţionate 2 dosare penale mai vechi de 5 ani de la sesizare. 
  Prezentele verificări au relevat faptul că în gestiunea Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Moldova Nouă se află de asemenea 2 dosare mai vechi de 5 
ani de la sesizare (1 cauză fiind înregistrată în anul 2013 şi 1 cauză în anul 2015). 

 Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada 
2021-2022. 

 În mod evident, situaţia precară de procurori din unitate (în perioada  12 
ianuarie 2018 – 2 decembrie 2019 unitatea a funcţionat cu 1 singur procuror) a 
influenţat negativ termenul de finalizare a cauzelor. 

   III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

 Din verificarea situaţiei celor 2 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor situații obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, în ambele dosare fiind dispusă restituirea cauzei de 
către instanţa de judecată, sesizată prin rechizitoriu (dosarul nr. …/…/… a fost 
restituit unităţii de parchet la data de 23 martie 2018, iar dosarul nr. …/…/… în 
care a fost întocmit rechizitoriu la data de 08.04.2016, a fost restituit la parchet 
la data de 06.10.2016). 

 Dosarul nr. …/…/… se află la expert în vederea finalizării suplimentului de 
expertiză. 

 
            PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TIMIȘ 
 Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş avea la finele lunii mai 2020, 
conform schemei de funcțiuni, un total de 19 posturi de procuror, din care 16 
erau ocupate efectiv (în perioada ianuarie - aprilie 2019 unitatea a funcţionat cu 
18 procurori, în perioada mai – noiembrie 2019 cu 17 procurori, iar începând cu 
luna decembrie 2019 cu 16 procurori). 

     În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată de 
către prim procuror delegat …, ajutat de prim procurorul adjunct delegat …, 
procuror şef secţie urmărire penală delegat … şi respectiv, procuror şef secţie 
judiciară …. 

  I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Timiș 
         Semestrial, conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş a efectuat 
analiza cauzelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, atât la nivelul acestei 
unități de parchet cât și la nivelul unităților din subordine, fiind întocmite ample 
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informări de către procurorul şef Secţie urmărire penală (nr. …/…/…/… din 
10.01.2019, nr. …/…/…/… din 09.04.2019, nr. …/…/…/… din 09.07.2019,  nr. 
…/…/…/… din 13.01.2020, nr. …/…/…/… din 09.06.2020). 
 Acestea reflectă în detaliu modul în care procurorii au realizat activitatea 
de supraveghere a cercetărilor penale în respectivele dosare şi constatările 
punctuale realizate în legătură cu stadiul cercetărilor din fiecare cauză inclusă în 
categoria analizată. 

 II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
         La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş au rămas 
nesoluţionate 40 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

Din situația transmisă la data de 25.06.2020, comunicată sub nr. 
…/…/…/…, de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş rezultă 
că la această unitate de parchet se aflau în lucru 45 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare (2 cauze fiind înregistrate în anul 2011, 7 cauze în anul 2013, 6 cauze 
în anul 2014, 16 cauze înregistrate în anul 2015, 2 cauze în anul 2016, 2 cauze în 
2017, 3 cauze în anul 2018, 5 cauze în anul 2019 şi 2 cauze în anul 2020). 

 Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada  
martie 2021 – 2035, cu excepţia a 2 cauze în care termenul de prescripţie se 
împlineşte în anul 2020 (nr. …/…/… şi nr. …/…/…). 

 În activitatea de efectuare a urmăririi penale/supraveghere a cercetării 
penale în cauzele menţionate, procurorii au emis, cu regularitate, note de 
îndrumări ori ordonanţe de delegare prin care au stabilit actele necesar a fi 
efectuate de lucrătorii de poliţie judiciară (de exemplu în dosarul nr. …/…/… au 
fost întocmite 17 note de îndrumare). 

 Măsurile luate au avut drept urmare menţinerea unui stoc relativ constant 
de dosare din categoria celor analizate, în condiţiile existenţei unui deficit 
permanent de procurori în unitate. 
 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Din verificarea situaţiei celor 45 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, respectiv: 

      - complexitatea cauzelor determinată de volumul ridicat al activităţilor 
desfăşurate (exemplificăm dosarele nr. …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, 
…/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…), de dificultatea administrării probatoriului 
(exemplificăm dosarele nr.  …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/… şi …/…/…), de 
necesitatea emiterii a numeroase ordine europene de anchetă (exemplificăm 
dosarele nr. …/…/…, …/…/…) ori a efectuării unor expertize ori constatări pentru 
clarificarea împrejurărilor cauzei (exemplificăm dosarele nr. …/…/…, …/…/…, 
…/…/…, …/…/…,  …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/… şi …/…/…) ori de 
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necesitatea efectuării actelor de urmărire penală prin comisie rogatorie 
(exemplificăm dosarele nr. …/…/…, …/…/…, …/…/… şi …/…/…); 

   -  dispunerea unor soluţii de declinare ori disjungere de către alte unităţi de 
parchet, după intervale semnificative de timp de la prima sesizare (exemplificăm 
dosarele nr. …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…); 

- sustragerea suspecţilor/inculpaţilor de la urmărirea penală (exemplificăm    
dosarele  nr. …/…/…, …/…/…); 

- volumul ridicat de activitate a organelor de cercetare penală rezultat din 
instrumentarea concomitentă a mai multor cauze complexe, coroborat cu 
fluctuaţia lucrătorilor de poliţie judiciară, care a generat redistribuirea dosarelor 
în cadrul IPJ Timiş - SICE (exemplificăm dosarele nr. …/…/…, …/…/…, …/…/…, 
…/…/…, …/…/…, …/…/…). 

 
           PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TIMIȘOARA 
 Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara avea la finele lunii mai 2020, 
conform schemei de funcțiuni, un total de 32 posturi de procuror (31 posturi 
până în luna decembrie 2019), din care 27 erau ocupate efectiv (în perioada 
ianuarie – decembrie 2019 unitatea a funcţionat cu 19-28 de procurori, în 
perioada ianuarie  – mai 2020 cu 18-27 de procurori). 

     În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată de 
către prim procurorul … (din data de 15.07.2020 a fost delegat prim procuror 
domnul …, delegat anterior în funcţia de prim procuror adjunct), ajutat de prim 
procuror adjunct …. 

 I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Timișoara 

     Documentaţia înaintată cu adresa nr. …/…/…/… întocmită de  conducerea 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara relevă efectuarea a numeroase 
verificări în legătură cu stocul de dosare cu AC mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare şi luarea constat de măsuri pentru soluţionarea acestor cauze, respectiv 
existenţa următoarelor lucrări : 

 - nr. …/…/…/… din 03.04.2019 - analiza cauzelor mai vechi de 1 an vizând 
infracţiuni cercetate în dosarele având ca obiect sesizările Curţii de Conturi; 

 - nr.  …/…/…/… din 03.04.2019 - analiza cauzelor mai vechi de 1 an având 
ca obiect infracţiuni săvârşite în legătură cu procedurile de desfăşurare a 
achiziţiilor publice; 

 - situaţia lunară a dosarelor nesoluţionate, mai vechi de 5 ani de la data 
primei sesizări; 

 -  nota nr. …/…/…/… din 31.05.2019; 
- nota …/…/…/…. din 19.06.2019; 
- nota nr. …/…/…/… din 20.06.2019; 
- nr. …/…/…/… din 02.07.2019 - analiza cauzelor mai vechi de 1 an având 

ca obiect infracţiuni săvârşite în dosarele având ca obiect sesizările Curţii de 
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Conturi; 
- nr. …/…/…/… din 02.07.2019 - analiza cauzelor mai vechi de 1 an având 

ca obiect infracţiuni săvârşite în legătură cu procedurile de desfăşurare a 
achiziţiilor publice; 

- nr. …/…/…/… din 08.07.2019 - analiza situaţiei dosarelor nesoluţionate 
mai vechi de 5 ani cu AC de la prima sesizare, semestrul I 2019; 

- nr. …/…/…/… din 09.07.2019 - analiza situaţiei dosarelor nesoluţionate 
mai vechi de 1 an cu AC de la prima sesizare, semestrul I 2019; 

- nr. …/…/…/… din 11.07.2019 - analiza celerităţii, ritmicităţii şi respectiv 
calităţii actelor de urmărire penală efectuate în dosarele aflate în urmărire 
proprie la procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara; 

- nota nr. …/…/… din data de 12.07.2019; 
- nota nr. …/…/…/… din data de 23.07.2019; 
- nr. …/…/…/… - adresă către Serviciul Regional al Poliţiei Transporturi 

Timişoara în vederea întocmirii unei situaţii privind stadiul cercetărilor şi 
motivele nesoluţionării dosarelor penale mai vechi de 2 ani; 

- nr. …/…/…./… - adresă către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş în 
vederea întocmirii unei situaţii privind stadiul cercetărilor şi motivele 
nesoluţionării dosarelor penale mai vechi de 2 ani; 

- nr. …/.../…/… - adresă către Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră Timiş în vederea întocmirii unei situaţii privind stadiul cercetărilor şi 
motivele nesoluţionării dosarelor penale mai vechi de 2 ani; 

- nr. …/…/…/… din 03.10.2019 - analiza cauzelor mai vechi de 1 an vizând 
infracţiuni cercetate în dosarele având ca obiect sesizările Curţii de Conturi; 

- nr. …/…/…/… din 03.10.2019 - analiza cauzelor mai vechi de 1 an având 
ca obiect infracţiuni săvârşite în legătură cu procedurile de desfăşurare a 
achiziţiilor publice; 

- nota nr. …/…/…./… din 29.11.2019; 
- nr. …/…/…/… din 31.12.2019 - analiza cauzelor mai vechi de 1 an având 

ca obiect infracţiuni săvârşite în legătură cu procedurile de desfăşurare a 
achiziţiilor publice; 

- nr. …/…/…/… din 06.01.2020 - analiza cauzelor mai vechi de 1 an vizând 
infracţiuni cercetate în dosarele având ca obiect sesizările Curţii de Conturi; 

- nota nr. …/…/…/…. din 06.01.2020; 
- nr. …/…/…/… din 09.01.2020 - analiza situaţiei dosarelor nesoluţionate 

mai vechi de 5 ani cu AC de la prima sesizare, pentru semestrul II 2019; 
- nr. …/…/…/… din 14.01.2020 - analiza dosarelor penale cu AC, 

nesoluţionate mai vechi de 1 an de Ia prima sesizare; 
- nr. …/…/…/… din 21.02.2020 - analiza celerităţii, ritmicităţii şi respectiv 

calităţii actelor de urmărire penală în dosarele aflate în urmărire proprie la 
procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara pe Semestrul 
II 2019; 
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- nr. …/…/…/… din 03.04.2020 - analiza cauzelor mai vechi de 1 an vizând 
infracţiuni cercetate în dosarele având ca obiect sesizările Curţii de Conturi; 

- nr. …/…/…/… din 03.10.2019 - analiza situaţiei dosarelor nesoluţionate 
mai vechi de 5 ani cu AC de Ia prima sesizare, trimestrul I 2020; 

- nr. …/…/…/… din 03.04.2020 - analiza cauzelor mai vechi de 1 an având 
ca obiect infracţiuni săvârşite în legătură cu procedurile de desfăşurare a 
achiziţiilor publice. 

 II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 

 La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara au rămas în 
lucru 15 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 
        Verificările prealabile desfăşurate în timpul prezentului controlul au 
reliefat faptul că în gestiunea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara sunt 
30 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare (3 cauze fiind înregistrate în anul 2013, 
4 cauze fiind înregistrate în anul 2014, 14 cauze în 2015, 1 cauză în 2016,  1 cauză 
în anul 2017, 5 cauze fiind înregistrate în anul 2019 şi 2 cauze în 2020), alte 6 
cauze fiind soluţionate ulterior datei de 2.06.2020. 

 Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada  
aprilie 2023 – 2030, cu excepţia a 4 dosare (…/…/…, …/…/…, …/…./… şi …/…/…) 
cu referire la care s-a comunicat împlinirea termenului de prescripţie a 
răspunderii penale anterior efectuării verificărilor. Până la finele controlului 
dosarul nr. …/…/… a fost soluţionat, iar un altul a fost înaintat de către organele 
de poliţie cu referat de clasare şi repartizat procurorului spre soluţionare la data 
de 3.07.2020.  

 În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele menţionate, 
procurorii au emis, de regulă, note ori ordonanţe de delegare cuprinzând 
îndrumări/dispoziţii date lucrătorilor de poliţie judiciară pentru efectuarea 
actelor de urmărire penală. 

 A fost identificată o situație (dosar nr. …/…/…) în care în perioada 2015 – 
2020, nu au fost efectuate acte de urmărire penală de către organele de poliţie 
din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara, cu excepţia dispunerii continuării 
urmăririi penale in personam, la data de 3.12.2019 dosarul fiind retrimis acestora 
pentru continuarea urmăririi penale. Dosarul s-a aflat în supravegherea a 4 
procurori. 

 Totodată, s-au identificat dosare incluse în categoria celor analizate, aflate 
în lucru la procuror urmare întocmirii de către organele de poliţie a referatelor 
cu propuneri corespunzătoare. Exemplificăm: dosarul nr. …/…/… – referat de 
terminare a urmăririi penale, repartizat la procuror la 05.09.2019, dosarul nr. 
…/…/… – referat de terminare a urmăririi penale, repartizat la procuror la 
03.10.2019, dosarul nr. …/…/… (având data primei sesizări la 29.03.2015) – 
referat de terminare a urmăririi penale, repartizat la procuror la 07.01.2020. 
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 În raport de constatările efectuate, măsurile luate nu s-au dovedit pe 
deplin eficiente, rezultând că în perioada 2019 – iunie 2020 stocul de cauze vechi 
al Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara s-a dublat, crescând de la 15 la 
30 de dosare incluse în această categorie.  

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Din verificarea situaţiei celor 30 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, respectiv: 

- complexitatea cauzelor determinată de volumul ridicat al activităţilor 
desfăşurate (exemplificăm dosarele nr. …/…/… şi …/…/…), de dificultatea 
administrării probatoriului (exemplificăm dosarele nr. …/…/…, …/…/…, …/…/…, 
…/…/…, …/…/…), de necesitatea efectuării unor expertize/constatări tehnice 
pentru clarificarea împrejurărilor cauzei (exemplificăm dosarele nr.  …/…/…, 
…/…/…, …/…/…, …/…/…) ori de necesitatea efectuării actelor de urmărire penală 
prin comisie rogatorie (exemplificăm dosarele nr. …/…/…, …/…/…); 

-  dispunerea unor soluţii de declinare ori disjungere de către alte unităţi de 
parchet, după intervale semnificative de timp de la prima sesizare (exemplificăm 
dosarele nr. …/…/…, …/…/…, …/…/… şi respectiv, nr. …/…/…); 

- sustragerea suspecţilor/inculpaţilor de la urmărirea penală (exemplificăm    
dosarele  nr. …/…/…, …/…/…); 

- fluctuaţia procurorilor desemnaţi pentru a exercita supravegherea 
activităţii de urmărire penală a lucrătorilor de poliţie judiciară, care a generat 
redistribuirea dosarelor (exemplificăm dosarele nr. …/…/… – 3 procurori 
desemnaţi succesiv şi nr. …/…/… – 4 procurori desemnaţi succesiv). 

 
          PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA LUGOJ 
 Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj avea la finele lunii mai 2020, 
conform schemei de funcțiuni, un total de 6 posturi de procuror, din care 3 erau 
ocupate efectiv (un procuror fiind în concediu de creştere copil). 

     În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată de 
către prim procuror delegat …. 

 I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Lugoj 

 La nivelul acestei unități de parchet au fost identificate ca fiind efectuate 
următoarele activităţi de îndrumare şi control : 

-  vizând stadiul cercetărilor în dosarele cu AC aflate în lucru, mai vechi de 
1 an de la prima sesizare (relevate de ordinele nr. …/12.04.2019, …/28.10.2019, 
…./23.04.2020 emise de prim-procurorului unităţii); 

- organizarea unor şedinţe de analiză a dosarelor penale în lucru, comune 
procurori-lucrători de poliţie judiciară (procese-verbale din 27.06.2019, 
6.11.2019);  
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- solicitări scrise adresate conducătorilor formațiunilor de poliţie judiciară 
pentru a depune diligenţa necesară în vederea soluţionării cu celeritate a 
dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare cu AC; 

- analiza dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare (nr. …/…/…/… 
din 06.01.2020 în lucru pe semestrul II/2019); 

- solicitări adresate procurorilor cu funcţii de execuţie pentru 
soluţionarea cu celeritate a cauzelor cu AC mai vechi de 1 an de la sesizare 
(consemnate în procese verbal întocmite olograf); 

- notă de control din 23.10.2019 vizând verificarea stocului de cauze mai 
vechi de 1 an de la data sesizării; 

- analiza nr. …/…/…/… din 30.12.2019 privind dosarele mai vechi de 1 an 
de la prima sesizare în lucru pe semestrul II/2019. 

II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
        La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj erau  înregistrate 
3 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 
         Situaţia comunicată la solicitarea inspectorilor judiciari a reliefat faptul că 
în gestiunea Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj este 1 cauză mai veche 
de 5 ani de la sesizare (înregistrată în anul 2019). 

 Termenul de prescripţie în cauza nesoluţionată se împlineşte la data de 6 
mai 2022. 

 În cauza menţionată procurorul desemnat pentru supravegherea urmăririi 
penale nu a emis notă de îndrumări, menţionându-se în adresa de comunicare a 
datelor nr. …/…/…/… faptul că s-au dat îndrumări verbale organelor de poliţie 
judiciară. 

 Măsurile luate la nivelul unităţii s-au dovedit eficiente, constatându-se că 
în perioada 2019 – mai 2020 stocul de cauze vechi al Parchetului de pe lângă  
Judecătoria Lugoj - care la finele precedentului control avea pe rol 3 cauze mai 
vechi de 5 ani de la sesizare, a scăzut semnificativ, existând în prezentul control 
numai 1 cauză inclusă în această categorie.   
 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

Din verificarea situaţiei dosarului nr. …/…/…  rezultă existenţa unor cauze 
obiective care au determinat nesoluţionarea acestuia, respectiv imposibilitatea 
lucrătorului de poliţie învestit de a efectua acte de urmărire penală (concediu 
medical) şi dificultăţile în obţinerea înscrisurilor necesare lămuririi laturii civile a 
cauzei.  

 
            PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SÂNICOLAU MARE 
 Parchetul de pe lângă Judecătoria Sânicolau Mare avea la finele lunii mai 
2020, conform schemei de funcțiuni, un total de 3 posturi de procuror, toate 
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ocupat efectiv, unul prin delegare (în perioada ianuarie – iunie 2019 unitatea a 
funcţionat cu 2 procurori, în perioada iulie – august 2019 cu 3 procurori, în 
perioada septembrie – octombrie 2019 cu 2 procurori, iar din 1 noiembrie 2019 
cu schema completă). 

     În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată prin 
delegare de către prim procuror delegat … (din data de 1.07.2020 a fost delegat 
prim procuror domnul …). 
            I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Sânicolau Mare 

 Din documentația comunicată de conducerea Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Arad rezultă întocmirea de către prim procurorul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Sânicolau Mare a numeroase solicitări scrise adresate 
conducerii formaţiunilor de poliţie judiciară pentru monitorizarea stadiului 
cercetărilor efectuate în cauzele mai vechi de 1 an de la sesizare, cuprinzând şi 
măsuri dispuse în vederea scăderii stocului de dosare. 

 II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
          La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sânicolau Mare nu era  
înregistrată nicio cauză mai veche de 5 ani de la sesizare. 
         Situaţia comunicată la solicitarea inspectorilor judiciari a reliefat faptul că 
în gestiunea acestei unităţi sunt înregistrate 2 cauze mai vechi de 5 ani de la 
sesizare (ambele înregistrate în anul 2014). 

 Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada  
ianuarie 2021 – decembrie 2023. 

 În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele menţionate, 
procurorii nu au întocmit note de îndrumări, însă dispoziţii pentru completarea 
urmăririi penale în dosarul nr. …/…/… au fost emise de Judecătoria Sânicolau 
Mare la data de 31.10.2019, care a desfiinţat soluţia de clasare adoptată de 
procuror la data de 28.06.2018, menţinută prin ordonanţa nr. …/…/…/… din 
5.09.2018 a conducerii unităţii. 

 În perioada 2019 – mai 2020 stocul de cauze vechi al Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Sânicolau Mare - care la finele precedentului control nu avea 
pe rol cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, a crescut la 2 dosare incluse în 
această categorie. 

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 

 Din verificarea situaţiei celor 2 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, respectiv complexitatea cauzei determinată de 
dificultatea administrării probatoriului – fiind constatată o durată mare de 
efectuare a expertizei dispuse la data de 23.01.2019 (dosarul nr.  …/…/…) şi 
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respectiv, reluarea urmăririi penale, pentru completarea urmăririi penale 
conform dispoziţiilor judecătorului de cameră preliminară (dosarul nr.  
1203/P/2014). 

 
            PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA DETA 
 Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta avea la finele lunii mai 2020, 
conform schemei de funcțiuni, un total de 3 posturi de procuror, toate ocupate 
efectiv (în perioada ianuarie 2019 – mai 2020 unitatea a funcţionat constant cu 
3 procurori). 

     În perioada supusă controlului conducerea unităţii a fost asigurată prin 
delegare de către prim procuror … (din data de 15.07.2020 a fost delegat prim 
procuror domnul …). 
         I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Deta 

 Conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Deta a manifestat 
preocupare pentru monitorizarea stadiului cercetărilor efectuate în cauzele mai 
vechi de 5 ani de la sesizare și s-au luat măsuri pentru reducerea duratei de 
soluţionare a acestor cauze, fiind identificate :  

- analizele nr…./…/…/… din datele de 09.04.2020 şi 09.06.2020; 
- notele nr. …/…/…/… din datele de 10.04.2019 şi 29.10.2019, respectiv 

nota nr. …/…/…/… din data de 26.05.2020, vizând verificarea modului în care 
procurorii unităţii efectuează supravegherea cercetărilor penale în cauzele 
repartizate spre soluţionare; 

- informările nr. …/…/…/… din 02.07.2019 şi 06.01.2020 vizând activităţile 
efectuate semestrial în exercitarea atribuţiilor de management; 

- procesul verbal din data de 11.12.2019 întocmit urmare a şedinţei de 
lucru comune procurori-conducerea Poliţiei oraşului Deta, conform 
convocatorul nr. …/…/…/… din data de 10.12.2019. 

 II.  Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetării penale 
realizată de procurori 
          La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta nu era  înregistrată 
nicio cauză mai veche de 5 ani de la sesizare. 
         Situaţia comunicată relevă faptul că în gestiunea Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Deta este 1 cauză mai veche de 5 ani de la sesizare, înregistrată sub 
nr. …/…/…, aflată în lucru la organele de poliţie judiciară. La data de 09.06.2020 
a fost soluţionată o a doua cauză inclusă în această categorie, respectiv dosarul 
nr. …/…/…. 

  Au fost emise în dosar 6 note de îndrumare, termenul de prescripţie în 
cauza nesoluţionată urmând a se împlini la data de 12 aprilie 2025. 

 III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării 
dosarelor penale 
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  Nesoluţionarea dosarului penal nr. …/…/… se datorează unor cauze 
obiective, respectiv dificultăţilor în administrarea probatoriului, în cauză fiind 
necesară emiterea a 2 ordine europene de anchetă, în soluţionarea cărora 
autorităţile italiene au manifestat pasivitate, împrejurări ce se coroborează cu 
fluctuaţia şi schema incompletă de personal existente la nivelul organelor de 
cercetare penală. 

 C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN INTERPRETAREA 
ŞI APLICAREA LEGII  

 Nu s-au identificat 
 D. DEFICIENŢE ŞI VULNERABILITĂŢI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 

ÎNLĂTURAREA DEFICIENŢELOR ŞI PREVENIREA RISCURILOR 
 I. Deficienţe şi vulnerabilităţi identificate 
 Cauzele enunţate în cuprinsul capitolului B pct. III au influenţat în mod 

direct prelungirea duratei de soluţionare a dosarelor înregistrate la unităţile din 
raza de competenţă a Parchetului de pe lângă Curtea de apel Timişoara, un 
număr total de 142 dosare nefiind finalizate într-un termen mai mare de 5 ani 
de la data primei sesizări. 
 Vulnerabilităţi există şi în legătură cu gradul redus de ocupare a schemei 
de procurori, situaţie constatată atât în cadrul parchetelor de pe lângă 
Tribunalele Arad, Caraş Severin şi Timiş, cât şi la parchetele de pe lângă 
Judecătoriile Arad, Lipova, Ineu, Reşiţa, Timişoara şi Lugoj. 
 Totodată reprezintă o vulnerabilitate fluctuaţia semnificativă a 
procurorilor în special în unităţile de parchet ce funcţionează în oraşele 
reşedinţă de judeţ ce determină redistribuirea repetată a dosarelor, generând 
lipsă de continuitate în efectuarea urmăririi penale ori exercitarea supravegherii 
cercetărilor desfăşurate de organele de poliţie judiciară.    
 Întârzierile în efectuarea actelor de urmărire penală de către lucrătorii 
de poliție judiciară - având în general cauze obiective având drept premisă 
încărcătura mare de dosare la care se adaugă desfăşurarea celorlalte activităţi 
poliţieneşti, insuficienţa şi fluctuaţia lucrătorilor de poliţie judiciară – constituie 
de asemenea vulnerabilităţi pentru soluţionarea cu celeritate a cauzelor.   

 II. Propuneri pentru înlăturarea deficienţelor şi prevenirea riscurilor 
  - Menţinerea în programul de activitate semestrial al unităţilor de parchet 

a unor obiective care să vizeze monitorizarea cauzelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare şi luarea măsurilor necesare în vederea diminuării stocului acestora şi 
pentru evitarea împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale pentru 
faptele cercetate; 

 -  Efectuarea de către conducerile unităţilor a demersurilor apte să conducă 
la completarea schemelor de procurori şi la reducerea fluctuaţiei acestora; 

 - Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire 
penală în cauzele penale repartizate; 
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   -  Realizarea de către procurori a unei supravegheri efective a urmăririi 
penale efectuată de organele poliţiei judiciare, cu respectarea dispoziţiilor art. 
300 şi art. 303 Cod procedură penală. 

 E. CONCLUZII PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TIMIŞOARA 
 La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea nr. 765/11.12.2018 
pronunțată de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la 
nivelul Parchetului de pe  lângă Curtea de Apel Timişoara și a unităţilor din raza 
de competenţă se aflau în lucru un număr de 98 dosare mai vechi de 5 ani de la 
data sesizării.  
 Conform datelor transmise de către Parchetul de pe  lângă Curtea de Apel 
Timişoara prin adresa nr. …/…/…/… din data de 07.07.2020, la această unitate de 
parchet şi la unităţile din circumscripţia sa se aflau în lucru 142 de dosare mai 
vechi de 5 ani de la data sesizării, cu 44  de cauze mai mult faţă de controlul 
anterior, rezultând astfel o creştere cu 45% a stocului de cauze incluse în 
această categorie. 

 În gestiunea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara existau la 
data efectuării verificărilor un număr de 2 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare 
(ambele dosare fiind înregistrate în anul 2015), situaţie identică cu cea 
constatată la finele controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018. 

 Din verificarea situaţiei celor 2 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor motive obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, decurgând din complexitatea cauzelor. 

 Verificările realizate au relevat şi faptul că a fost realizată de către 
conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara o monitorizare 
constantă a dosarelor cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare aflate 
pe rolul unităţii proprii şi a parchetelor din raza sa de competenţă, urmărindu-se 
respectarea termenelor de soluţionare asumate de procurori pentru fiecare 
dosar în parte. 

 De asemenea, a fost efectuată o analiză punctuală vizând verificarea 
activităţii de urmărire penală desfăşurată în cauzele mai vechi de 5 ani de la 
prima sesizare la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, unitate de parchet cu 
cel mai mare stoc de cauze vechi.  

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARAD 
 Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad avea în lucru la finele prezentului 

control un număr de 14 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, în creștere uşoară 
comparativ cu finele controlului anterior când au rămas nesoluţionate 13 cauze 
mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

 În activitatea de efectuare a urmăririi penale/supraveghere a cercetării 
penale în cauzele menţionate, procurorii au emis, de regulă, note de îndrumări 
ori ordonanţe de delegare prin care au stabilit actele necesar a fi efectuate de 
lucrătorii de poliţie judiciară, măsurile luate conducând la menţinerea unui stoc 
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redus de dosare din categoria celor analizate, având la bază existenţa unor cauze 
de ordin obiectiv. 

 În vederea reducerii numărului de dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare, conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a desfăşurat 
şedinţe de lucru la care au participat procurorii de supraveghere, reprezentanţi 
ai conducerii şi lucrători de poliţie judiciară, în care s-au analizat toate dosarele 
incluse în această categorie şi numeroase activităţi de verificare a volumului de 
activitate al procurorilor din cadrul unităţii şi al unităţilor din raza de 
competenţă. 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ARAD 
  În gestiunea Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad s-au constatat a fi 
la finele prezentului control 6 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, comparativ 
cu 1 cauză rămasă în lucru la finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea 
Secţiei pentru procurori  nr. 765/11.12.2018. 

Din verificarea situaţiei acestor dosare rezultă existenţa unor cauze 
obiective care au determinat nesoluţionarea acestora, respectiv complexitatea 
cauzelor ori dispunerea unor soluţii de declinare de către alte unităţi de parchet, 
după intervale semnificative de timp de la prima sesizare (situaţie constatată în 
2 din cele 6 cauze). În alte 2 cauze, au fost adoptate în anii 2018-2019 soluţii de 
clasare care însă au fost desfiinţate de Judecătoria Arad, fiind admise plângerile 
formulate şi trimise dosarele la procuror pentru completarea urmăririi penale. 

 Procurorii desemnaţi pentru supravegherea urmăririi penale au emis note 
cuprinzând îndrumări date lucrătorilor de poliţie judiciară, fixându-se şi termene 
de soluționare, care ulterior au fost prelungite succesiv. 

  Măsurile luate nu s-au dovedit pe deplin eficiente, în condiţiile existenţei 
unui deficit permanent de procurori, constatându-se că în perioada 2019 – mai 
2020 stocul de cauze vechi a crescut semnificativ. 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA LIPOVA 
 Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova la data finalizării 
controlului erau în lucru 5 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

 În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele menţionate, 
procurorii nu au emis, de regulă, note de îndrumări, însă în 4 din cele 5 cauze 
identificate actele de urmărire penală necesar a fi efectuate de lucrătorii de 
poliţie judiciară au fost stabilite de procuror prin ordonanţele de restituire a 
cauzei. 

 Conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova a organizat în anul 
2020 şedinţe de lucru la care au participat organele de poliţie judiciară în care a 
fost efectuată analiza dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare, nefiind 
identificate astfel de demersuri în anul 2019, când prim procurorul unităţii a 
solicitat în scris conducerii formaţiunilor de poliţie luarea măsurilor ce se impun 
pentru finalizarea cercetărilor în dosarele mai vechi de 1 an de la sesizare, 
măsură continuată şi în anul 2020.   
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 Măsurile luate nu s-au dovedit eficiente, pe fondul desfăşurării activităţii 
cu 2 procurori începând cu luna august 2019 (schema prevăzând 3 posturi de 
procuror) ajungându-se în situaţia în care în perioada 2019 – mai 2020 stocul de 
cauze vechi al unităţii - care la finele precedentului control nu avea pe rol cauze 
mai vechi de 5 ani de la sesizare, a crescut la 5 dosare incluse în această 
categorie.  

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CHIŞINEU-CRIŞ 
 La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş nu era  
înregistrată nicio cauză mai veche de 5 ani de la sesizare, în gestiunea acestei 
unităţi fiind constatate la finele prezentului control 3 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare, a căror verificare a relevat existenţa unor cauze obiective. 

 Din documentația comunicată de conducerea Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Arad nu rezultă efectuarea de către conducerea Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Chişineu-Criş a vreunor analize asupra situaţiei cauzelor vechi 
incluse în categoria analizată, însă în raport de situaţia concretă de procurori 
existentă în anul 2019 – când unitatea a funcţionat cu 1 sau 2 procurori, rezultă 
monitorizarea implicită a dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, a căror 
supraveghere a cercetărilor penale a exercitat-o în 2 din cele 3 cauze chiar prim 
procurorul unităţii. 
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA INEU 
 În gestiunea Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu este 1 cauză mai 
veche de 5 ani de la sesizare, aflată în lucru la organele de poliţie judiciară. 
  Nu au fost emise în dosar note de îndrumare, raportat la considerentele 
încheierii nr. …/28.03.2019 a Judecătoriei Timişoara, procurorul menţionând 
existenţa unor îndrumări verbale organele de cercetare penală. 
  Cauza s-a aflat în perioada martie 2014 – martie 2018 în lucru la procurorii 
din cadrul DNA  - Serviciul Teritorial Timişoara, fiind dispusă prin ordonanţa din 
29.03.2018 o soluţie de clasare şi respectiv, de disjungere şi declinare la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu. 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN 
    Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş - Severin, la data finalizării 

controlului, existau un număr de 22 de cauze mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării, existând cauze obiective incidente în ceea ce priveşte nefinalizarea 
urmăririi penale, alte 4 cauze fiind soluţionate în timpul verificărilor. 
 Relativ la stocul de dosare vechi, conducerea unităţii a efectuat activităţi 
de control constând în analiza semestrială a cauzelor incluse în această 
categorie, înregistrate în anul 2019 atât în evidenţele unităţii, cât şi ale unităţilor 
subordonate, precum şi alte 9 analize în raport de comunicarea lunară a datelor 
solicitate conform ordinului nr. …/27.10.2014 emis de procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara. 
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 Pe fondul situaţiei concrete a procurorilor care şi-au desfăşurat activitatea 
efectiv în unitate, care a înregistrat în anul 2019 un grad de ocupare a schemei 
de 50%, iar în perioada ianuarie – mai 2020 un grad de ocupare a schemei de 
66,6%, stocul de cauze vechi al Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin 
a crescut însă semnificativ, cu 57% (la finele controlului anterior unitatea avea în 
lucru 14 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare).  

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA REȘIȚA 
 Verificările prezente au relevat faptul că la Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Reşiţa se află în lucru 8 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
numărul de dosare crescând comparativ cu finele precedentului control (6 
cauze). 

 Conducerea unităţii a luat măsuri menite să asigure soluţionarea cu 
celeritate a dosarelor penale aflate în lucru, mai vechi de 1 an de la prima 
sesizare şi respectiv, continuitatea în supravegherea cercetărilor penale 
efectuate de organele de poliţie judiciară, realizând monitorizarea semestrială a 
dosarelor mai vechi de 1 an ori de 5 ani de la prima sesizare, precum şi analize 
semestriale în vederea reducerii stocului acestor dosare; au fost organizate 
periodic şedinţe de lucru comune parchet-structuri de poliţie pentru analiza 
situaţiei şi dinamicii cauzelor vechi cu AC, precum şi şedinţe de lucru cu 
procurorii cu funcţii de execuţie pentru a se analiza stocul de cauze mai vechi de 
1 an de la prima sesizare. 

 În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele menţionate, 
nu a fost manifestată cu consecvenţă, pe fondul fluctuaţiei procurorilor 
desemnaţi pentru supravegherea cercetărilor penale, diligenţa necesară, fiind 
emise note de îndrumare cu caracter general în 5 din cele 8 cauze, în care s-a şi 
constatat rămânerea în nelucrare perioade mari de timp. 

 Din verificarea situaţiei celor 8 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă nesoluţionarea acestora, în principal, pe fondul lipsei de 
ritmicitate în efectuarea urmăririi penale de către organele de poliție judiciară 
învestite, deşi nu existau dificultăţi în administrarea probatoriului şi respectiv,  a 
fluctuaţiei procurorilor desemnaţi pentru supravegherea cercetărilor penale. 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA MOLDOVA NOUĂ 
  Prezentele verificări au relevat faptul că în lucru la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Moldova Nouă se aflau 2 dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
situaţie identică cu cea constată la finele controlului anterior. 
  Din verificarea situaţiei celor 2 dosare rezultă existenţa unor situații 
obiective care au determinat nesoluţionarea acestora, în ambele dosare fiind 
dispusă restituirea cauzei de către instanţa de judecată, sesizată iniţial prin 
rechizitoriu. 

 Din documentația comunicată de conducerea Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Caraş-Severin nu rezultă efectuarea de către conducerea Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Moldova Nouă a vreunor analize asupra situaţiei 
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cauzelor vechi incluse în categoria analizată, însă datele transmise relevă faptul 
că au fost luate măsuri de degrevare a încărcăturii unicului  procuror care a 
funcţionat în unitate până la data de 2.12.2019. 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TIMIȘ 
 La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş au rămas 
nesoluţionate 40 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

   Verificările efectuate au reliefat în prezent existenţa a 45 cauze mai vechi 
de 5 ani de la sesizare aflate în lucru, rezultând o creştere cu 12,5% a stocului 
acestor cauze. 

 În activitatea de efectuare a urmăririi penale/supraveghere a cercetării 
penale în cauzele menţionate, procurorii au emis, cu regularitate, note de 
îndrumări ori ordonanţe de delegare prin care au stabilit actele necesar a fi 
efectuate de lucrătorii de poliţie judiciară. 

Analiza situaţiei cauzelor vechi relevă incidenţa unor cauze obiective care 
au determinat nesoluţionarea acestora, majoritară fiind complexitatea cauzelor 
determinată de volumul ridicat al activităţilor desfăşurate, de dificultatea 
administrării probatoriului ori a efectuării unor expertize ori constatări pentru 
clarificarea împrejurărilor cauzei ori de necesitatea efectuării actelor de urmărire 
penală prin comisie rogatorie; s-a reţinut totodată dispunerea unor soluţii de 
declinare ori disjungere de către alte unităţi de parchet, după intervale 
semnificative de timp de la prima sesizare, precum şi imposibilitatea finalizării 
urmăririi penale în raport de sustragerea suspecţilor/inculpaţilor de la urmărirea 
penală; de asemenea, s-a menţionat volumul ridicat de activitate a organelor de 
cercetare penală rezultat din instrumentarea concomitentă a mai multor cauze 
complexe, coroborat cu fluctuaţia lucrătorilor de poliţie judiciară, care a generat 
redistribuirea dosarelor în cadrul IPJ Timiş – SICE. 
 Semestrial, conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş a efectuat 
analiza cauzelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, atât la nivelul acestei 
unități de parchet cât și la nivelul unităților din subordine, fiind întocmite ample 
informări de către procurorul şef Secţie urmărire penală. Acestea reflectă în 
detaliu modul în care procurorii au realizat activitatea de supraveghere a 
cercetărilor penale în respectivele dosare şi constatările punctuale realizate în 
legătură cu stadiul cercetărilor din fiecare cauză inclusă în categoria analizată. 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TIMIȘOARA 
 La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  

nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara au rămas în 
lucru 15 cauză mai veche de 5 ani de la sesizare. 

     Verificările prealabile desfăşurate în timpul prezentului controlul au 
reliefat faptul că în gestiunea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara sunt 
30 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 
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 Documentaţia întocmită de conducerea unităţii relevă efectuarea a 
numeroase verificări în legătură cu stocul de dosare cu AC mai vechi de 5 ani de 
la prima sesizare. 

 În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele menţionate, 
procurorii au emis, de regulă, note ori ordonanţe de delegare cuprinzând 
îndrumări/dispoziţii date lucrătorilor de poliţie judiciară pentru efectuarea 
actelor de urmărire penală. 

 A fost identificată o situație în care în perioada 2015 – 2020 nu au fost 
efectuate acte de urmărire penală de către organele învestite din cadrul Poliţiei 
Municipiului Timişoara, cu excepţia dispunerii continuării urmăririi penale in 
personam, la data de 3.12.2019 dosarul fiind retrimis acestora pentru 
continuarea urmăririi penale. Dosarul s-a aflat în supravegherea a 4 procurori, 
nefiind emisă nicio notă de îndrumare. 

 Din verificarea situaţiei celor 30 de dosare rezultă existenţa, în principal, a 
unor cauze obiective care au determinat nesoluţionarea acestora, precum 
complexitatea cauzelor, sustragerea suspecţilor/inculpaţilor care împiedică 
finalizarea urmăririi penale, dispunerea unor soluţii de declinare ori disjungere 
de către alte unităţi de parchet după intervale semnificative de timp de la prima 
sesizare, la care se adaugă fluctuaţia procurorilor desemnaţi pentru a exercita 
supravegherea activităţii de urmărire penală a lucrătorilor de poliţie judiciară, 
care a generat redistribuirea repetată a dosarelor.  

 Au fost identificate însă 4 dosare cu referire la care prin relaţiile transmise 
inspectorilor judiciari s-a comunicat împlinirea termenului de prescripţie a 
răspunderii penale pentru infracţiunile cercetate, anterior efectuării verificărilor 
din prezentul control. Până la finele controlului numai unul dintre dosare a fost 
soluţionat, iar un altul a fost înaintat de către organele de poliţie cu referat de 
clasare şi repartizat procurorului spre soluţionare la data de 3.07.2020.  

 Totodată, s-au identificat 3 dosare incluse în categoria celor analizate, 
aflate în lucru la procuror începând cu data de 05.09.2019, urmare întocmirii de 
către organele de poliţie a referatelor cu propunere de terminare a urmăririi 
penale.  

 În raport de constatările efectuate, apreciem că măsurile luate nu s-au 
dovedit pe deplin eficiente, rezultând că în perioada 2019 – iunie 2020 stocul de 
cauze vechi al Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara s-a dublat, crescând 
de la 15 la 30 de dosare incluse în această categorie.  

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA LUGOJ 
 Situaţia comunicată la solicitarea inspectorilor judiciari a reliefat faptul că 

în gestiunea Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj este 1 cauză mai veche 
de 5 ani de la sesizare (înregistrată în anul 2019), din a cărei verificare a rezultat 
existenţa unor cauze obiective care au determinat nesoluţionarea acestuia, 
respectiv imposibilitatea lucrătorului de poliţie învestit de a efectua acte de 
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urmărire penală (concediu medical) şi dificultăţile în obţinerea înscrisurilor 
necesare lămuririi laturii civile a cauzei. 

 La nivelul acestei unități de parchet au fost identificate ca fiind efectuate 
activităţi de îndrumare şi control vizând stadiul cercetărilor în dosarele cu AC 
aflate în lucru, mai vechi de 1 an de la prima sesizare şi analiza dosarelor mai 
vechi de 5 ani de la prima sesizare, organizarea unor şedinţe de analiză a 
dosarelor penale în lucru, comune procurori-lucrători de poliţie judiciară, 
întocmirea unor solicitări scrise adresate conducătorilor formațiunilor de poliţie 
judiciară pentru a depune diligenţa necesară în vederea soluţionării cu celeritate 
a dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare cu AC. 

 Măsurile luate la nivelul unităţii s-au dovedit eficiente, constatându-se că 
în perioada 2019 – mai 2020 stocul de cauze vechi al unităţii a scăzut semnificativ 
(la finele precedentului control existau 3 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare). 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SÂNICOLAU MARE 
 În gestiunea acestei unităţi se află 2 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare 

(ambele înregistrate în anul 2014), la finele precedentului control unitatea 
neavând în lucru astfel de cauze. 

 Din documentația comunicată de conducerea Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Arad rezultă întocmirea de către prim procurorul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Sânicolau Mare a numeroase solicitări scrise adresate 
conducerii formaţiunilor de poliţie judiciară pentru monitorizarea stadiului 
cercetărilor efectuate în cauzele mai vechi de 1 an de la sesizare, cuprinzând şi 
măsuri dispuse în vederea scăderii stocului de dosare. 

 În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele analizate, 
procurorii nu au întocmit note de îndrumări. În unul din cele 2 dosare, au fost 
emise de Judecătoria Sânicolau Mare la data de 31.10.2019, urmare desfiinţării 
soluţiei de clasare adoptată de procuror, dispoziţii pentru completarea urmăririi 
penale. Ca şi cauză de nesoluţionare obiectivă a fost reţinută, în cea de-a doua 
situaţie, dificultatea administrării probatoriului – fiind constatată o durată mare 
de efectuare a expertizei dispuse. 
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA DETA 

 Situaţia comunicată relevă faptul că în gestiunea Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Deta este 1 cauză mai veche de 5 ani de la sesizare, înregistrată în 
anul 2015, aflată în lucru la organele de poliţie judiciară, cauză în care au fost 
emise de procuror 6 note de îndrumare. La data de 09.06.2020 a fost soluţionată 
o a doua cauză inclusă în această categorie. 

 Nesoluţionarea dosarului penal se datorează unor cauze obiective, 
respectiv dificultăţilor în administrarea probatoriului, fiind necesară emiterea a 
2 ordine europene de anchetă în soluţionarea cărora autorităţile italiene au 
manifestat pasivitate. 

 În ceea ce priveşte activitatea de control, conducerea Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Deta a manifestat preocupare pentru monitorizarea stadiului 
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cercetărilor efectuate în cauzele mai vechi de 5 ani de la sesizare și s-au luat 
măsuri pentru reducerea duratei de soluţionare a acestor cauze. 

 
 
 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TÂRGU-MUREŞ 
SI UNITĂȚILE AFLATE ÎN SUBORDINE 

 

Raportat la data de 02.06.2020, pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea 
de Apel Târgu Mureș și unităților de parchet aflate în subordine, se aflau în lucru 
un număr total de 96 dosare penale cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de 
la data sesizării, din care 5 în ancheta proprie a procurorilor și 91 în 
supravegherea urmăririi penale, în creștere cu un procent de 95,9 % față de 
controlul anterior materializat în Raportul nr. 3187/IJ/812/DIP/2018 (79 dosare 
penale)  

În timpul controlului, au fost soluționate un număr de 20 dosare penale, 
la data de 02.07.2020 rămânând în lucru un număr total de 76 cauze penale, 
din care 2 în ancheta proprie a procurorilor și 74 în supravegherea urmăririi 
penale, distribuite după cum urmează:  

- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș - 2 dosare penale 
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Târgu Mureș - 19 dosare penale 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș - 7 dosare penale 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara - 1 dosar penal 
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita - 53 dosare penale 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc - 11 dosare penale 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni -1 dosar penal 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Toplița - 2 dosare penale 

Față de numărul cauzelor aflate în evidențele unităților de parchet la data 
de 2.06.2020, cele 20 dosare au fost soluționate de: Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Mueș (7 cauze penale), Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara 
(1 cauză penală), Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita (11 cauze penale), 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni (1 cauză penală). 

Următoarele unități de parchet nu au în curs de 
instrumentare/soluționare dosare cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de la 
sesizare: Parchetul de pe lângă Judecătoria Târnăveni, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Reghin și Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduș.  

 
Raportat la data de 02.06.2020, pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de 

Apel Târgu Mureș și unităților de parchet aflate în subordine, se aflau în lucru un 
număr total de 96 dosare penale cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de la 
data sesizării, din care 5 în ancheta proprie a procurorilor și 91 în supravegherea 
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urmăririi penale, în creștere cu un procent de 95,9 % față de controlul anterior 
materializat în Raportul nr. 3187/IJ/812/DIP/2018 (79 dosare penale)  

În timpul controlului, au fost soluționate un număr de 20 dosare penale, la 
data de 02.07.2020 rămânând în lucru un număr total de 76 cauze penale, din 
care 2 în ancheta proprie a procurorilor și 74 în supravegherea urmăririi penale, 
distribuite după cum urmează:  

- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș - 2 dosare penale 
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Târgu Mureș - 19 dosare penale 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș - 7 dosare penale 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara - 1 dosar penal 
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita - 53 dosare penale 
 - Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc - 11 dosare penale 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni -1 dosar penal 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Toplița - 2 dosare penale 
Față de numărul cauzelor aflate în evidențele unităților de parchet la data 

de 2.06.2020, cele 20 dosare au fost soluționate de: Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Mueș (7 cauze penale), Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara 
(1 cauză penală), Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita (11 cauze penale), 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni (1 cauză penală). 

Următoarele unități de parchet nu au în curs de 
instrumentare/soluționare dosare cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de la 
sesizare: Parchetul de pe lângă Judecătoria Târnăveni, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Reghin și Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduș.  
       I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 

Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Curtea de Apel Târgu 
Mureș este de 13 posturi de procurori, din care 4 posturi de conducere şi 9 de 
execuţie, fiind ocupate după cum urmează:  

- procuror general, funcţie ocupată prin numire de către procuror …, 
începând cu data de 1.08.2018 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 778/2020; 

- procuror general adjunct, funcţie vacantă, neocupată nici prin delegare; 
- procuror şef secţie urmărire penală, funcţie ocupată prin numire de 

procuror …, începând cu data de 12.09.2018 - Hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 413/2018; 

- procuror şef secţie judiciară, funcţie ocupată prin numire de procuror …, 
începând cu data de 8.09.2027 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 582/2017; 
       - 9 posturi de execuţie ocupate efectiv, din 9 prevăzute în schemă. 

 În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea conducerii  
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș pentru  identificarea şi 
reducerea stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  
5 ani de la data sesizării. 
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Astfel, în programele de activitate semestriale, s-au inclus obiective care au 
vizat analiza cauzelor mai vechi de la prima sesizare, aflate atât în lucru la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș, cât și la parchetele de pe 
lângă tribunalele și judecătoriile din raza de competență. Totodată, în vedere 
creşterii celerităţii în activitatea de urmărire penală şi pentru a preîntâmpina 
disfuncţionalităţi de natură să ducă la întârzierea soluţionării cauzelor, 
procurorul general/procurorul general adjunct/procurorul șef secție urmărire 
penală ai unităţii au procedat și la verificarea dosarelor aflate în lucru la 
procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș, 
precum și la organizarea de întâlniri cu procurorii din cadrul unităților din 
subordine (ex. informările/ordinele/procesele verbale de ședință: nr. …/…-…/… 
din data de 24.04.2019, nr. …/…-…/… din data de 14.06.2019, nr. …/…-…/…din 
data de 21.06.2019, nr. …/…-…/… din data de 4.07.2019, nr. …/…-…/… din data 
de 11.07.2019, nr. … din data de 20.09.2019, nr. …/…-…/… din data de 
25.11.2019, nr. …/…-…/… din data de 27.11.2019, nr. …/…-…/… din data de 
3.12.2019, nr. …/…-…/… din data de 5.12.2019, nr. …/…-…/… din data de 
13.12.2019, nr. …/…-…/… din data de 13.12.2019, nr…./…-…/… din data de 
20.12.2019, nr. …/…-……. din data de 17.01.2020, nr. …/…-…/… din data de 
13.02.2020, nr. …/…-…/… din data de 9.06.2020, nr. …/…-…/… din data de 
24.06.2020, nr. …/…-…/… din data de 1.07.2020 și nr. …/…-…/… din data de 
1.07.2020). 
        II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

  La data începerii controlului,  se aflau în lucru 2 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare, ambele în urmărirea proprie a procurorului,  după cum urmează: 

-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș în 
anul 2012; 

-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș în 
anul 2016. 

 La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu 
Mureș au rămas nesoluţionate 2 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 
       Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada 
octombrie 2024 - 2027.  
        III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu 
Mureș, a evidenţiat că acestea sunt doar de ordin obiectiv (complexitatea 
cauzelor, inclusiv necesitatea administrării probelor prin intermediul comisiilor 
rogatorii/ordinelor europene de anchetă, precum și sustragerea 
suspecților/inculpaților/părților/martorilor de la urmărirea penală). 

Cauze de ordin obiectiv: 
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    - complexitatea cauzei/dificultăţi în administrarea probatoriului. În acest sens 
indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…; 

- sustragerea suspecţilor/inculpaţilor/părților/martorilor de la urmărirea 
penală. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…; 

- dosare aflate în procedura unor comisii rogatorii/ordine europene de 
anchetă. În acest sens indicăm dosarul nr. …/…/…, nr. …/…/…. 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MUREŞ 
         I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 

Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Tribunalul Mureș este 
de 12 posturi de procurori, din care 4 posturi de conducere şi 8 de execuţie, fiind 
ocupate după cum urmează:  

- prim procuror, funcţie ocupată prin numire de către procuror …, începând 
cu data de 15.07.2019 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
642/2019; 

- prim procuror adjunct, funcţie vacantă, neocupată nici prin delegare; 
- procuror şef secţie urmărire penală, funcţie vacantă, ocupată prin delegare 

de procuror …, începând cu data de 21.03.2020; 
- procuror şef secţie judiciară, funcţie ocupată prin numire de procuror …, 

începând cu data de 11.10.2017 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 672/2017; 
       - 8 posturi de execuţie ocupate efectiv, din 8 prevăzute în schemă + 2 posturi 
ocupate peste schema de personal. 
       În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea conducerii  
Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș pentru  identificarea şi reducerea 
stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  5 ani de la 
data sesizării. 

Astfel, în programele de activitate semestriale, s-au inclus obiective care 
au vizat analiza cauzelor mai vechi de la prima sesizare, aflate atât în lucru la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș, cât și la parchetele de pe lângă 
judecătoriile din raza de competență. Totodată, în vedere creşterii celerităţii în 
activitatea de urmărire penală şi pentru a preîntâmpina disfuncţionalităţi de 
natură să ducă la întârzierea soluţionării cauzelor, prim procurorul/prim 
procurorul adjunct/procurorul șef secție urmărire penală ai unităţii au procedat 
și la verificarea dosarelor aflate în lucru la procurorii din cadrul Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Mureș, precum și la organizarea de întâlniri cu procurorii din 
cadrul unităților din subordine, precum și cu organele de poliție judiciară 
arondate acestora (ex. informările/procesele verbale de ședință: nr. …/…-…/… 
din data de 29.01.2019, nr. …/…-…./… din data de 10.05.2019, nr. …/…-…/… din 
data de 16.05.2019, nr. …/…-…/… din data de 12.09.2019, nr. …/…-…/… din data 
de 10.12.2019, nr. …/…-…/… din data de 10.12.2019, nr. …/…-…/… din data de 
9.01.2020 și nr. …/…-…/… din data de 26.05.2020). 
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         II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

  La data începerii controlului,  se aflau în lucru 19 cauze mai vechi de 5 ani 
de la sesizare, 1 din categoria celor de la urmărire penală proprie și 18 din 
categoria celor de supraveghere a urmăririi penale,  după cum urmează: 

- 1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș în anul 2010;  
-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș în anul 2011; 
-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș în anul 2013; 
-  4 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș în anul 2014; 
-  2 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș în anul 2015; 
-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș în anul 2016; 
 -  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș în anul 2017.  
-  5 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș în anul 2018; 
-  3 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș în anul 2019. 
 La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș au 

rămas nesoluţionate 12 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, fiind soluționate 
dosarele nr. …/…/… la data de 22.06.2020 (dosar aflat în urmărirea penală 
proprie a procurorului), nr. …/…/… la data de 4.06.2020, nr. …/…/… la data de 
24.06.2020, nr. …/…/… la data de 26.06.2020, nr. …/…/… la data de 18.06.2020, 
nr. …/…/… la data de 17.06.2020 și nr. …/…/… din data de 24.06.2020. 

În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări scrise și verbale pentru 
organele de poliție judiciară.  
       Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada 
2021 - 2030. 
        III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, a 
evidenţiat că acestea sunt de ordin obiectiv (lipsa de personal, volumul ridicat 
de muncă, fluctuaţiile de personal la nivelul organelor de poliţie judiciară și 
parchet, care au condus la redistribuirea succesivă a cauzelor aflate pe rolul 
acestora, complexitatea unor cauze, inclusiv necesitatea administrării probei cu 
expertize de specialitate, infirmări și redeschideri de urmărire penală, comisii 
rogatorii/ordine europene de anchetă la care procedura este de notorietate 
întârziată), dublate şi de cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către 
organele de poliție judiciară a unor dosare perioade semnificative de timp).  

Cauze de ordin obiectiv: 
    - complexitatea cauzei/dificultăţi în administrarea probatoriului. În acest sens 
indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. 
…/…/…; 
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- infirmări soluții procesuale de prim procuror/judecătorul de cameră 
preliminară/restituiri către organele de poliție judiciară. În acest sens indicăm 
dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…; 

- dosare aflate în procedura unor ordine europene/comisii rogatorii de 
anchetă. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. 
…/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, . 

 Cauze de ordin subiectiv: 
 - lăsarea în nelucrare de către organele de poliție judiciară a dosarelor 

perioade semnificative de timp. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/… (nu s-
au efectuat acte de urmărire penală între anii 2011 - 26.02.2014, precum și în 
perioadele 26.02.2014 - 3.02.2015, 3.02.2015 - 17.07.2015, 17.07.2015 - 
13.03.2016, 13.03.2016 - 16.08.2017, 12.06.2018 - 7.01.2019), nr. …/…/… (nu s-
au efectuat acte de urmărire penală între anii 2015 - 2017, nr…./…/… (nu s-au 
efectuat acte de urmărire penală între anii 2014 - august 2017 și nici în perioada 
martie 2018 - ianuarie 2019, ianuarie 2019 - mai 2020), nr. …/…/… (nu s-au 
efectuat acte de urmărire penală în perioadele 20.10.2015 - 28.11.2018, 
28.11.2018 - data finalizării controlului), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de 
urmărire penală în anul 2018), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire 
penală în perioada 27.06.2019 - data finalizării controlului). 

 
         PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TÂRGU-MUREŞ 
        I.  Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 

Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Judecătoria Târgu 
Mureș este de 17 posturi de procurori, din care 3 posturi de conducere şi 14 de 
execuţie, fiind ocupate după cum urmează:  

- prim procuror, funcţie ocupată prin numire de către procuror Vale Daniel, 
începând cu data de 15.07.2019 - Hotărârea Consiliul Superior al Magistraturii 
nr. 642/2019;  

- prim procuror adjunct, funcție vacantă, ocupată prin delegare de procuror 
…, începând cu data de 15.08.2020; 

- prim procuror adjunct, funcție vacantă, neocupată nici prin delegare; 
       - 12 posturi de execuţie ocupate din 14 posturi prevăzute în schemă. 

 În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea conducerii  
Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș pentru  identificarea şi 
reducerea stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  5 
ani de la data sesizării. 

În cadrul controlului operativ curent exercitat de prim-procurorul unităţii, 
reducerea stocului de dosare mai vechi a constituit un obiectiv constant al 
activităţii manageriale; astfel, au fost întocmite informările: nr. …/…-…/… din 
data de 27.02.2019, nr. …/…-…/… din data de 2.07.2019, nr…./…-…/… din data de 
4.11.2019, nr. …/…-…/… din data de 6.01.2020, nr. …/…-…/… din data de 
4.03.2020, nr. …/…-…/… din data de 19.05.2020,  
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II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

La data începerii controlului,  se aflau în lucru 7 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare, toate aflate la organele de poliţie judiciară arondate de către această 
unitate de parchet  după cum urmează: 

-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș în 
anul 2013; 

- 2 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș în 
anul 2014; 

- 3 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș în 
anul 2015; 

-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș în 
anul 2019.  

La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș 
au rămas nesoluţionate 7 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări în 5 din cele 7 dosare. 
       Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada 
octombrie 2022 - 2031.  
       III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu 
Mureș, a evidenţiat că acestea sunt  de ordin obiectiv (volumul ridicat de muncă, 
fluctuaţiile de personal la nivelul organelor de poliţie și parchet, care au condus 
la redistribuirea succesivă a cauzelor aflate pe rolul acestora, complexitatea 
cauzelor, inclusiv efectuarea cu întârziere a expertizelor de specialitate, infirmări 
soluții procesuale/redeschiderea urmăririi penale), dublate şi de cauze de ordin 
subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție judiciară a unor 
dosare perioade semnificative de timp).  

 
 
Cauze de ordin obiectiv: 

     - complexitatea cauzei/dificultăţi în administrarea probatoriului. În acest 
sens indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. 
…/…/…, nr. …/…/…; 
 - infirmări soluții procesuale. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…, 
nr. …/…/… 

Cauze de ordin subiectiv: 
 - lăsarea în nelucrare de către organele de poliție judiciară a dosarelor 

perioade semnificative de timp. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/… (nu s-
au efectuat acte de urmărire penală între anii 2013 - 26.10.2015 și nici în 
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perioadele 26.10.2015 - 31.05.2016), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de 
urmărire penală în perioadele 28.09.2014 - 25.05.2015, 24.06.2015 - 21.02.2017, 
2.08.2019 - data finalizării controlului), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de 
urmărire penală în perioada 16.04.2015 - 7.11.2016, iar în perioada de după 
actele de urmărire penală s-au efectuat fără ritmicitate), nr. …/…/… (nu s-au 
efectuat acte de urmărire penală în perioada 14.12.2015 - 9.12.2019).   
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA 
       I.  Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 

Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Judecătoria Sighișoara 
este de 5 posturi de procurori, din care 1 post de conducere şi 4 de execuţie, fiind 
ocupate după cum urmează:  

- prim procuror, funcţie ocupată prin numire de către procuror …, începând 
cu data de 1.01.2019 - Hotărârea Consiliul Superior al Magistraturii nr. 784/2018;  
       - 4 posturi de execuţie ocupate integral din 4 posturi prevăzute în schemă. 

În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea conducerii  
Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighișoara pentru  identificarea şi reducerea 
stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  5 ani de la 
data sesizării. 

În cadrul controlului operativ curent exercitat de prim-procurorul unităţii, 
reducerea stocului de dosare mai vechi a constituit un obiectiv constant al 
activităţii manageriale; astfel, au fost întocmite informările nr. F.N. din data de 
5.04.2019, nr. …/…-…/… din data de 16.05.2019, nr. …/…-…/… din data de 
13.11.2019, nr. F.N. din data de 21.02.2020, nr. …/…-…/… din data de 25.05.2020.
  

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

La data începerii controlului,  se afla în lucru o cauză mai veche de 5 ani de 
la sesizare, aflată la procurorul de caz cu propunere de soluție procesuală 
formulată de organele de poliție judiciară,  după cum urmează: 

-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara în anul 
2015. 

La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara 
nu se mai afla în lucru nicio cauză penală mai veche de 5 ani de la sesizare, 
singura cauză existentă fiind soluționată prin Rechizitoriu nr. …/…/… din data de 
9.06.2020. 
     III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighișoara, 
a evidenţiat că acestea sunt doar de ordin obiectiv (volumul ridicat de muncă, 
fluctuaţiile de personal la nivelul organelor de poliţie, care au condus la 
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redistribuirea succesivă a cauzelor aflate pe rolul acestora, complexitatea 
cauzelor).  

 
       PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL HARGHITA 
       I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 

Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Tribunalul Harghita 
este de 9 posturi de procurori, din care 4 posturi de conducere şi 5 de execuţie, 
fiind ocupate după cum urmează:  

- prim procuror, funcţie vacantă, ocupată prin delegare de procuror …, 
începând cu data de 15.01.2020; 

- prim procuror adjunct, funcţie ocupată prin numire de procuror …, 
începând cu data de 1.01.2018 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 779/2017; 

- procuror şef secţie urmărire penală, funcţie vacantă, ocupată prin delegare 
de procuror …, începând cu data de 13.05.2020; 

- procuror şef secţie judiciară, funcţie ocupată prin numire de procuror …, 
începând cu data de 13.12.2019 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 192/2019; 
       - 5 posturi de execuţie ocupate efectiv, din 5 prevăzute în schemă + 1 post 
ocupat peste schema de personal. 

În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea conducerii  
Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita pentru  identificarea şi reducerea 
stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  5 ani de la 
data sesizării. 

Astfel, în programele de activitate semestriale, s-au inclus obiective care 
au vizat analiza cauzelor mai vechi de la prima sesizare, aflate atât în lucru la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita, cât și la parchetele de pe lângă 
judecătoriile din raza de competență. Totodată, în vedere creşterii celerităţii în 
activitatea de urmărire penală şi pentru a preîntâmpina disfuncţionalităţi de 
natură să ducă la întârzierea soluţionării cauzelor, prim procurorul/prim 
procurorul adjunct/procurorul șef secție urmărire penală ai unităţii, precum și 
procurorii de execuție au procedat și la verificarea dosarelor aflate în lucru la 
procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, precum și la 
organizarea de întâlniri cu procurorii din cadrul unităților din subordine, precum 
și cu organele de poliție judiciară arondate acestora, aplicând inclusiv amenzi 
judiciare în cazurile în care organele de poliție judiciară nu desfășurau cu 
ritmicitate actele de urmărire penală în cauzele aflate în instrumentare (ex. 
informările/procesele verbale de ședință: nr. …/…-…/… din data de 4.01.2019, nr. 
…/…-…/… din data de 22.03.2019, nr. …/…-…/… din data de 25.03.2019, nr. …/…-
…/… din data de 30.06.2019, nr. …/…-…/… din data de 30.09.2019, nr. …/…-…/… 
din data de 12.11.2019, nr. …/…-…/… din data de 15.12.2019, nr. …/…-…/… din 
data de 17.12.2019, nr. …/…/… din data de 22.11.2019, nr. …/…/… din data de 
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7.11.2019, nr. …/…/… din data de 19.12.2019, nr. …/…/… din data de 9.10.2019, 
nr. …/…-…/… din data de 23.03.2020). 
 II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor 
penale realizată de procurori. 

  La data începerii controlului,  se aflau în lucru 53 cauze mai vechi de 5 ani 
de la sesizare, toate din categoria celor de supraveghere a urmăririi penale,  2 
cauze fiind preluate de procurori în urmărire penală proprie, după cum urmează: 

- 3 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita în anul 
2012;  

-  4 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita în anul 
2013; 

-  16 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita în anul 
2014; 

-  15 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita în anul 
2015; 

-  4 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita în anul 
2016; 

-  4 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita în anul 
2017; 

-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita în anul 
2018; 

-  5 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita în anul 
2019; 

-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita în anul 
2020. 

 La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita au 
rămas nesoluţionate 42 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, fiind soluționate 
dosarele nr. …/…/… la data de 18.06.2020, nr. …/…/… la data de 17.06.2020, nr. 
…/…/… fiind reunit la dosarul nr. …/…/…, nr. …/…/… la data de 12.06.2020, nr. 
…/…/…. la data de 22.06.2020, nr. …/…/… la data de 22.06.2020, nr. …/…/… la 
data de 22.06.2020, nr. …/…/… la data de 12.06.2020, nr. …/…/… la data de 
18.06.2020, nr. …/…/… la data de 24.06.2020 și nr. …/…/… la data de 18.06.2020. 

În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări scrise pentru organele de 
poliție judiciară în 30 din cele 53 de dosare.  
       Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada 
2021 - 2034. 
 
 
        III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 
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Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, a 
evidenţiat că acestea sunt  de ordin obiectiv (lipsa de personal, volumul ridicat 
de muncă, fluctuaţiile de personal la nivelul organelor de poliţie judiciară și 
parchet, care au condus la redistribuirea succesivă a cauzelor aflate pe rolul 
acestora, complexitatea unor cauze, inclusiv necesitatea administrării probei cu 
expertize de specialitate,  infirmări și redeschideri de urmărire penală, comisii 
rogatorii/ordine europene de anchetă la care procedura este de notorietate 
întârziată), dublate şi de cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare a unor 
dosare perioade semnificative de timp, atât de organele de poliție judiciară, cât 
și de procurori, după înaintarea lor cu referate cu propuneri de soluții 
procesuale).  

Cauze de ordin obiectiv: 
    - complexitatea cauzei/dificultăţi în administrarea probatoriului. În acest sens 
indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr…./../…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. 
…/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…,  nr. …/…/…, nr. 
…/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…; 

- sustragerea suspecţilor/inculpaţilor/părților/martorilor de la urmărirea 
penală. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. 
…/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…,  

-  infirmări soluții procesuale de judecătorul de cameră preliminară, 
disjungeri/declinări de competență. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/…; 

- dosare aflate în procedura unor ordine europene/comisii rogatorii de 
anchetă. În acest sens indicăm dosarul nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. 
…/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. 
…/…/….,  nr. …/…/…, nr. …/…/…. 

 Cauze de ordin subiectiv: 
 - lăsarea dosarelor în nelucrare de către organele de poliție judiciară, 

perioade semnificative de timp. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/… (nu s-
au efectuat acte de urmărire penală în perioada 10.09.2012 - 15.04.2014 și nici 
în anii 2018 și 2020), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în 
perioada 17.01.2013 - 14.06.2014 și nici în anii 2016 și 2017), nr. …/…/… (nu s-au 
efectuat acte de urmărire penală în perioadele 15.04.2013 - 3.12.2014, 
18.08.2016 - 4.03.2017, 18.08.2016 - 4.03.2017, 2.05.2017 - 6.01.2018), nr. 
…/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în perioada 8.04.2013 - 
10.02.2014), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în anul 2018, 
iar în anul 2017 s-au efectuat doar două acte de urmărire penală în lunile 
februarie și martie), nr. …/…/…(nu s-au efectuat acte de urmărire penală în anul 
2016, iar în anul 2017 s-au efectuat doar două acte de urmărire penală și doar în 
luna decembrie), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în anii 
2016, 2017 și 2020), nr. …/…/… (nu s-a efectuat niciun act de urmărire penală 
după data de 22.01.2020, dată la care dosarul a fost restituit de instanța de 
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judecată), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în perioada 
15.06.2018 - 7.05.2020), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în 
perioada 29.07.2014 - 6.01.2020), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire 
penală în anul 2018), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în anii 
2018, 2019, 2020), nr. …/…/… (în anul 2017 nu s-a efectuat niciun act de urmărire 
penală, iar în anul 2019 s-au efectuat doar două acte de urmărire penală, în lunile 
iunie și iulie), nr. …/…/… (în cauză s-au efectuat acte de urmărire penală doar în 
anii 2017 și 2018), nr. …/…/… (în cauză s-au efectuat acte de urmărire penală 
doar în anul 2015, procurorul de caz dispunând amendarea judiciară a organelor 
de poliție), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în anul 2017), 
nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în perioadele 10.09.2015 - 
28.03.2016, 12.07.2016 - 25.09.2017, 25.09.2017 - 21.06.2018), nr. …/…/… (nu s-
au efectuat acte de urmărire penală în anii 2016, 2017 și 2019, iar în anul 2018 
s-a efectuat un singur act de urmărire penală), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte 
de urmărire penală în anii 2016, 2017, 2018), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte 
de urmărire penală în anii 2017, 2018), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de 
urmărire penală în anul 2018), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire 
penală în anii 2017 și 2018), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală 
în anii 2017 și 2018), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în 
perioada 14.09.2018 - 14.04.2020), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire 
penală în anul 2017), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în anii 
2016 și 2017), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în anul 2017); 

- lăsarea dosarelor în nelucrare, perioade semnificative de timp, de procurorii 
de caz, după ce organele de poliție judiciară le-au înaintat cu referate cu 
propuneri de soluții procesuale. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/… - 
referat cu propunere de trimitere în judecată din data de 20.06.2019, aflat în 
lucru la procuror …, cu mențiunile, pe de o parte, că procurorul nu poate estima 
termenul de soluționare, iar pe de altă parte, că dosarul se află în faza redactării 
rechizitoriului (art.297, art. 321, art. 322 și art. 323 din C.p., art. 108 și art. 110 
din Legea nr. 46/2008) și nr. …/…/… - referat cu propunere de trimitere în 
judecată din data de 3.11.2017, aflat în lucru la procuror …, cu mențiunile, pe de 
o parte, că procurorul nu poate estima termenul de soluționare, iar pe de altă 
parte, că dosarul se află în faza redactării rechizitoriului (art. 244 din C.p. și art. 
185 din Legea nr. 254/2013). 

În raport de situația de fapt constatată, mai sus expusă, apreciindu-se că 
există indicii ale săvârșirii abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h din 
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, se 
va dispune sesizarea din oficiu în conformitate cu dispozițiile art. 121 alin. 4 
raportat la art. 12 alin. 7 din Regulamentul privind normele de efectuare a 
lucrărilor de inspecție, aprobat prin Ordinul nr. 136/2018 al Inspectorului șef al 
Inspecției Judiciare.  
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PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA MIERCUREA CIUC 
      I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 

Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Judecătoria Miercurea 
Ciuc este de 5 posturi de procurori, din care 1 post de conducere şi 4 de execuţie, 
fiind ocupate după cum urmează:  

- prim procuror, funcţie vacantă, ocupată prin delegare de procuror …, 
începând cu data de 16.01.2020;  
       - 4 posturi de execuţie ocupate integral din 4 posturi prevăzute în schemă. 

În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea conducerii  
Parchetului de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc pentru  identificarea şi 
reducerea stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  5 
ani de la data sesizării. 

În cadrul controlului operativ curent exercitat de prim-procurorul unităţii, 
reducerea stocului de dosare mai vechi a constituit un obiectiv constant al 
activităţii manageriale; astfel, au fost întocmite informările nr. … din data de 
1.08.2019, nr. …/…-…/…, nr. …/…-…/… din data de 28.05.2019, nr. …/…-…/…, nr. 
…/…-…/… din data de 16.09.2019, nr. …/…-…/… din data de 17.02.2020 și nr. …/…-
…/.. din data de 18.05.2020.  

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

La data începerii controlului,  se aflau în lucru 11 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare, toate aflate la organele de poliţie judiciară arondate de către această 
unitate de parchet  după cum urmează: 

-  4 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc în 
anul 2014; 

- 7 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc în 
anul 2015.  

La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea 
Ciuc au rămas nesoluţionate 11 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări în cele 11 dosare. 
       Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada 
octombrie 2023 - 2027.  
     III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 
      Analiza cauzelor care au condus, în timp, la prelungirea procedurilor, pe baza 
datelor furnizate de conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Miercurea 
Ciuc, a evidenţiat că acestea sunt  de ordin obiectiv (volumul ridicat de muncă, 
fluctuaţiile de personal la nivelul organelor de poliţie, care au condus la 
redistribuirea succesivă a cauzelor aflate pe rolul acestora, sustrageri 
suspect/inculpat/părți de la urmărire penală), dublate şi de cauze de ordin 
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subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție judiciară a unor 
dosare perioade semnificative de timp).  

Cauze de ordin obiectiv: 
- sustrageri suspect/inculpat/părți de la urmărire penală. Indicăm dosarele: 

nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/… 
- fluctuație de personal. Indicăm dosarele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. 

…/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…. 
Cauze de ordin subiectiv: 
 - lăsarea în nelucrare de către organele de poliție judiciară a dosarelor 

perioade semnificative de timp. În acest sens indicăm dosarele: nr. …/…/… (nu s-
au efectuat acte de urmărire penală în anii 2014, 2015 și 2018, iar în anul 2016 
s-a efectuat un singur act de urmărire penală), nr. …/…/… (nu s-au efectuat acte 
de urmărire penală în anii 2014, 2015 și 2016, iar în anii 2017, 2018, 2019 și 2020 
rezultă că s-au efectuat doar câte un act de urmărire penală), nr. …/…/… (nu s-au 
efectuat acte de urmărire penală în anii 2014, 2015, 2016 și 2018, iar în anii 2019 
și 2020 s-au efectuat doar câte un act de urmărire penală, procurorul de caz 
dispunând amendarea judiciară a organului de poliție judiciară), nr. …/…/… (nu 
s-au efectuat acte de urmărire penală în anii 2014, 2015, 2016 și 2018, iar în anii 
2019 și 2020 s-au efectuat câte un act de urmărire penală), nr. …/…/… (nu s-au 
efectuat acte de urmărire penală în perioada 23.06.2015 - 15.05.2020), nr. 
…/…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în anii 2017, 2018, 2019 și 2020, 
procurorul de caz dispunând amendarea judiciară a organului de poliție 
judiciară), nr. ../…/… (nu s-au efectuat acte de urmărire penală în anii 2015, 2018 
și 2020). 

                                                                                            
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA GHEORGHENI 
I. Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
Schema de personal prevăzută a Parchetului pe lângă Judecătoria 

Gheorgheni este de 3 posturi de procurori, din care 1 post de conducere şi 2 de 
execuţie, fiind ocupate după cum urmează:  

- prim procuror, funcţie ocupată prin numire de procuror …, începând cu data 
de 15.07.2018 - Hotărârea Consiliul Superior al Magistraturii nr. 378/2019;  
       - 1 post de execuţie ocupat din 2 posturi prevăzute în schemă. 

În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea conducerii  
Parchetului de pe lângă Judecătoria Gheorgheni pentru  identificarea şi 
reducerea stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  5 
ani de la data sesizării. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

La data începerii controlului,  se afla în lucru o cauză mai veche de 5 ani de 
la sesizare, aflată la organele de poliţie judiciară arondate de către această 
unitate de parchet  după cum urmează: 
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-  1 cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni în anul 
2020. 

La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni 
nu mai exista nicio cauză nesoluţionată mai vechi de 5 ani de la sesizare, dosarul 
nr. …/…/… fiind declinat în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, 
la data de 22.06.2020. 
       Termenul de prescripţie în cauza respectivă se împlinește la data de 
23.09.2022. 
      III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Dosarul s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni la 
data de 25.02.2020, fiind declinat Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu la 
data de 22.06.2020. 
 
 
 
 
       PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TOPLIȚA 

I.  Activitatea de îndrumare şi control a conducerii parchetului 
Judecătoria Toplița este de 3 posturi de procurori, din care 1 post de 

conducere şi 2 de execuţie, fiind ocupate după cum urmează:  
- prim procuror, funcţie vacantă, ocupată prin delegare de procuror …, 

începând cu data de 1.07.2020;  
       - 1 post de execuţie ocupate din 2 posturi prevăzute în schemă. 

 În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat preocuparea conducerii  
Parchetului de pe lângă Judecătoria Toplița pentru  identificarea şi reducerea 
stocului de dosare mai vechi şi în mod deosebit a celor mai vechi de  5 ani de la 
data sesizării. 

În cadrul controlului operativ curent exercitat de prim-procurorul unităţii, 
reducerea stocului de dosare mai vechi a constituit un obiectiv constant al 
activităţii manageriale; astfel, a fost întocmită informarea nr. …/…-…/… din data 
de 25.05.2020. 

II. Activitatea de urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale 
realizată de procurori. 

La data începerii controlului,  se aflau în lucru 2 cauze mai vechi de 5 ani de 
la sesizare, ambele aflate la organele de poliţie judiciară arondate de către 
această unitate de parchet  după cum urmează: 

-  2 cauze înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Toplița în anul 
2015. 

La finalizarea controlului, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Toplița au 
rămas nesoluţionate 2 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 
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În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele mai vechi de 5 
ani de la sesizare, procurorii au emis note de îndrumări în cele 2 dosare. 
       Termenele de prescripţie în cauzele nesoluţionate se împlinesc în perioada 
octombrie 2022 - 2023.  
          III. Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale. 

Nu s-au comunicat expres cauzele care au determinat prelungirea în timp a 
soluționării celor două dosare. 

Din datele comunicate, rezultă că acestea sunt pe de o parte de ordin 
obiectiv, vizând fluctuația de personal atât la nivelul unității de parchet, cât și la 
nivelul organelor de poliție judiciară, precum și infirmarea/redeschiderea 
urmăririi penale, iar pe de altă parte, de ordin subiectiv, constând în lăsarea 
cauzelor în nelucrare perioade mari de timp. Astfel, în dosarul nr. …/…/…, nu s-
au efectuat acte de urmărire penală în anii 2016, 2017 și 2018, iar în anii 2015, 
201 și 2020 s-au efectuat doar câte un act de urmărire penală, în timp ce în 
dosarul nr. …/…/… nu s-au efectuat acte de urmărire penală imediat după 
redeschiderea urmăririi penale din data de 18.10.2016, ci abia începând cu data 
de 26.03.2018, pentru ca în perioada 26.03.2018 - 28.03.2019 să se constate din 
nou lăsarea cauzei în nelucrare. 

 C. ASPECTE POZITIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MATERIA 
ANALIZATĂ CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN 
INTERPRETAREA ŞI APLICAREA LEGII 

Nu au fost identificate aspecte pozitive care să poată fi generalizate ca bune 
practici în interpretarea și aplicarea legii. 

D. DEFICIENŢE ŞI VULNERABILITĂŢI IDENTIFICATE. PROPUNERI PENTRU 
ÎNLĂTURAREA DEFICIENŢELOR ŞI PREVENIREA RISCURILOR 

  I. Deficienţe şi vulnerabilităţi identificate 
         Prelungirea în timp a procedurilor, datorată cauzelor apreciate ca 
obiective dar și subiective descrise la capitolul B, pct. IV, a avut drept consecinţă 
nesoluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării, identificate ca 
fiind în lucru la data de 2.06.2020 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu 
Mureș, Parchetul de pe lângă Tribunalul Târgu Mureș, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Târgu Mureș, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara, 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Miercurea Ciuc, Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni și Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Toplița. 

Fluctuaţia de personal înregistrată  la nivelul unităţilor de parchet, ocuparea 
funcțiilor de conducere  prin delegare și discontinuitățile echipelor 
manageriale, fluctuația de personal de la nivelul organelor de poliţie judiciară 
şi/sau deficitul de resursă umană la care se adaugă lipsa de experienţă a 
personalului stagiar constituie vulnerabilităţi  ce au drept consecinţă afectarea 
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activităţii, prin creşterea volumului de activitate şi implicit prelungirea 
procedurilor judiciare la unităţile de parchet arătate anterior.  

La capitolul deficiențe, pot fi punctate: lipsa unei supravegheri efective și 
eficiente a activității de cercetare penală desfășurată de către organele de 
poliție judiciară, aspect  care a condus la  restituiri repetate ale cauzelor la 
organele de poliție judiciară, în vederea completării urmăririi penale, respectiv, 
la infirmări dispuse în controlul jurisdicțional urmate de trimiterea cauzelor la 
procurori, în vederea redeschiderii și completării urmăririi penale.  

II. Propuneri pentru înlăturarea deficienţelor şi prevenirea riscurilor 
Având în vedere cele expuse, apreciem că se impune:  
 - Continuarea activităţilor de monitorizare exercitate de procurorii cu 

funcţie de conducere din cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel, de pe 
lângă tribunale şi judecătorii, a situației  dosarelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare înregistrate la unităţile proprii, precum și la cele din din subordine, în 
virtutea atribuţiilor de coordonare şi control, activităţile de monitorizare care 
se vor include în programele de activitate semestriale urmând să vizeze modul 
în care procurorii efectuează urmărirea penală ori exercită supravegherea 
cercetărilor penale în dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării, procentul  
soluționării cauzelor din categoria celor vizate de prezentul control comparativ 
cu numărul celor nou intrate în această categorie, în vederea evitării situațiilor 
de prelungire nejustificată a procedurilor judiciare şi evitarea împlinirii 
termenului de prescripţie a răspunderii penale; 

   - Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a activităților de urmărire 
penală în cauzele penale repartizate; 

   -Verificarea lucrărilor şi pronunțarea de soluții procesuale asupra 
propunerilor formulate de organele poliției judiciare în termenul prev. de  art. 
322 alin. 1 din C.P.p.; 

  - Realizarea de către procurori a unui control eficient şi a unei supravegheri 
efective a activităţilor de cercetare penală efectuată de organele poliţiei 
judiciare, în acord cu prevederile art. 300 şi art. 303 alin. 1 şi 2  din C.p.p., 
precum şi a Ordinului comun nr. …/…/… din 11 aprilie 2014 al Procurorului 
General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al 
Ministerului Afacerilor Interne. 

 
E. CONCLUZII PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ 
La data de 2.06.2020, la  Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș 

și unitățile din subordine (cu excepția Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Târnăveni, Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin și Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Luduș) se aflau în lucru un număr de 96 dosare penale cu autor 
cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare, în creștere cu un procent de 95,9 % 
față de controlul anterior când au fost constatate 49 de cauze cu autori 
cunoscuți, mai vechi de 5 ani de la sesizare.  
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Au fost soluționate 20 dosare penale, rămânând în lucru un număr total de 
76 cauze penale, din care 2 în ancheta proprie a procurorilor și 74 în 
supravegherea urmăririi penale. 

► Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș și  unităților 
din subordine existau, la data începerii controlului, 96 cauze mai vechi de 5 ani 
de la data sesizării, din care 5 în ancheta proprie a procurorilor și 91 în 
supravegherea urmăririi penale, în creștere cu un procent de 95,9% față de 
controlul anterior când au fost constatate 49 de cauze cu autori cunoscuți, mai 
vechi de 5 ani de la sesizare.  

 ► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani, prelungirea 
duratei  procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin 
obiectiv  (complexitatea cauzelor, redistribuirea succesivă a dosarului în vederea 
efectuării supravegherii urmăririi penale, generată de fluctuaţia în schema de 
procurori şi/sau a organelor de poliţie judiciară, declinări și disjungeri succesive 
de la alte unităţi de parchet, preluări şi reuniri, durata sau necesitatea efectuării 
constatărilor tehnico - ştiinţifice sau a expertizelor de specialitate, diversitatea 
probelor administrate, infirmarea unor soluţii, restituiri repetate ale cauzei la 
organele de poliție, comisii rogatorii/ordine europene de anchetă, elemente de 
extraneitate, sustragerea suspecţilor/inculpaților/părților de la urmărirea penală 
sau dificultăți în administrarea unor probe ori în documentarea activității 
infracționale), dar şi a unor cauze subiective (lipsa de preocupare a organelor de 
poliție judiciară pentru efectuarea ritmică şi în termen rezonabil a activității de 
urmărire penală şi/sau lăsarea în nelucrare de către acestea a cauzelor pe 
perioade semnificative de timp, dar și, în cazul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Harghita, lăsarea în nelucrare de către procurori, pe perioade semnificative de 
timp, a dosarelor repartizate spre soluționare după înaintarea lor de către 
organele de poliție judiciară cu propuneri de soluții procesuale). 

 ► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, întâlniri periodice cu 
reprezentanţii unităților/subunităților/formațiunilor de poliţie judiciară, 
comunicarea permanentă de către procurorii cu funcție de conducere către 
procurorii cu funcții de execuție a unor situații tabelare conținând cauze mai 
vechi de 1 an/2 ani de la sesizare pentru a fi avute în atenție, controale operativ 
curente, note de îndrumare și analiză date în cauze, care însă nu şi-au dovedit pe 
deplin eficienţa întrucât numărul de dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare a 
crescut de la 49  cauze la 96 astfel de cauze. 

 
CONCLUZII GENERALE 

 
                                         DATE STATISTICE 



452 / 508 
 

 
La data de 07.07.2020, când s-au încheiat verificările privind prezentul 

control, constatăm că a avut loc o creştere a stocului de cauze mai vechi de 5 ani 
de la prima sesizare, de la 3293 dosare la 3757. 

Situaţia statistică desfăşurată pe parchetele de pe lângă instanţele aferent se 
prezintă astfel: 

- PÎCCJ – SUPC: 45 cauze, ceea ce reprezintă o creştere cu 9 dosare; 
-  PÎCCJ – Secţia Parchetelor Militare: 0 cauze, ceea ce reprezintă o scădere 

cu 3 dosare; 
- PÎCCJ – Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie: această secţie 

nu a mai fost supusă unui controlul având această temă, până la prezentele 
verificări – 26 dosare; 

- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism: 414 cauze, ceea ce reprezintă o creştere cu 226 dosare; 

- Direcţia Naţională Anticorupţie: 433 cauze, ceea ce reprezintă o creştere 
cu 25 dosare; 

- PMCMB – 9 cauze, ceea ce reprezintă o scădere cu 8 dosare; 
- PCA Alba Iulia – 45 cauze, ceea ce reprezintă o creştere cu 8 dosare; 
- PCA Bacău – 42 cauze, ceea ce reprezintă o creştere cu 27 dosare; 
- PCA Braşov – 253 cauze, ceea ce reprezintă o creştere cu 120 dosare; 
- PCA Bucureşti – 977 cauze, ceea ce reprezintă o scădere cu 228 dosare; 
- PCA Cluj – 64 cauze, ceea ce reprezintă o creştere cu 52 dosare; 
- PCA Constanţa – 189 cauze, ceea ce reprezintă o creştere cu 125 dosare; 
- PCA Craiova – 211 cauze, ceea ce reprezintă o creştere cu 132 dosare; 
- PCA Galaţi – 65 cauze, ceea ce reprezintă o creştere cu 32 dosare; 
- PCA Iaşi – 328 cauze, ceea ce reprezintă o scădere cu 80 dosare; 
- PCA Oradea – 22 cauze, ceea ce reprezintă o creştere cu 3 dosare; 
- PCA Piteşti – 117 cauze, ceea ce reprezintă o creştere cu 10 dosare; 
- PCA Ploieşti – 228 cauze, ceea ce reprezintă o scădere cu 67 dosare; 
- PCA Suceava – 51 cauze, ceea ce reprezintă o creştere cu 22 dosare; 
- PCA Timişoara – 142 cauze, ceea ce reprezintă o creştere cu 44 dosare; 
- PCA Tg. Mureş – 96 cauze, ceea ce reprezintă o creştere cu 47 dosare. 

 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE   
SECŢIA DE URMĂRIRE PENALĂ ŞI CRIMINALISTICĂ 

► Secţia de Urmărie Penală şi Criminalistică la data finalizării prezentului 
control are înregistrate un număr de 45 de dosare penale mai vechi de 5 ani de 
la data primei sesizări. Comparativ cu numărul de cauze, având acelaşi obiect 
identificate în controlul anterior, când au fost înregistrate un număr de 36 de 
dosare, se constată o creştere de 9 dosare. 
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►Din cele 45 de cauze un număr de 37 de dosare au fost preluate de la 
uităţile subordonate. 

► Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
sunt de ordin obiectiv. 

► Conducerea Secţiei de Urmărie Penală şi Criminalistică a manifestat 
preocupare pentru monitorizarea stadiului soluţionării cauzelor mai vechi de 5 
ani de la data primei sesizări şi pentru luarea unor măsuri menite a impulsiona 
efectuarea cu celeritate a actelor de urmărire penală. 

 SECŢIA PARCHETELOR MILITARE  
► Pe rolul Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție, la data de 02.06.2020, nu exista nicio cauză cu 
autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la data sesizării, comparativ cu 3 cauze 
existente la data efectuării controlului anterior. 

► Conducerea Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție a acordat atenţia necesară luării unor măsuri de 
soluţionare cu celeritate a cauzelor vechi, exercitând în acest sens controale 
tematice şi operativ curente ce au vizat evidenţa şi monitorizarea stadiului 
soluţionării acestor cauze, măsuri ce au avut ca rezultat situația anterior 
prezentată. 

SECŢIA PENTRU INVESTIGAREA INFRACŢIUNILOR DIN JUSTIŢIE 
► Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie are în lucru 26 de 

dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare. 
► Atât conducerea secţiei, cât şi procurorii au dovedit preocupare în 

soluţionarea acestei categorii de cauze, în condiţiile unei lipse acute de personal 
şi a unei încărcături extrem de mari de dosare la fiecare procuror. 

► Cauzele nesoluţionării dosarelor sunt obiective, acestea constând în: 
volumul mare de activitate, modul de exercitare a drepturilor procesuale de 
către părţi, infirmarea unor soluţii, durata necesară pentru instanţe pentru 
soluţionarea unor cereri ale părţilor; nu în ultimul rând, este necesar a se aminti 
faptul că toate dosarele vechi înregistrate pe rolul SIIJ au fost declinate de la alte 
unităţi de parchet, odată cu înfiinţarea secţiei. 

DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE 
ORGANIZATĂ ŞI TERORISM CU SERVICIILE TERITORIALE/BIROURILE 
TERITORIALE 

► Pe rolul direcţiei se află în lucru un număr total de 414 cauze mai vechi 
de 5 ani de la data sesizării, faţă de 188 câte erau la data efectuării controlului 
anterior, înregistrându-se o creştere cu 226 dosare. 

►Analiza realizată în ceea ce priveşte activitatea de îndrumare şi control 
desfăşurată de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism relevă existenţa unor demersuri constante 
de monitorizare şi verificare lunară a situaţiei dosarelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, în considerarea planului de activitate întocmit semestrial. 
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►Prin ordinul nr. 48/05.02.2019 procurorul şef direcţie a dispus efectuarea 
unui amplu control tematic la Structura Centrală, precum şi la serviciile şi 
birourile teritoriale din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracțiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism, pentru a verifica măsurile luate de 
procurorii de caz în vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării şi efectuarea ritmică a actelor de urmărire penală în aceste dosare.  

►Constatările realizate de procurorii desemnaţi au fost consemnate în 
cuprinsul a 7 rapoarte de control şi au vizat inclusiv modalitatea de repartizare a 
dosarelor la procurori ținând cont de criterii obiective şi de specializare, modul 
de efectuare a unor acte de cercetare penale prin delegare de către lucrătorii de 
poliţie din cadrul BCCO, fiind formulate concluzii motivate referitor la situaţia 
identificată în cadrul fiecărei structuri verificate. 

►De asemenea, prin ordinul nr. …/… emis de către procurorul șef direcţie s-
a dispus efectuarea unui control tematic la Structura Centrală, precum și la 
serviciile și birourile teritoriale din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor 
de Criminalitate Organizată și Terorism, având ca obiectiv verificarea măsurilor 
luate de procurorii de caz în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 2 ani de 
la data sesizării, având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, contrabandă, 
spălarea banilor și corupție, în temeiul căruia s-a realizat verificarea ritmicităţii 
de efectuare de către procurori a actelor de urmărire penală şi a modului de 
realizare a controalelor periodice de către procurorii șefi ierarhici în vederea 
monitorizării permanente a modului în care procurorii efectuează urmărirea 
penală. 

►Referitor la cauzele mai vechi de 5 ani de la prima sesizare conducerile 
secţiilor din cadrul Structurii centrale şi respectiv, din cadrul serviciilor/birourilor 
teritoriale au desfăşurat în perioada ianuarie 2019 – mai 2020 numeroase 
activităţi de control tematic şi operativ, întocmindu-se informări/procese-
verbale/rapoarte de control/referate constatatoare, au organizat şedinţe de 
lucru în care a fost pusă în discuţie situaţia cauzelor incluse în categoria analizată, 
au solicitat conducerilor structurilor de poliţie delegate pentru efectuarea 
actelor de urmărire penală urgentarea soluţionării şi au dispus măsuri punctuale 
în scopul reducerii stocului acestor cauze vechi.  

►Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale au fost identificate ca fiind, în principal, de ordin obiectiv, respectiv 
complexitatea cauzelor rezultată din natura infracțiunilor cercetate, determinată 
în mod direct de volumul ridicat al activităţilor desfăşurate, de dificultatea 
administrării probatoriului ori a efectuării unor expertize/constatări necesare 
lămuririi tuturor împrejurărilor cauzei, de necesitatea efectuării actelor de 
urmărire penală în numeroase situaţii prin comisie rogatorie internaţională; a 
fost identificată totodată dispunerea unor soluţii de declinare ori disjungere de 
către alte unităţi de parchet, după intervale semnificative de timp de la prima 
sesizare, învestirea structurilor DIICOT fiind realizată în multe situaţii după ce 
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dosarul intrase în categoria cauzelor mai vechi de 5 ani; s-a reţinut în acelaşi timp 
existenţa a foarte multe situaţii în care imposibilitatea finalizării urmăririi penale 
decurge din sustragerea suspecţilor/inculpaţilor de la urmărirea penală, în 
special ca urmare a plecării din ţară. 

►De asemenea, fluctuaţia semnificativă înregistrată în schema de procurori, 
cu consecinţe negative directe în raport de lipsa continuităţii efectuării activităţii 
de urmărire penală, a constituit o cauză obiectivă majoră care a determinat 
redistribuirea succesivă a dosarului la procurori, existând situaţii în care au fost 
învestiţi succesiv 5, 6 sau chiar 8 procurori. 

►Dificultăţi au fost înregistrate şi în cazurile în care a fost necesară reluarea 
urmăririi penale ca urmare a infirmării soluţiei de clasare adoptate ori a restituirii 
cauzei de către instanţa de judecată. 

►Impact negativ asupra ritmicităţii efectuării actelor de urmărire penală a 
avut, în acelaşi timp, şi fluctuația ori insuficienţa lucrătorilor de poliţie judiciară 
din cadrul SCCO/BCCO delegaţi pentru efectuarea actelor de urmărire penală şi 
volumul ridicat de activitate al acestora. Procurorii de caz au făcut, de exemplu 
vorbire, despre insuficienţa poliţiştilor specializaţi în domeniul silvic ori despre 
schimbarea lucrătorilor de poliţie delegaţi ce a determinat inclusiv efectuarea 
unor greșeli operative. 

► Verificările au condus totodată şi la identificarea unor dosare incluse în 
categoria celor care fac obiectul prezentului control, pentru care s-a constatat 
lăsarea în nelucrare pe o perioadă semnificativă de timp. 

► Nesoluţionarea cauzelor a fost motivată punctual de complexitatea 
cauzelor şi volumul mare de activitate înregistrat de procurorii învestiţi, de 
numărul mare de acțiuni în care a fost implicat procurorul de caz care a avut în 
lucru mai multe dosare complexe, situaţie ce a impus efectuarea de cercetări de 
către procuror cu prioritate în cauze cu măsuri preventive și măsuri de 
supraveghere tehnică, de desfăşurarea cu dificultate în unele situaţii a cooperării 
judiciare, de dificultăţi întâmpinate în administrarea probatoriului, de 
exercitarea concomitentă a unor atribuții manageriale, la care se adaugă 
întârzierile în efectuarea actelor de urmărire penală delegate ofițerilor de poliție 
judiciară având în general cauze obiective precum încărcătura foarte mare de 
dosare pe fiecare ofițer de poliție din cadrul BCCO. 

 
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE ȘI SERVICIILE TERITORIALE 
► Pe rolul Direcției Naționale Anticorupție și  serviciilor teritoriale, existau, 

la data începerii controlului, 433 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, în 
creștere cu un procent de 6 % față de controlul anterior când au fost constatate 
408 de cauze cu autori cunoscuți, mai vechi de 5 ani de la sesizare, înregistrându-
se o creştere de 25 dosare.  

► Verificările au reliefat faptul căîn dosarele mai vechi de 5 ani, prelungirea 
duratei  procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin 



456 / 508 
 

obiectiv  (complexitatea cauzelor, redistribuirea succesivă a dosarului în vederea 
efectuării urmăririi penale generată de fluctuaţia în schema de procurori ori 
schemele incomplete de procurori, declinări  de la alte unităţi de parchet,  reuniri 
ale mai multor cauze, durata sau necesitatea efectuării constatărilor tehnico-
ştiinţifice, a expertizelor, a unor activități de control de către alte autorități, 
diversitatea probelor administrate, comisii rogatorii, elemente de extraneitate, 
sustragerea suspecţilor de la urmărirea penală sau dificultăți în administrarea 
unor probe ori în documentarea activității infracționale) dar şi a unor  cauze 
subiective (constând în lipsa ritmicității în efectuarea urmăririi penale, de către 
procurori ori lăsarea în nelucrare a cauzelor perioade mari de timp). 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere și a procurorilor cu funcție de execuție în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
respectiv, în soluționarea acestor dosare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea situației lor, repartizarea echilibrată a dosarelor în raport de forța de 
muncă disponibilă, ședințe comune cu lucrătorii de poliție judiciară în cadrul 
cărora au fost stabilite sarcini concrete în scopul rezolvării cauzelor în termen 
rezonabil, toate aceste demersuri conducând la menținerea aproape la același 
nivel a numărului cauzelor penale mai vechi de 5 ani de la sesizare.  

PARCHETUL MILITAR DE PE LÂNGĂ CURTEA MILITARĂ DE APEL BUCUREŞTI 
► Pe rolul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti la 

data de 02.06.2020 existau 13 cauze cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la 
data sesizării, stoc ce a fost diminuat considerabil în intervalul 02.06-07.07.2020 
la un număr de 3 cauze, iar Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj 
avea pe rol la data de 02.06.2020 un număr de 3 cauze mai vechi de 5 ani de la 
data sesizării. 

Aşadar, pe rolul celor 2 unităţi de parchet în prezent sunt înregistrate un 
număr de 6 cauze. 

► Pe rolul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, nu au fost 
identificate cauze cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la data primei sesizării. 

►Pe rolul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași, la finalizarea 
controlului existau în lucru 3 cauze cu autori cunoscuţi mai vechi de 5 ani de la 
sesizare. 

Aşadar pe rolul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară De Apel 
Bucureşti, se află în present 9 dosare în lucru, cee ace reprezintă o scădere cu 8 
dosare. 

► Conducerea parchetelor militare a acordat atenţia necesară luării unor 
măsuri de soluţionare cu celeritate a cauzelor vechi, exercitând în acest sens 
controale tematice şi operativ curente ce au vizat evidenţa şi monitorizarea 
stadiului soluţionării acestor cauze.  

► Din verificarea cauzelor aflate pe rolul celor două parchete a rezultat că 
prelungirea procedurilor s-a datorat următoarelor cauze:  complexitatea cauzei,  
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declinări sau redeschideri succesive, durata mare de efectuare a expertizelor 
dispuse, lipsa documentelor necesare soluţionării cauzei şi sustragerea de la 
urmărirea penală a suspectului, imposibilitatea audierii unor persoane în 
contextul situației pandemice existente la nivel mondial începând cu luna 
februarie 2020. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ALBA IULIA 
    ► Se constată că la unităţile arondate Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Alba Iulia existat o creştere a numărului dosarelor mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării, de la 37 câte erau la controlul anterior la 55 la data de 02.06.2020. 

► În perioada 02.06.2020-07.07.2020 stocul dosarelor cu autor cunoscut 
mai vechi de 5 ani de la sesizare s-a redus la 45 cauze comparativ cu 37 existente 
la data efectuării controlului anterior, înregistrându-se o creştere de 8 dosare. 
     ►O creştere semnificativă a numărului dosarelor mai vechi de 5 ani de la 
data sesizării a avut loc la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, respectiv la data 
de 02.06.2020 erau înregistrate 20 dosare cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani 
de la sesizare, comparativ cu 13 dosare cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de 
la sesizare existente la data efectuării controlului anterior. 
       ►Se impune a se preciza că, stocul anterior menționat a fost redus la 16 
cauze în perioada efectuării verificărilor, menținându-se numărul de cauze cu 
autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare la nivelul celor constatate cu 
ocazia efectuării controlului anterior. 

   PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BACĂU 
► Pe rolul unităţilor mai sus menţionate din circumscripţia  teritorială a 

Parchetului de pe  lângă Curtea de Apel Bacău la data începerii controlului exista 
un număr de 45 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării din care 3 au fost 
soluţionate pe parcursul verificărilor, rămânând 42 cauze. 

Aşadar pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, în prezent se 
află în curs de soluşionare un număr de 42 dosare, ceea ce reprezintă o creştere 
cu 27 dosare faţă de controlul anterior. 

Creşterea considerabilă a numărului de dosare penale mai vechi de 5 ani de 
la sesizare se regăseşte, în principal, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău 
cu 10 dosare penale, Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ, Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Roman şi  Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Neamţ cu câte 
5 dosare penale. 

 De asemenea la monitorizarea anterioară au fost identificate dosare mai 
vechi de 5 ani la 6 unităţi din raza Parchetului de pe  lângă Curtea de Apel Bacău, 
în timp ce la prezentul controlul au fost înregistrate astfel de cauze la 8 unităţi.  

 ► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţaunor cauze de ordin obiectiv (durata 
sau necesitatea efectuării expertizelor;desfiinţarea soluţiei de renunţare la 
urmărire penală sau de clasare de către judecătorul de cameră preliminară; 
dificultăţi în găsirea suspecţilor, martorilor esenţiali şi a persoanelor vătămate ce 
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sunt plecaţi din ţară;complexitatea cauzelor;declinări de competenţă, disjungeri 
către alte unităţi de parchet, conexări;redistribuirea succesivă a dosarului în 
vederea  supravegherii, generată de fluctuaţia în schema de procurori cu 
consecinţe asupra continuităţii activităţii de supraveghere a 
cercetărilor;infirmarea  şi de mai multe ori a soluţiilor de către instanţele de 
judecată sau  restituirea dosarului pentru neregularitatea actului de sesizare etc. 
)dar şi a unor cauze subiective ( lăsarea în nelucrare a dosarului pe o perioadă mai 
mare de timp, lipsa de preocupare a lucrătorului de poliţie pentru efectuarea 
ritmică şi într-un termen rezonabil a actelor de cercetare penală) .   

Cu privire la dosarul penal nr…./…/… al Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Bacău se va dispune sesizarea din oficiu, pentru a se verifica dacă sunt incidente 
dispoziţiile art. 99 lit. h din Legea nr. 303/2004 rep.  

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, controale operativ curente, 
note de îndrumare şi analiză date în cauze care nu şi-au dovedit însă într-o 
anumită măsură eficienţa întrucât numărul de dosare mai vechi de 5 ani de la 
sesizare a crescut de la 15 cauze la 42 cauze. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRAŞOV 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov și  unităților din 

subordine, existau, la data începerii controlului, 253 cauze mai vechi de 5 ani de 
la data sesizării, în creștere cu un procent de 90,22% față de controlul anterior 
când au fost constatate 133 de cauze cu autori cunoscuți, mai vechi de 5 ani de 
la sesizare. 

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani, prelungirea 
duratei  procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin 
obiectiv  (complexitatea cauzelor, redistribuirea succesivă a dosarului în vederea 
efectuării supravegherii urmăririi penale, generată de fluctuaţia în schema de 
procurori şi/sau a organelor de poliţie judiciară, declinări, disjungeri de la alte 
unităţi de parchet, preluări şi reuniri, durata sau necesitatea efectuării 
constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a expertizelor, diversitatea probelor 
administrate, infirmarea unor soluţii, restituiri repetate ale cauzei la organele de 
poliție, comisii rogatorii, elemente de extraneitate, sustragerea suspecţilor de la 
urmărirea penală sau dificultăți în administrarea unor probe ori în documentarea 
activității infracționale), dar şi a unor  cauze subiective (lipsa de preocupare a 
lucrătorilor de poliţie pentru efectuarea ritmică şi în termen rezonabil a activității 
de urmărire penală şi/sau lăsarea în nelucrare a cauzelor pe perioade 
semnificative de timp, lipsa unei activități de supraveghere eficiente, lipsa 
ritmicității în efectuarea urmăririi penale, de către procurori). 
    ► Controlul a evidenţiat faptul că nu există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor 
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măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, întâlniri periodice 
cu reprezentanţii unităților/subunităților/formațiunilor de poliţie judiciară, 
comunicarea permanentă de către procurorii cu funcție de conducere către 
procurorii cu funcții de execuție a unor situații privind cauze mai vechi de 1 an/2 
ani/5 ani de la sesizare pentru a fi avute în atenție, controale operativ curente, 
note de îndrumare și analiză date în cauze, cu termene scurte de finalizare a 
actelor dispuse, dovada certă în acest sens fiind creşterea    numărului de 
dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare aflate în lucru la aproape toate unităţile 
din circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov(cu excepţia 
Parchetului de pe lângă Tribunalul   pentru Minori şi Familie Braşov, Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Zărneşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura 
Buzăului, care nu au înregistrat cauze de acest gen)  de la 133 la 253.  

► De asemenea, numărul dosarelor din această categorie a crescut 
considerabil la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, respectiv de la 81 la 
169,  rezultând din datele analizate că această creştere este imputabilă atât 
procurorilor cu funcţii de conducere, cât şi procurorilor care supraveghează 
cercetarea penală, în condiţiile unor scheme complete de personal, care însă, 
nu au analizat corespunzător, nu au efectuat controale, informări, analize, 
monitorizări ori alte activităţi în privinţa dosarelor penale din această 
categorie, nu au exercitat o supraveghere fermă, eficientă. 

 
 

  PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 
► Pe rolul Parchetului de pe  lângă Curtea de Apel Bucureşti la data 

începerii controlului exista un număr de 13 cauze mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării,  faţă de 7 cauze având acelaţi obiect, identificate la controlul anterior. 

►Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţaunor cauze de ordin obiectiv  cum ar 
fi complexitatea cauzelor;declinări de competenţă, disjungeri către alte unităţi de 
parchet, conexări,conflict de competenţă; infirmarea unor soluţii de judecătorul 
de cameră preliminară, durata sau necesitatea efectuării 
expertizelor;redistribuirea succesivă a dosarelor în vederea efectuării urmăririi 
penale respectiv supravegherii generată de lipsa de resursă umană sau fluctuaţia 
în schema de procurori şi a organelor de poliţie judiciară;proceduri de cooperare 
internaţională. 

  ► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, controale operativ curente, 
note de îndrumare şi ordonanţe de delegare  date în cauze care şi-au dovedit 
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eficienţa  într-o anumită măsurăîntrucât numărul de dosare mai vechi de 5 ani de 
la sesizare a crescut  de la 7 cauze la 13 cauze. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI 
► Deşi numărul dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare a scăzut 

considerabil în perioada iunie 2018 – iunie 2020 de la 651 la 342 dosare, pe rolul 
parchetului există încă dosare cu mult peste 5 ani vechime, ajungând în unele 
cazuri până la 10 ani. 

Aşadar în prezent pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti se află 
nesoluţionate un număr de 342 dosare mai vechi de 5 ani de la data primei 
sesizăr. 

► Soluţionarea cu operativitate şi în termen rezonabil a cauzelor nu se poate 
realiza doar prin activităţi/acţiuni îndreptate asupra cauzelor de ordin subiectiv, 
fără a fi vizate şi cauzele de natură obiectivă, în condiţiile în care acestea sunt 
cele mai frecvente. Recurgerea procurorilor care supraveghează activitatea 
organelor de cercetare ale poliţiei judiciare la măsuri procedurale de sancţionare 
în temeiul art. 283 lit. m Cod procedură penală poate produce efecte doar în ceea 
ce priveşte cauzele de natură subiectivă. În condiţiile în care lipsa de personal în 
cadrul organelor de poliţie s-a cronicizat, cu efecte directe asupra prelungirii 
procedurilor prin creşterea volumului de activitate corelat cu lipsa de experienţă 
a lucrătorilor, nu este posibilă rezolvarea problemei operativităţii şi soluţionării 
în termen rezonabil a cauzelor. De asemenea, deşi din punct de vedere al 
schemelor de procurori posturile au fost în general ocupate, fluctuaţia continuă 
a procurorilor la această unitate de parchet determină perioade de latenţă, prin 
lipsa unei supravegheri efective şi eficiente, de multe ori timpul dedicat acestor 
activităţi fiind folosit doar pentru înţelegerea complexităţii şi obiectului cauzei, 
pentru ca, ulterior, dosarul să fie repartizat unui alt procuror.  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, la data 

începerii controlului, exista un număr de 89 dosare mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării, faţă de 80 câte erau la data controlului din iunie 2018, înregistrându-
se o creştere de 9 dosare. 

► Din analiza celor 89 dosare penale mai vechi de 5 ani de la data primei 
sesizări, aflate în lucru la organele de poliţie, conform datelor furnizate de 
conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, s-
aconstatat că prelungirea duratei procedurilor s-a datorat unor cauze de ordin 
obiectiv, constând în: complexitatea cauzei determinată de numărul mare de 
persoane implicate şi de natura probatoriilor necesar a fi administrate, fluctuaţia 
de personal existentă la nivelul unităţii de parchet şi poliţie, suspendarea 
urmăririi penale, situaţia unor suspecţi plecaţi de la domiciliu la o adresă 
necunoscută sau în străinătate unde nu şi-au declarat reşedinţa, restituiri date 
de procuror sau instanţă, infirmări/redeschideri dispuse de către procurorul 
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ierarhic superior sau de instanţa de judecată, durata de timp necesară efectuării 
unor constatări/expertize de specialitate. 

► Au fost identificate şi cauze de ordin subiectiv, respectiv neefectuarea în 
mod ritmic a actelor de cercetare penală, lipsa unei supravegheri 
corespunzătoare a cercetărilor.  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, la data 

începerii controlului, exista un număr de 115 dosare mai vechi de 5 ani de la 
data sesizării, faţă de 87 câte erau la data controlului din iunie 2018, 
înregistrându-se o creştere de 28 dosare . 

► În majoritatea cauzelor aflate la organele de poliţie s-a constatat că au 
fost date dispoziţii scrise însoţite de termene ferme, în raport de care să se poată 
aprecia cu privire la incidenţa dispoziţiilor art. 303 alin 3 C.p.p. 

► Prelungirea duratei procedurilor s-a datorat unor cauze de ordin obiectiv 
(redistribuirea succesivă atât la procuror cât şi la organele de poliţie a cauzelor 
aflate în supraveghere ca urmare a fluctuaţiilor de personal, precum şi 
complexitatea cercetărilor) care au fost dublate de cauze de ordin subiectiv 
(neefectuarea în mod ritmic a cercetărilor, actele de urmărire penală fiind 
efectuate la intervale mari de timp ca urmare a exercitării necorespunzătoare a 
supravegherii cercetărilor).  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, la data 

începerii controlului, existau un număr de 19 cauze mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării, aflate în lucru la organele de poliţie judiciară, față de 28 cauze existente 
la data ultimului control, constatându-se o scădere cu 9 cauze. 

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv 
constând în complexitatea cauzelor, sustragerea  suspecţilor de la cercetări, 
restituiri date de procuror sau instanţă, infirmări/redeschideri dispuse de către 
procurorul ierarhic superior sau de instanţa de judecată, respectiv cauze de ordin 
obiectiv (lipsa de personal, volumul de muncă, fluctuaţiile de personal la nivelul 
organelor de poliţie, care au condus la redistribuirea succesivă a cauzelor aflate 
pe rolul acestora), dublate şi de cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare a 
dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestora. Acestea şi-au dovedit într-o anumită măsură eficienţa, 
având în vedere că numărul de dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare a scăzut 
de la 28 cauze la 19 cauze.   
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 ► Controlul a evidenţiat şi faptul că unele dosare aflate pe rolul organelor 
de poliţie au înregistrat perioade mari de timp în care au fost lăsate în nelucrare, 
existând riscul împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale.  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI 
► Raportat la constatările controlului anterior, se remarcă o creştere  cu 13 

cauze a numărului de dosare mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, de la 38 
dosare la 51 dosare, dar se evidenţiază faptul că au fost soluţionate dosarele 
înregistrate în 2009, 2010 şi 2012 şi a scăzut numărul dosarelor înregistrate în 
anii 2011 şi 2013. 

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze exclusiv de ordin 
obiectiv  constând în infirmarea soluţiilor de neurmărire penală, după caz, 
ierarhic sau de către instanţa de judecată, întocmirea cu întârziere a expertizelor 
dispuse  în cauze şi/sau proceduri  complexe privind efectuarea de constatări de 
specialitate, nefinalizarea unor expertize dispuse,lipsa fondurilor pentru 
achitarea unor expertize, dificultăţi de identificare şi ridicare documente pentru 
efectuarea unor expertize,  comportamentul altor autorităţi implicate în 
procedurile judiciare, inclusiv internaţionale, conduita judiciară a părţilor, 
identificată, după caz, în sustragerea de la urmărire penală a suspecţilor sau lipsa 
de disponibilitate procesuală a părţii/părţilor vătămate, numărul mare de dosare 
aflate pe rolul organelor de poliţie şi, după caz, fluctuaţia de personal, 
complexitatea cauzei/dificultăţi în administrarea probatoriului. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureștise află 

un număr total de 21 cauze cu autori cunoscuţi, mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării, cu 2 cauze mai puţin faţă de perioada anterior verificată. 

► Se constată că nu a fost soluţionat dosarul din anul 2011, au fost 
soluţionate toate cele 6 cauze din 2012, 4 cauze din 2013. 

► Din verificarea situaţiei dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare 
astfel cum a fost consemnată în materialele transmise Inspecţiei Judiciare, 
rezultă existenţa atât a unor cauze de ordin obiectiv, dar şi cauze subiective  care 
au determinat nesoluţionarea acestor dosare, respectiv: complexitatea 
dosarelor determinată de natura faptelor investigate sau de dificultăţi în 
administrarea probatoriului, înregistrarea dosarului pe rolul parchetului după 5 
ani de la data primei sesizări, urmare dispoziției de declinare dispusă de o altă 
unitate de parchet, restituiri date de procuror sau instanţă, 
infirmări/redeschideri dispuse de către procurorul ierarhic superior sau de 
instanţa de judecată. 
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PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 
► La data de 01.07.2020, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 

Bucureşti, se mai regăsesc 20 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, aflate în 
lucru la organele de poliţie judiciară, faţă de 16 câte erau la controlul anterior, 
înregistrându-se o creştere de 4 dosare. 

 ► Se constată că, deşi a crescut cu 5 numărul dosarelor din categoria vizată 
de control, au fost soluţionate 2 din cele 3 dosare din 2010, toate dosarele din 
2011 şi 2013 şi 6 dosare din cele 7 din anul 2012, ceea ce demonstrează o 
preocupare constantă şi eficientă a procurorilor cu funcţii de conducere şi de 
execuţie pentru soluţionarea dosarelor din această categorie. 

► Din verificarea situaţiei dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare 
astfel cum a fost consemnată în materialele transmise Inspecţiei Judiciare, 
rezultă existenţa atât a unor cauze de ordin obiectiv, dar şi cauze subiective  care 
au determinat nesoluţionarea acestor dosare, respectiv: complexitatea 
dosarelor determinată de natura faptelor investigate sau de dificultăţi în 
administrarea probatoriului, urmare dispoziției de declinare dispusă de o altă 
unitate de parchet, restituiri date de procuror sau instanţă, 
infirmări/redeschideri dispuse de către procurorul ierarhic superior sau de 
instanţa de judecată, sustragerea suspecţilor de la urmărirea penală. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL  ILFOV 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov în prezent există un 

număr de 133 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, faţă de 191 identificate 
la controlul anterior.  

Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea în prezent există un 
număr de 40 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, faţă de 33 identificate 
la controlul anterior.  

Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu în prezent există un 
număr de 13 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, faţă de 15 identificate 
la controlul anterior.  

În total pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov şi a unităţilor 
arondate mai sus menţionate se află un număr total de 186 cauze mai vechi de 5 
ani de la data primei sesizări, înregistrându-se o scădere de 53 dosare, faţă de 
controlul anterior când au fost identificate un  număr de 239 cauze. 

                  Scăderea considerabilă a numărului de dosare penale mai vechi de 5 ani de la 
sesizare se regăseşte la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov cu 58 dosare penale.  

►Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţaunor cauze de ordin obiectiv  
menţionate la capitolele anterioare(complexitatea cauzelor determinată fie de 
dificultatea administrării probatoriului, fie de natura faptelor investigate, fie de 
multitudinea activităţilor desfăşurate;infirmarea unor soluţii de judecătorul de 
cameră preliminară  sau  restituirea cauzeipentru neregularitatea actului de 
sesizare; lipsă de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului 
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şi/sau al structurilor de poliţie ce a determinat redistribuirea succesivă a 
dosarelor, cauzalitate de cele mai multe ori coroborată cu volumul mare de 
activităţi în care sunt implicaţi în alte dosare sau alte acţiuni lucrătorii de poliţie 
judiciară, volum mare de cauze etc.) dar şi a unor cauze subiective ( lăsarea în 
nelucrare a dosarului pe o perioadă mai mare de timp, lipsa de preocupare a 
lucrătorului de poliţie pentru efectuarea ritmică şi într-un termen rezonabil a 
actelor de cercetare penală). 

Cu privire la dosarul penal nr…./…/… al Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Ilfov se va dispune sesizarea din oficiu, pentru a se verifica dacă sunt incidente 
dispoziţiile art. 99 lit. h din Legea nr. 303/2004 rep.  

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, controale operativ curente, 
note de îndrumare şi analiză date în cauze care şi-au dovedit eficienţa întrucât 
numărul de dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare a scăzut de la 239 cauze la 
186 cauze. 

  PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CĂLĂRAŞI 
Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi se află înregistrată o 

cauză mai veche de 5 ani de la data sesizării, faţă de 5 cauze identificate la 
controlul anterior, înregistrându-se o scădere de 4 dosare.  

Activitatea de îndrumare şi control a conducerii Parchetului de pe lângă 
Tribunalul  Călăraşi s-a dovedit eficientă. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CĂLĂRAŞI 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi, la data prezentelor 

verificări, există un număr de 8 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, faţă 
de 4 câte erau la data controlului din noiembrie 2018, înregistrându-se o creştere 
de 50%. 

Conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași a procedat la 
verificarea măsurilor dispuse de procurori în ceea ce priveşte dosarele mai vechi 
de un an, trei ani şi cinci ani de la sesizare, fiind întocmite informări, note de 
serviciu și analize cu privire situația acestor dosare. 

Prelungirea duratei procedurilor s-a datorat exclusiv unor cauze de ordin 
obiectiv, respectiv infirmări dispuse de către judecătorul de cameră preliminară, 
ale soluţiilor de clasare adoptate de procurori, nefinalizarea unor expertize 
dispuse în cauze, fluctuaţia de personal la nivelul unităţii de parchet şi la nivelul 
organelor de poliţie, redistribuirea dosarelor la mai mulţi procurori şi 
sustragerea suspecţilor de la urmărire penală . 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA OLTENIŢA 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa, la data prezentelor 

verificări, există un număr de 2 dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, faţă 
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de 4 câte erau la data controlului din noiembrie 2018, înregistrându-se o scădere 
de 50%. 

►Verificările efectuate au evidenţiat că a existat o preocupare a  conducerii 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa privind identificarea şi reducerea 
stocului de dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, materializată în 
efectuarea unor informări/analize/procese-verbale cu privire la situaţia dosarele 
vechi aflate în lucru la organele de cercetare penală/înregistrate pe rolul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Oltenița. 

►Cauzele care au determinat prelungirea în timp a soluţionării dosarelor 
penale identificate în urma verificărilor sunt: suspendarea urmăririi penale,   
infirmarea soluţiei iniţiale, efectuarea cu întârziere a expertizelor, gradul ridicat 
de complexitate şi înregistrarea cauzei urmare disjungerii şi declinării de la alte 
unităţi de parchet. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL  GIURGIU 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, la data prezentelor 

verificări, există un număr de 11 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, faţă 
de 24 câte erau la data controlului din noiembrie 2018, înregistrându-se o 
scădere de 45,8%. 

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv: 
infirmarea soluţiilor/restituiri dispuse de către instanţa de judecată, 
complexitatea cauzelor,  

redistribuirea succesivă a dosarelor în vederea efectuării supravegherii, 
generată de fluctuaţia în schema de procurori şi a organele de poliţie judiciară, 
reunirea succesivă a mai multor dosare şi numărul mare de suspecţi cercetaţi în 
cauză, efectuarea cu mare întârziere a expertizelor financiar contabile dispuse. 

► Controlul a evidenţiat faptul că, deşi există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestora, întâlniri cu reprezentanţii formaţiunilor de poliţie judiciară, 
controale operativ curente, acestea  şi-au dovedit eficienţa   întrucât numărul de 
dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare au scăzut  semnificativ. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA GIURGIU 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoriei Giurgiu, la data prezentelor 

verificări, există un număr de 15 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, 
înregistrându-se o creştere semnificativă în condiţiile în care la controlul tematic 
anterior având acelaşi obiect din noiembrie 2018 nu era înregistrată nicio astfel 
de cauză. 

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv:   
fluctuaţia permanentă de personal,  redistribuirea dosarelor la mai mulţi 
procurori, infirmări ale instanţelor de judecată în procedura admiterii plângerilor 
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împotriva soluțiilor, urmate de restituirea la parchet a dosarelor şi completarea/ 
continuarea cercetărilor penale, sustragerea persoanelor suspecte sau 
imposibilitatea obiectivă a acestora de a participa la efectuarea procedurilor 
penale,  complexitatea dosarelor. 

► Controlul a evidenţiat faptul că, deşi există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestora, întâlniri cu reprezentanţii formaţiunilor de poliţie judiciară, 
controale operativ curente. 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA  BOLINTIN VALE 
►  Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoriei Bolintin Vale, la data 

prezentelor verificări, există un număr de 2 cauze mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării, înregistrându-se o creştere  în condiţiile în care la  controlul tematic 
anterior având acelaşi obiect din noiembrie 2018 nu era înregistrată nicio astfel 
de cauză. 

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv: 
multiple reuniri ale altor dosare penale,  fluctuaţia permanentă de personal şi 
numărul redus  de procurori cu funcţie de execuţie,  infirmări ale instanţelor de 
judecată în procedura admiterii plângerilor împotriva soluțiilor, infirmări ale 
conducerii unităţii de parchet, urmate de restituirea la parchet a dosarelor şi 
completarea cercetărilor penale, dispunerea şi efectuarea cu întârziere a unor  
expertize tehnice de specialitate. 

► Controlul a evidenţiat faptul că, deşi există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestora, întâlniri cu reprezentanţii formaţiunilor de poliţie judiciară, 
controale operativ curente, numărul cauzelor a crescut. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TELEORMAN 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, la data prezentelor 

verificări, există un număr de 2 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, 
înregistrându-se o scădere semnificativă în condiţiile în care la  controlul tematic 
anterior având acelaşi obiect din noiembrie 2018 erau înregistrate 9 astfel de 
cauze. 

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv:  
declinări succesive,  elemente de extraneitate,  complexitatea cauzelor. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestora, întâlniri cu reprezentanţii formaţiunilor de poliţie judiciară, 
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controale operativ curente, ce a avut ca rezultat scăderea semnificativă a acestor 
cauze. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ALEXANDRIA 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alexandria la data 

prezentelor verificări, există o cauză mai veche de 5 ani de la data sesizării, 
înregistrându-se o situaţie similară cu cea din   controlul tematic anterior având 
acelaşi obiect din noiembrie 2018. 

► Verificările au reliefat faptul că în cauza mai veche de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv:  
complexitatea probatoriului administrat în cauză, formarea dosarului urmare 
disjungerii şi declinării dispusă de o altă unitate de parchet, efectuarea cu 
întârziere a expertizei financiar contabile, sustragerea autorilor faptelor de la 
urmărire penală, redistribuirea cauzei la mai multe unităţi de poliţie datorată 
fluctuaţiei lucrătorilor de poliţie li fluctuația de personal în rândul procurorilor. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TURNU MAGURELE 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele  la data 

prezentelor verificări, există o cauză mai veche de 5 ani de la data sesizării, 
înregistrându-se o creştere o creştere cu 1 dosar faţă de controlul tematic 
anterior. 

► Verificările au reliefat faptul că în cauza mai veche de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv:  
infirmarea soluţiei de clasare de către instanţa de judecată cu consecinţa 
redeschiderii şi continuării cercetărilor penale,  fluctuaţia de personal  (cauza se 
află în lucru la prim procurorul delegat al unităţii),  imposibilitatea obiectivă de 
identificare şi audiere a tuturor persoanelor dispuse prin încheierea instanţei. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ROŞIORI DE VEDE 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede   la data 

prezentelor verificări, există o cauză mai veche de 5 ani de la data sesizării, 
înregistrându-se o creştere cu 1 dosar faţă de controlul tematic anterior. 

► Verificările au reliefat faptul că în cauza mai veche de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv:   
formarea dosarului urmare admiterii cererii de strămutare la o unitate de 
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parchet egală în grad, multiple infirmări ale Judecătoriei Caracal  şi desfiinţarea 
soluţiilor de clasare dispuse de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal şi 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede, chiar dacă la datele de 
17.04.2019 (încheierea nr.269) şi 29.01.2020 (încheierea 54)  termenul  
prescripţie a răspunderii penale, conform art.124 vechiul Cod penal,  era deja 
împlinit încă din 13.10.2018. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IALOMIŢA 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, la data începerii 

controlului, existau un număr de 19 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, 
aflate în lucru la procuror (10 dosare) şi organele de poliţie judiciară (9 dosare), 
față de 5 cauze existente la data ultimului control (1 dosar la procuror, 4 dosare 
la organele de poliție judiciară), constatându-se o creștere cu 14 cauze. 

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv 
constând în complexitatea cauzelor, sustragerea  suspecţilor de la cercetări, 
disjungeri din alte dosare, reuniri de cauze, neefectuarea  comisiilor rogatorii 
internaţionale/ordinelor europene de anchetă, dublate şi de cauze de ordin 
subiectiv (lăsarea în nelucrare a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, întâlniri cu reprezentanţii 
formaţiunilor de poliţie judiciară, controale operativ curente, note de îndrumare 
date în cauze, care şi-au dovedit într-o anumită măsură eficienţa, având în vedere 
că numărul de dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare a crescut de la 5 cauze la 
19 cauze. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SLOBOZIA 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia la data începerii 

controlului existau 55 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, față de 4 cauze 
existente la data ultimului control, constatându-se o creștere cu 51 cauze. 

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, sustragerea suspecţilor/inculpaţilor de la 
cercetări, disjungeri din alte dosare, redeschiderea urmăririi penale, dublate şi 
de cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare atât de către organele de poliție 
judiciară, cât și de procurori a dosarelor perioade de timp semnificative).   
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 ► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim-procurorului 
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, controale operativ curente. Acestea şi-au 
dovedit însă eficienţa doar într-o anumită măsură, numărul de dosare mai vechi 
de 5 ani de la sesizare crescând semnificativ, de la 4 cauze la 64 cauze.  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA FETEŞTI 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Feteşti  la data începerii 

controlului existau 3 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, tot 3 cauze 
existând și la controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare a dosarelor perioade de timp 
semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit eficienţa prin păstrarea 
aceluiași număr de cauze.  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ 
La unităţile arondate Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj se constată 

o creştere a numărului de dosare mai vechi de 5 ani de la data sesizării, de la 12 
cauze la 64 cauze (crestere cu 433%). 

 Verificările au evidenţiat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani înregistrate 
la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj şi unităţile subordonate durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa atât a unor cauze de ordin obiectiv, 
cât şi de ordin subiectiv. Astfel, au fost identificate următoarele cauze care se 
circumscriu unor motive obiective, după cum urmează: complexitatea dosarelor 
determinată de natura faptelor investigate sau de dificultăţi în administrarea 
probatoriului, sustragerea de la cercetări sau plecarea în străinătate a unor 
suspecţi ori inculpaţi, disjungeri, cicluri procesuale repetate, efectuarea 
comisiilor rogatorii naţionale/internaţionale/ordinelor europene de anchetă, 
declinări succesive între mai multe unităţi de parchet, fluctuaţia de personal atât 
la nivelul unităţii de parchet cât şi în rândul organelor de cercetare penală, 
schema de personal incompletă coroborate cu volumul mare de activitate. Cât 
privește cauzele de ordin subiectiv, acestea constau în lăsarea în nelucrare de 
către organele de poliție judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative.   

Procurorii cu funcţii de conducere s-au implicat, în general, efectiv şi eficient 
în luarea unor măsuri de monitorizare şi urgentare a soluţionării cauzelor vechi, 



470 / 508 
 

exercitând în acest sens un control operativ curent sistematic, efectuând 
controale tematice periodice la toate unităţile de parchet care înregistrau dosare 
mai vechi de 5 ani de la data sesizării şi organizând întâlniri de lucru cu lucrătorii 
din structurile de poliţie judiciară. 

 Conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj a  efectuat unele 
controale care au fost însă insuficiente şi/sau ineficiente, prin raportare la faptul 
că numărul cauzelor a crescut de la 12 la 64 dosare. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, la data începerii 

controlului exista un număr de 3 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării. 
► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 

procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv dar şi 
una subiectivă respectiv: infirmarea soluţiilor de către instanţa de judecată; lipsa 
de preocupare a lucrătorului de poliţie pentru efectuarea ritmică şi într-un 
termen rezonabil a actelor de cercetare; complexitatea cauzelor; redistribuirea 
succesivă a dosarului în vederea efectuării supravegherii, generată de fluctuaţia 
în schema de procurori şi a organele de poliţie judiciară; declinări, disjungeri de 
la alte unităţi de parchet, preluare şi conexări; volumul mare de dosare aflate în 
lucru la  unitatea de parchet şi/sau organele de poliţie judiciară, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, întâlniri cu reprezentanţii 
formaţiunilor de poliţie judiciară, controale operativ curente, note de îndrumare 
şi analiză date în cauze care şi-au dovedit eficienţa întrucât numărul de dosare 
mai vechi de 5 ani de la sesizare a scăzut de la 12 cauze la 3 cauze. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj la data începerii 

controlului existau 21 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, față de nicio 
cauză la controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
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monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit doar parțial eficienţa, în 
condițiile în care numărul cauzelor a crescut cu 21. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca  la data începerii 

controlului existau 3 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, față de nicio 
cauză la controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit doar parțial eficienţa, în 
condițiile în care numărul cauzelor a crescut cu 3. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TURDA 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda la data începerii 

controlului existau 2 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, față de nicio 
cauză la controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit doar parțial eficienţa, în 
condițiile în care numărul cauzelor a crescut cu 2. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA GHERLA 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla la data începerii 

controlului exista 1 cauză mai veche de 5 ani de la data sesizării, față de nicio 
cauză la controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
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lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit doar parțial eficienţa, în 
condițiile în care numărul cauzelor a crescut cu 1. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIȚA NĂSĂUD 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud la data 

începerii controlului existau 8 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, față 
de nicio cauză la controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit doar parțial eficienţa, în 
condițiile în care numărul cauzelor a crescut cu 8. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BISTRIȚA 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița la data începerii 

controlului existau 3 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, față de nicio 
cauză la controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit doar parțial eficienţa, în 
condițiile în care numărul cauzelor a crescut cu 3. 
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PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BECLEAN 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean la data începerii 

controlului existau 1 cauză mai veche de 5 ani de la data sesizării, față de nicio 
cauză la controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit doar parțial eficienţa, în 
condițiile în care numărul cauzelor a crescut cu 1. 

 
 
 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MARAMUREȘ 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș la data începerii 

controlului existau 4 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, față de nicio 
cauză la controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori,  dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit doar parțial eficienţa, în 
condițiile în care numărul a crescut cu 4. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA VIȘEU DE SUS 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vieșu de Sus la data începerii 

controlului existau 13 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, față de nicio 
cauză la controlul anterior;  
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► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit doar parțial eficienţa, în 
condițiile în care numărul a crescut cu 13. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SĂLAJ 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj la data începerii 

controlului existau 3 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, față de nicio 
cauză la controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).   

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 
monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit doar parțial eficienţa, în 
condițiile în care numărul a crescut cu 3. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA JIBOU 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou la data începerii 

controlului exista 1 cauză mai veche de 5 ani de la data sesizării, față de nicio 
cauză la controlul anterior;  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
respectiv complexitatea cauzei, lipsa rapoartelor de constatare criminalistică, 
lipsa de personal şi/sau fluctuaţia de personal la nivelul parchetului care a 
determinat redistribuirea succesivă a cauzelor între procurori, dublate şi de 
cauze de ordin subiectiv (lăsarea în nelucrare de către organele de poliție 
judiciară a dosarelor perioade de timp semnificative).    

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a prim procurorului  
şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea  unor măsuri corespunzătoare 
pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în 



475 / 508 
 

monitorizarea şi analizarea acestora, care şi-au dovedit doar parțial eficienţa, în 
condițiile în care numărul a crescut cu 1. 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANŢA ŞI UNITĂŢILE 
SUBORDONATE 

► Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi a unităţilor 
din circumscripţia sa teritorială mai sus menţionate, există un număr de 189 
cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, înregistrându-se o creştere de 125 
dosare, faţă de 64 de cauze câte au fost identificate la controlul anterior. 

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv 
respectiv: restituirea cauzei/infirmarea soluţiilor de către instanţa de judecată; 
lipsa de preocupare a lucrătorului de poliţie pentru efectuarea ritmică şi într-un 
termen rezonabil a actelor de cercetare; complexitatea cauzelor; redistribuirea 
succesivă a dosarului în vederea efectuării  urmăririi penale/supravegherii, 
generată de fluctuaţia în schema de procurori şi a organele de poliţie judiciară; 
declinări, disjungeri de la alte unităţi de parchet, preluare şi conexări; comisii 
rogatorii naţionale/internaţionale; volumul mare de dosare aflate în lucru la  
unitatea de parchet şi/sau organele de poliţie judiciară; durata sau necesitatea 
efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a expertizelor; suspecţi care se 
sustrag cercetărilor ori sunt plecaţi din ţară/încarceraţi în străinătate sau 
dificultăţi în identificarea acestora. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, întâlniri cu reprezentanţii 
formaţiunilor de poliţie judiciară, controale operativ curente, note de îndrumare 
şi analiză. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA ŞI UNITĂŢILE 
SUBORDONATE 

 ► Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova și  unităților din 
subordine, existau, la data începerii controlului, 211 cauze mai vechi de 5 ani de 
la data sesizării (din care 8 în ancheta proprie a procurorilor și 203 în 
supravegherea urmăririi penale), în creștere cu un număr de 132 de  dosare, 
reprezentând un procent de 62,55%  faţă de controlul anterior când au fost 
identificate doar 79 de cauze. 

►Verificările au reliefat faptul căîn dosarele mai vechi de 5 ani, prelungirea 
duratei  procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin 
obiectiv  (complexitatea cauzelor, redistribuirea succesivă a dosarului în vederea 
efectuării supravegherii urmăririi penale, generată de fluctuaţia în schema de 
procurori şi/sau a organelor de poliţie judiciară, declinări, disjungeri de la alte 
unităţi de parchet, preluări şi reuniri, durata sau necesitatea efectuării 
constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a expertizelor, diversitatea probelor 
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administrate, infirmarea unor soluţii, restituiri repetate ale cauzei la organele de 
poliție, comisii rogatorii, elemente de extraneitate, sustragerea suspecţilor de la 
urmărirea penală sau dificultăți în administrarea unor probe ori în documentarea 
activității infracționale) dar şi a unor  cauze subiective (lipsa de preocupare a 
lucrătorilor de poliţie pentru efectuarea ritmică şi în termen rezonabil a activității 
de urmărire penală şi/sau lăsarea în nelucrare a cauzelor pe perioade 
semnificative de timp, lipsa unei activități de supraveghere eficiente, lipsa 
ritmicității în efectuarea urmăririi penale, de către procurori). 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, întâlniri periodice cu 
reprezentanţii unităților/subunităților/formațiunilor de poliţie judiciară, 
comunicarea permanentă de către procurorii cu funcție de conducere către 
procurorii cu funcții de execuție a unor situații tabelare conținând cauze mai 
vechi de 1 an/2 ani de la sesizare pentru a fi avute în atenție, controale operativ 
curente, note de îndrumare și analiză date în cauze, care însă şi-au dovedit pe 
deplin eficienţa întrucât numărul de dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare a 
crescut de la 79  cauze la  211 cauze. 

► În raport de aspectele punctuale constatate în situația dosarelor din 
categoria celor mai vechi de 5 ani de la sesizare identificate aflate în lucru la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Cărbunești (relativ la împlinirea termenului 
de prescripție a răspunderii penale anterior înregistrării dosarului la această 
unitate de parchet)  și Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina (unitate la care 
principala vulnerabilitate a constituit-o lipsa resursei umane dar și fluctuația de 
personal), nu se impune sesizarea din oficiu a Inspecției Judiciare cu privire la 
abaterea disciplinară prev. de art. 99 lit. h teza I din Legea 303/2004.  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL GALAŢI ŞI UNITĂŢILE 
SUBORDONATE 

► Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi şi a unităţilor din 
subordine există 65 de cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, în creştere 
cu 32 de cauze faţă de cele 33 dosare reţinute în controlul anterior. 

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv, 
acestea constând în complexitatea dosarelor determinată de natura faptelor 
investigate sau de dificultăţi în administrarea probatoriului, sustragerea de la 
cercetări sau plecarea în străinătate a unor suspecţi ori inculpaţi, declinări 
succesive între mai multe unităţi de parchet, fluctuaţia de personal, schema de 
personal incompletă, redistribuiri succesive coroborate cu volumul mare de 
activitate, după caz la unitatea de parchet şi/sau la organele de poliţie. 
 ► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în adoptarea unor 



477 / 508 
 

măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, note de îndrumare 
şi analiză. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI SI UNITĂȚILE AFLATE ÎN 
SUBORDINE 

   ► La Parchetul de pe lângă Curtea de Iaşi, Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Iaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Paşcani, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Răducăneni, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Vaslui, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, existau, la 
data finalizării controlului, 328 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, din 
care 5 – în urmărire proprie la procurorilor și 322-în supravegherea urmăririi 
penale, în scădere cu un procent de 19,60% față de controlul anterior când au 
fost constatate 408 de cauze cu autori cunoscuți, mai vechi de 5 ani de la 
sesizare.   
          Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi nu are în curs de 
instrumentare/soluționare dosare cu autori cunoscuți mai vechi de 5 ani de la 
sesizare  situaţie constată şi la controlul anterior. 
           Diminuarea stocului de cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării s-a 
datorat rezultatelor  înregistrate la Parchetului de pe lângă Curtea de Iaşi 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Hârlău, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui ,în condiţiile în care Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Vaslui şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad înregistrat 
creşteri semnificative a numărului de cauze care formează obiectul controlului. 
        Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni a înregistrat acelaşi număr de 
cauze la ambele controale. 

  ►  Verificările au reliefat faptul că, în dosarele mai vechi de 5 ani,  aflate la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Iaşi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Răducăneni, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Vaslui, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad prelungirea duratei  
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv  
constând în complexitatea cauzelor, redistribuirea succesivă a dosarului în 
vederea efectuării supravegherii urmăririi penale, generată de fluctuaţia în 
schema de procurori şi/sau a organelor de poliţie judiciară, declinări, disjungeri, 
durata sau necesitatea efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a 
expertizelor, diversitatea probelor administrate,  cicluri procesuale repetate ca 
urmare a infirmării unor soluţii, restituiri ale cauzelor soluţionate prin 
rechizitoriu, durata procedurilor de cooperare internaţională datorată elemente 
de extraneitate, sustragerea suspecţilor/inculpaţilor de la urmărirea penală sau 
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dificultăți în administrarea unor probe ori în documentarea activității 
infracționale) dar şi a unor  cauze subiective (lipsa de preocupare a lucrătorilor 
de poliţie pentru efectuarea ritmică şi în termen rezonabil a activității de 
urmărire penală şi/sau lăsarea în nelucrare a cauzelor pe perioade semnificative 
de timp, lipsa unei activități de supraveghere eficiente,într-o singură cauză lipsa 
ritmicității în efectuarea urmăririi penale de către procurori, restituiri ale 
cauzelor la organelor de poliţie după perioade mari de timp). 
         În majoritatea dosarelor aflate la  Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Hârlău, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Vaslui, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad  o cauză  
concurentă  celor de ordin obiectiv  mai susmenţionate  care a determinat 
prelungirea duratei urmăririi penale l-a constituit şi volumul  ridicat de 
activitate al organelor de urmărire penală. 
       Au fost identificate și motive subiective care au condus la nesoluționarea  
dosarelor, constând în neadoptarea  vreunei soluţii procesuale în 8 dosare 
penale  în care organele de poliţie judiciară au întocmit referate de terminare 
sau renunţare la urmărirea penală în perioada 2015-2017, în cazul unui 
procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău; în raport de situaţia 
de fapt constatată s-a procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 121 alin.4 
raportat la art.12 alin.7 din  Regulamentul privind normele de efectuare a 
lucrărilor de inspecţie, aprobat prin Ordinul Inspectorului-şef al Inspecţiei 
Judiciare nr. 136/2018. 
        ► În activitatea de supraveghere a urmăririi penale efectuate de organele 
de poliție judiciară, de regulă procurorii desemnați au emis note de dispoziţii 
scrise cu stabilirea unor termene concrete, dar această modalitate de realizare 
a supravegherii a fost constatată in majoritatea cauzelor doar din anul 2020, 
majoritatea şi întro-o mică măsură în anul 2019. 
              Lipsa notelor de dispoziţii scrise a lipsit de eficienţă aplicarea 
dispoziţiilor art.303 alin.3 din Codul de procedură penală, în situaţiile de 
constatare a nerespectării dispoziţiilor date de procuror de către organele de 
cercetare penală, invocate ca motive pentru nesoluţionarea unor cauze aflate 
la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi 
şi  Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui.  
          De asemenea pe fondul carenţelor din activitatea  de supraveghere a 
urmăririi penale efectuate de organele de poliție judiciare la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Iaşi şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui într-un număr 
de 4  cauze penale s-ar fi împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale 
în perioada 04.10.2019-18.07. 2020 iar la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Vaslui un dosar penal nu a fost identificat fizic în timpul controlului. 
       La Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Iaşi şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui sunt înregistrate cauze aflate sub 
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iminenţa împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale până la 
sfârşitul anului 2020. 
         ► Controlul a evidenţiat faptul că a existat o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor 
măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare.  

La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, activităţile de îndrumare şi 
control nu au fost materializate şi în informări scrise care să cuprindă constatări, 
analiza deficienţelor constatate, termene şi măsuri de remediere a acestora. 
Aceiaşi situaţie de regăseşte şi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău, unde 
însă, pentru anul 2019 nu au fost efectuate activităţi de control şi nu au fost 
întocmite programe semestriale de activitate, unitatea având şi deficit de 
personal auxiliar (un singur grefier dintr-o schemă de trei posturi) 

  Activităţile de îndrumare şi control ale procurorilor cu funcţii de conducere 
au fost concretizate în: 

   - monitorizarea şi analizarea acestor cauze penale, întâlniri cu 
reprezentanţii unităților de poliţie ( exemplu Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Iaşi şi  Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui)  

  - comunicarea permanentă de către procurorii cu funcție de conducere 
către procurorii cu funcții de execuție a unor situații tabelare conținând cauze 
mai vechi de 1 an de la sesizare pentru a fi avute în atenție, 

 - controale tematice, note de îndrumare și analiză date în cauze,  şedinţe de 
lucru cu procurorii ; 

Activităţile de îndrumare şi control: 
  - şi-au dovedit eficienţa în cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Iaşi şi 
unităţile subordonate , în ansamblu, constatându-se o  scădere cu un procent de 
19,60% a cauzelor cu autori cunoscuți, mai vechi de 5 ani de la sesizare (de la  
408 de cauze anterior la 328 cauze la prezentul control). 
       - şi-au dovedit eficienţa în cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Iaşi 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Hârlău, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui care au înregistrat diminuări ale 
stocului de cauze mai vechi de 5 ani  

 - nu au avut eficienţa scontată în cazul Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Vaslui şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad care au înregistrat creşteri 
semnificative a numărului de cauze care formează obiectul controlului sau în 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău s-au nu au condus la  preîntâmpinarea 
deficienţelor privind nesoluţionarea cauzelor de către procuror perioade 
semnificative de timp. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ORADEA ȘI UNITĂȚILE 
SUBORDONATE 
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 Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea şi unităţilor 
arondate în prezent există un număr de 22 cauze mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării, înregistrându-se o creştere cu 3 dosare, faţă de controlul anterior. 

 ► Verificările au reliefat faptul că în dosarele identificate durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv.  

 ►  Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, întâlniri cu reprezentanţii 
formaţiunilor de poliţie judiciară, controale operativ curente, note de îndrumare 
şi analiză. 

► Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, la data 02.06.2020 
nu erau înregistrate dosare cu autor necunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare 
comparativ cu 6 cauze cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la data sesizării 
existente la data efectuării controlului anterior.  

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele identificate durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv.  

► Cu privire la împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale s-
a constatat că acesta se împlinește în perioada 2021-2032, așa cum au fost 
defalcate la pct. II la fiecare unitate de parchet prezentată în cuprinsul 
prezentului raport. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, întâlniri cu reprezentanţii 
formaţiunilor de poliţie judiciară, controale operativ curente, note de îndrumare 
şi analiză. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PITEȘTI ŞI UNITĂŢILE 

ARONDATE 
La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti şi unităţile de parchet 

arondate în prezent se află înregistrate un total de 117 dosare mai vechi de 5 
ani de la sesizare, în creştere cu 10 dosare faţă de controlul anterior, astfel: 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PITEȘTI 
 ► La nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești existau la data 

efectuării verificărilor un număr de 3 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
constatându-se o ușoară creștere față de situaţia constatată la finele controlului 
aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 765/11.12.2018, când era 
înregistrată 1 cauză mai veche de 5 ani de la data sesizării. 

 ► Din verificarea situaţiei celor 3 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor motive obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, decurgând din complexitatea cauzelor. 
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► Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti a 
inclus în programele de activitate obiective constând în verificarea semestrială a 
dosarelor mai vechi de 5 ani și a efectuat controale tematice, vizând situația 
dosarelor din această categorie, inclusiv a dosarelor mai vechi de 2 ani, 
repartizate spre soluționare procurorilor, precum și a măsurilor luate de 
procurori pentru reducerea stocului de dosare mai vechi de 5 ani de la data 
sesizării, atât în ceea ce privește propria unitate, cât și unitățile e parchet din 
subordine. 

► În lunile iunie și iulie 2019 au fost realizate verificări punctuale de către 
conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești la nivelul fiecărei 
unități de parchet din județul Vâlcea și din județul Argeș, precum și controale 
tematice privind cauzele nesoluționate mai vechi de 2 ani și, respectiv, 5 ani de 
la prima sesizare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș și la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung. 

► Periodicitatea activităţilor desfăşurate în privinţa dosarelor penale mai 
vechi de 5 ani de la data sesizării relevă o implicare adecvată pentru soluţionarea 
acestora la nivelul conducerii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti. 
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ 

► Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș avea în lucru la finalul 
prezentului control un număr de 42 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
comparativ cu finalul controlului anterior când au rămas nesoluţionate 43 cauze 
mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

► În vederea reducerii numărului de dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare, la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș au fost organizate 
ședințe operative la care participau prim-procurorul unității de parchet, 
procurorii din subordine din cadrul Secției de urmărire penală și lucrătorii de 
poliție din cadrul I.P.J. Argeș – S.I.C.E., având ca obiect analiza dosarelor mai 
vechi de 2 ani de la data primei sesizări, în special sub aspectul ritmicității actelor 
de cercetare penală efectuate, în care s-au analizat toate dosarele incluse în 
această categorie. Din verificarea situaţiei celor 42 de dosare rezultă existenţa, 
în principal, a unor cauze obiective care au determinat nesoluţionarea acestora, 
precum complexitatea cauzelor, dispunerea unor soluţii de declinare ori 
disjungere de către alte unităţi de parchet după intervale semnificative de timp 
de la prima sesizare, la care se adaugă fluctuaţia lucrătorilor de poliţie judiciară 
desemnaţi pentru a efectua urmărirea penală, care a generat prelungirea duratei 
de soluționare a cauzelor.  

 ► Totodată, s-au identificat 6 dosare incluse în categoria celor analizate, 
aflate în lucru la procuror (fără a fi precizată data repartizării cauzelor în vederea 
dispunerii soluției, ci doar termenul stabilit pentru soluționare), urmare 
întocmirii de către organele de poliţie a referatelor cu propunere de terminare a 
urmăririi penale.  
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► De asemenea, a fost identificat 1 dosar cu referire la care, prin relaţiile 
transmise inspectorilor judiciari, s-a comunicat împlinirea termenului de 
prescripţie a răspunderii penale pentru o parte din infracţiunile cercetate, 
anterior efectuării verificărilor din prezentul control.  

► În plus, s-a constatat că au fost comunicate 2 dosare care, în raport de 
data primei sesizări, nu se înscriu în tematica acestui control. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PITEȘTI 
► Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești avea în lucru la finalul 

prezentului control un număr de 39 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
comparativ cu finalul controlului anterior când au rămas nesoluţionate 46 cauze 
mai vechi de 5 ani de la sesizare, constatându-se o ușoară scădere. 

► În vederea reducerii numărului de dosare din această categorie, prim-
procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești a verificat, lunar/periodic, 
dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării, aflate efectiv în lucru la procuror, 
dosarele repartizate la urmărire penală proprie, mai vechi de 2 ani de la data 
sesizării, dosarele mai vechi de 2 ani de la data sesizării aflate în stoc la procurori, 
precum și dosare mai vechi de 4 ani de la data sesizării aflate în lucru la 
S.I.C.E./alte structuri de poliție. Cu toate acestea, au fost identificate dosare 
penale în care perioade mari de timp nu au fost efectuate acte de urmărire 
penală. 

 ► Din verificarea situaţiei celor 39 de dosare rezultă existenţa, în 
principal, a unor cauze obiective care au determinat nesoluţionarea acestora, 
precum complexitatea cauzelor, sustragerea suspecţilor/inculpaţilor care 
împiedică finalizarea urmăririi penale, dispunerea unor soluţii de declinare ori 
disjungere de către alte unităţi de parchet după intervale semnificative de timp 
de la prima sesizare, la care se adaugă întârzieri determinate de termenele lungi 
în care sunt efectuate rapoartele de expertiză criminalistică/medico-legală ori 
tehnică, care a generat prelungirea duratei procesului penal.  

 ► Totodată, s-au identificat 4 dosare incluse în categoria celor analizate, 
aflate în lucru la procuror, urmare întocmirii de către organele de poliţie a 
referatelor cu propunere legală, fiind invocată existența unei situații obiective.  

► De asemenea, au fost identificate însă 4 dosare cu referire la care, prin 
relaţiile transmise inspectorilor judiciari s-a comunicat împlinirea termenului de 
prescripţie a răspunderii penale pentru infracţiunile cercetate, anterior 
efectuării verificărilor din prezentul control, iar într-un al cincilea dosar termenul 
de prescripție se împlinește în luna august 2020. Până la finele controlului nici 
dintre dosare nu a fost soluţionat.  

► Au fost identificate dosare penale în care perioade mari de timp nu au 
fost efectuate acte de urmărire penală. 

► În raport de constatările efectuate, apreciem că verificările efectuate 
nu s-au dovedit pe deplin eficiente. 
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► În plus, s-a constatat că au fost comunicate 2 dosare care, în raport de 
data primei sesizări, nu se înscriu în tematica acestui control. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CÂMPULUNG 
► Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung avea în lucru la finalul 

prezentului control 1 cauză mai veche de 5 ani de la sesizare, comparativ cu 
finalul controlului anterior când nu au fost înregistrate cauze din această 
categorie. 

► În vederea menținerii numărului redus de dosare mai vechi de 5 ani de 
la sesizare conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung a verificat 
stadiul urmăririi penale în dosarele mai vechi de 2 ani, respectiv 5 ani de la 
sesizare, prin monitorizarea permanentă a cauzelor și prin analiza trimestrială 
făcută sub coordonarea conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș.  

► Din verificarea situaţiei dosarului mai vechi de 5 ani de la prima sesizare 
rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat nesoluţionarea 
acestora, respectiv dispunerea unei soluţii de disjungere și declinare de către altă 
unitate de parchet, după intervale semnificative de timp de la prima sesizare, 
precum și necesitatea completării probatoriului, prin dispunerea unei expertize 
contabile pentru stabilirea prejudiciului. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEȘ 
► Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș avea în lucru la 

finalul prezentului control 3 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, comparativ 
cu finalul controlului anterior când nu au fost înregistrate cauze din această 
categorie. 

► Din documentația Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș 
rezultă că, periodic, au fost analizate dosarele mai vechi de 2 ani, 3 ani şi 5 ani 
de la data sesizării și s-au fixat termene de soluționare, fiind organizate şedinţe 
comune operative cu conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești, 
a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, procurorii din cadrul Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș și conducerea Poliției Municipiului Curtea 
de Argeș și a secțiilor de poliție rurală din raza de competență teritorială, precum 
și lucrătorii de poliție din cadrul secțiilor, posturilor și birourilor arondate Poliției 
Municipiului Curtea de Argeș și ai I.P.J. Argeș. 

► Din verificarea situaţiei celor 3 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, respectiv complexitatea cauzei, dispunerea unei soluţii 
de redeschidere a urmăririi penale în cursul anului 2018. 
  ► A fost identificat, ca fiind lăsat în nelucrare, un dosar, în care din luna 
iunie 2017 nu a mai fost efectuat nici un act de urmărire penală, motivul invocat 
fiind „volumul mare de lucru”. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VÂLCEA 
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► Prezentele verificări au relevat faptul că la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Vâlcea se află în lucru 3 dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
situaţie identică cu cea constată la finele controlului anterior. 

► În vederea eficientizării activității de supraveghere a cercetărilor 
organelor de poliție judiciară și soluționării cu celeritate a dosarelor înregistrate 
la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, prim-procurorul unității de parchet a 
dispus verificarea stadiului urmăririi penale în dosarele mai vechi de 6 luni de la 
sesizare, aflate în lucru la organele de poliție judiciară, urmând ca procurorii care 
supraveghează cercetările să ia măsurile necesare finalizării acestora, în cel mai 
scurt timp posibil, în condiții de calitate și operativitate corespunzătoare. 

► De asemenea, prim-procurorul unității a verificat situația cauzelor mai 
vechi de 5 ani de la sesizare, precum și măsurile luate de procurori și de organele 
de poliție judiciară în vederea soluționării acestor dosare. 

► Din verificarea situaţiei celor 3 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, respectiv complexitatea cauzelor determinată de 
volumul ridicat al activităţilor desfăşurate, de dificultatea administrării 
probatoriului, coroborat cu fluctuația lucrătorilor de poliție, 2 dintre cauze 
aflându-se în lucru, succesiv, la un număr de 4 lucrători de poliție judiciară.  

► Au existat și perioade în care cele 3 dosarele au fost lăsate în nelucrare 
perioade mari de timp. 

► În raport de constatările efectuate, apreciem că verificările efectuate 
nu s-au dovedit pe deplin eficiente. 

PARCHETUL  DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA RÂMNICU VÂLCEA 
► Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea avea în lucru la 

finalul prezentului control un număr de 19 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
comparativ cu finalul controlului anterior când au rămas nesoluţionate 13 cauze 
mai vechi de 5 ani de la sesizare, rezultând astfel o creştere cu 31,57% a stocului 
de cauze incluse în această categorie.  

► Din documentația Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, 
rezultă, ca și modalitate de efectuare a activității de control de către conducerea 
unității, cu referire dosarele mai vechi de 1 an, 2 ani și 5 ani de la data primei 
sesizări, aflate pe rolul organelor de poliție judiciară și în lucru la procuror, 
emiterea periodică a unor ordine prin care a dispus activități în sarcina 
procurorilor cu funcție de execuție din cadrul Secției de urmărire penală pe 
componenta supravegherii activității organelor de poliție judiciară, urmate de 
verificarea eficienței și rezultatului acestei activități în cadrul unor ședințe de 
lucru. 

► Nesoluționarea celor 19 dosare mai vechi de 5 ani s-a datorat unui 
cumul de cauze obiective, dintre care se impun a fi precizate, efectuarea cu 
întârziere a expertizelor tehnico-ştiinţifice, complexitatea unor cauze care a 
impus efectuarea unui număr mare de acte de urmărire penală, desființarea 
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soluțiilor de netrimitere în judecată ori de restituire a cauzei la procuror de către 
instanțele de judecată. 

► Au fost identificate dosare care au fost lăsate în nelucrare perioade 
mari de timp. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BĂLCEȘTI 
► Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești avea în lucru la finalul 

prezentului control un număr de 3 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
comparativ cu finalul controlului anterior când nu au fost înregistrate cauze din 
această categorie. 

► Din documentația Parchetului de pe lângă Judecătoria Bălcești, rezultă  
formalism în activitatea de control cu referire dosarele aflate în lucru la lucrătorii 
de poliție judiciară, prin emiterea unor adrese către unitățile/formațiunile de 
poliție  cu solicitarea de întocmire a unei situații/de a proceda la urgentarea 
soluționării tuturor dosarelor penale, în special a celor mai vechi de 1 an de la 
data primei sesizări. 

► Nesoluționarea celor 3 dosare mai vechi de 5 ani s-a datorat unui cumul 
de cauze obiective, dintre care se impun a fi precizate, dificultatea administrării 
probatoriului, părțile fiind plecate din țară o perioadă lungă de timp, coroborată 
cu fluctuația de personal atât la nivelul organelor de cercetare ale poliției, cât și 
la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bălcești, respectiv volumul mare 
de dosare aflate în lucru la organele de cercetare penală ale poliției și lipsa de 
experiență la nivelul organelor de cercetare ale poliției. 

► Au existat și perioade în care 2 dintre dosare au fost lăsate în nelucrare 
perioade mari de timp. 

► Se reţine însă că această unitate de parchet se confruntă cu o lipsă 
acută de personal. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA DRĂGĂȘANI 
► Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani avea în lucru la finalul 

prezentului control 1 cauză mai veche de 5 ani de la sesizare, comparativ cu 
finalul controlului anterior când nu au fost înregistrate cauze din această 
categorie. 

► Din documentația Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgășani 
rezultă  că activitatea de control efectuată de conducerea unității s-a concretizat 
în verificarea, periodică, a dosarelor mai vechi de 1 an de la data primei sesizări, 
înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani, dar aflate în lucru la 
organele de cercetare ale poliției, urmărindu-se soluţionarea acestora cu 
celeritate, precum și în organizarea unor ședințe de lucru, cu participarea prim-
procurorului unităţii de parchet și a procurorilor cu funcție de execuție, precum 
și a conducerii unităților/formațiunilor de poliție și a lucrătorilor de poliție, fiind 
analizate dosarele vechi la nivelul formațiunilor de poliție din raza de 
competență teritorială. 
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► Din verificarea situaţiei dosarului mai vechi de 5 ani de la prima sesizare 
rezultă existenţa unor cauze obiective care au determinat nesoluţionarea 
acestuia, respectiv neidentificarea autorului faptei, astfel că, la data de 
08.08.2018 dosarul a fost trecut în evidența pasivă, iar la data de 09.10.2019, 
cauza a fost scoasă din evidența pasivă, urmarea a identificării autorului care a 
fost amprentat, fiind arestat în altă cauză.  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA HOREZU 
► Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu avea în lucru la finalul 

prezentului control 3 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, comparativ cu 
finalul controlului anterior când a fost înregistrată 1 cauză din această categorie. 

► În perioada ianuarie 2019 – iunie 2020, procurorii cu funcție de 
conducere nu au efectuat activități de control operativ și/sau control tematic 
asupra dosarelor înregistrate la unitatea de parchet.  

► Nesoluționarea unuia dintre dosare s-a datorat unei cauze obiective, 
respectiv, efectuarea cu întârziere a expertizei dispusă. 

► În celelalte 2 dosare s-a lucrat ritmic în perioada anilor 2015 – 2016, 
după care dosarele au fost lăsate în nelucrare. 
 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PLOIEŞTI 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti şi a unităţilor 

din circumscripţia sa teritorială mai sus menţionate, există un număr de 228 
cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, în scădere faţă de cele 240 de dosare 
de la controlul anterior. 

► Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani  durata 
procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de ordin obiectiv 
respectiv: restituirea cauzei/infirmarea soluţiilor de către instanţa de judecată; 
lipsa de preocupare a lucrătorului de poliţie pentru efectuarea ritmică şi într-un 
termen rezonabil a actelor de cercetare; complexitatea cauzelor; redistribuirea 
succesivă a dosarului în vederea efectuării  urmăririi penale/supravegherii, 
generată de fluctuaţia în schema de procurori şi a organele de poliţie judiciară; 
declinări, disjungeri de la alte unităţi de parchet, preluare şi conexări; comisii 
rogatorii naţionale/internaţionale; volumul mare de dosare aflate în lucru la  
unitatea de parchet şi/sau organele de poliţie judiciară; durata sau necesitatea 
efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a expertizelor; suspecţi care se 
sustrag cercetărilor ori sunt plecaţi din ţară/încarceraţi în străinătate sau 
dificultăţi în identificarea acestora. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, întâlniri cu reprezentanţii 
formaţiunilor de poliţie judiciară, controale operativ curente, note de îndrumare 
şi analiză. 
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                      PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL SUCEAVA 

 La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava şi unităţile arondate în 
prezent se află înregistrate un număr total de 51 de cauze mai vechi de 5 ani de 
la data sesizării, cu 22 de cauze mai multe de cât cele constatate în controlul 
anterior, astfel: 

 
 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL SUCEAVA 

► Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava la data 
prezentelor verificări, există 6 cauze mai veche de 5 ani de la data sesizării, 
înregistrându-se o creştere faţă de 4 cauze înregistrat la controlul tematic 
anterior având acelaşi obiect din noiembrie 2018. 

► Verificările au reliefat faptul că în cauza mai veche de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv: 
preluarea dosarelor de alte unităţi de parchet subordonate (toate cele 6 dosare),  
redistribuirea cauzei la mai mulţi procurori, înregistrarea iniţială a cauzei la o 
structură specializată de parchet ce ulterior şi-a declinat competenţa în favoarea 
unei unităţi de parchet arondată Parchetului de pe lângă Curtea de Apel  
Suceava, redeschiderea urmăririi penale urmare mai multor infirmări dispuse de 
către instanţă,  complexitatea cauzei,  nefinalizarea raportului de expertiză 
grafologică. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL  SUCEAVA 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava la data prezentelor 

verificări, există 5 cauze mai veche de 5 ani de la data sesizării, înregistrându-se 
o scădere faţă de 8 cauze înregistrat la controlul tematic anterior având acelaşi 
obiect din noiembrie 2018. 

► Verificările au subliniat faptul că cele 5 cauze mai veche de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv: 
complexitatea cauzelor determinată de obiectul acestora, volumul materialului 
probator ce se impunea administrat, numărul persoanelor cercetate/audiate, 
numărul mare de acte materiale săvârşite, reunirea mai multor dosare de la mai 
multe unităţi de parchet,  redistribuirea repetată a dosarelor,  elemente de 
extraneitate,  cauze formate urmare unor declinări de competenţă şi  fluctuaţia 
mare a lucrătorilor de poliţie judiciară. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
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dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SUCEAVA 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria  Suceava la data 

prezentelor verificări, există 5 cauze mai veche de 5 ani de la data sesizării, 
înregistrându-se o scădere faţă de 6 cauze înregistrat la controlul tematic 
anterior având acelaşi obiect din noiembrie 2018. 

► Verificările au subliniat faptul că cele 5 cauze mai veche de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv: 
reunirea mai multor dosare de la mai multe unităţi de parchet, redistribuirea 
repetată a dosarelor la mai mulţi procurori, elemente de extraneitate, cauze 
formate urmare unor declinări de competenţă şi  fluctuaţia mare a lucrătorilor 
de poliţie judiciară. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA GURA HUMORULUI 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Gura Humorului la data prezentelor 

verificări, există 2 cauze mai veche de 5 ani de la data sesizării, înregistrându-se 
o situaţie similară faţă de controlul tematic anterior având acelaşi obiect din 
noiembrie 2018. 

► Verificările au subliniat faptul că cele 5 cauze mai veche de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv:  
redeschiderea urmăririi penale urmare dispoziţiilor instanţei,  neîntocmirea unor 
rapoarte de expertiză,  complexitatea cauzelor, sustragerea inculpatului de la 
urmărire penală, redistribuirea dosarelor la mai mulţi procurori,  fluctuaţia de 
personalului de poliție judiciară . 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA FĂLTICENI şi PARCHETULUI DE 
PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA RADĂUŢI 

► Pe rolul acestor două unităţi de parchet la data prezentelor verificări, 
există câte 3 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, înregistrându-se o 
creştere faţă de nicio cauză înregistrată la ambele parchete constate la  
controlul tematic anterior având acelaşi obiect din noiembrie 2018. 
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► Verificările au subliniat faptul că cele 6 cauze mai vechi de 5 ani,  
înregistrate la cele două unităţi de parchet durata procedurilor a fost 
determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv: complexitatea cauzelor 
determinată de obiectul acestora, disjungerea şi declinarea de la alte unităţi de 
parchet, efectuarea cu întârziere a unor expertize financiar contabile, reunirea 
mai multor dosare de la mai multe unităţi de parchet,  redeschiderea urmăririi 
penale urmare infirmărilor dispuse de instanţă,  fluctuaţia mare a lucrătorilor de 
poliţie judiciară şi imposibilitatea audierii părţilor sau martorilor care sunt plecaţi 
în străinătate. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA VATRA DORNEI 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Vatra Dornei la data prezentelor 

verificări, există 3 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, înregistrându-se o 
uşoară creştere faţă de controlul tematic anterior având acelaşi obiect din 
noiembrie 2018 când au fost înregistrate un număr de 2 cauze. 

► Verificările au subliniat faptul că cele 3 cauze mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv: 
infirmări urmate de redeschiderea dosarului, multiple declinări, urmare 
disjungerilor dispuse de către alte unităţi de parchet. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BOTOŞANI 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani la data prezentelor 

verificări, există 7 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, înregistrându-se o 
situaţie similară faţă de controlul tematic anterior având acelaşi obiect din 
noiembrie 2018 când au fost înregistrate un număr de 7 cauze. 

► Verificările au subliniat faptul că cele 7 cauze mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv:  
complexitatea cauzelor determinată de obiectul acestora, volumul materialului 
probator ce se impunea administrat, numărul persoanelor cercetate/audiate, 
numărul mare de acte materiale săvârşite, reunirea mai multor dosare de la mai 
multe unităţi de parchet,  redistribuirea repetată a dosarelor,  elemente de 
extraneitate şi preluarea cauzelor formate urmare disjungerii/declinărilor de la 
altă unitate de parchet. 
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► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BOTOŞANI 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Botoşani la data prezentelor verificări, 

există 2 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, înregistrându-se o creştere 
faţă de controlul tematic anterior având acelaşi obiect din noiembrie 2018 când  
nu au fost înregistrate astfel de dosare. 

► Verificările au subliniat faptul că cele 2 cauze mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv: 
efectuarea cu întârziere a expertizei medico legale şi sustragerea inculpatului de 
la urmărire penală . 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA DĂRĂBANI, PARCHETUL DE PE 
LÂNGĂ JUDECĂTORIA DOROHOI ŞI PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA 
SĂVENI 

► Pe rolul celor trei unităţi de parchet la data prezentelor verificări, există 
câte 5 cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, înregistrându-se o creştere 
semnificativă faţă de controlul tematic anterior având acelaşi obiect din 
noiembrie 2018, când la aceste unităţi nu era înregistrată nicio cauză. 

► Verificările au subliniat faptul că cele 3 cauze mai vechi de 5 ani,  durata 
procedurilor a fost determinată  de existenţa unor cauze de ordin obiectiv: 
ocuparea incompletă a schemei de procurori cu funcţii de execuţie, formarea 
cauzelor urmare disjungerii şi declinării de la alte unităţi de parchet, 
imposibilitatea audierii unor martori datorită plecării lor în străinătate, 
neefectuarea unor expertizei tehnice judiciare, sau medico legale, redeschiderea 
şi reluarea urmăririi penale urmare restituirii dosarelor de către instanţe, 
redistribuirea succesivă a cauzelor la mai mulţi procurori, complexitatea unor 
cauze datorată reunirii unui număr mare de dosare aflate pe rolul mai multor 
unităţi de parchet. 

► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere în luarea unor măsuri corespunzătoare pentru soluţionarea 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, concretizate în monitorizarea şi 
analizarea acestui dosar prin întâlniri repetate cu reprezentanţii formaţiunilor de 
poliţie judiciară şi controale operativ curente. 
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        PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TIMIŞOARA 
 La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara şi unităţile arondate în 

prezent se află înregistrate un număr total de 142 de cauze mai vechi de 5 ani de 
la data sesizării, cu 44 de cauze mai multe de cât cele constatate în controlul 
anterior, astfel: 

 ►În gestiunea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara existau 
la data efectuării verificărilor un număr de 2 cauze mai vechi de 5 ani de la 
sesizare (ambele dosare fiind înregistrate în anul 2015), situaţie identică cu cea 
constatată la finele controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  
nr. 765/11.12.2018. 

 ►Din verificarea situaţiei celor 2 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă existenţa unor motive obiective care au determinat 
nesoluţionarea acestora, decurgând din complexitatea cauzelor. 

 ►Verificările realizate au relevat şi faptul că a fost realizată de către 
conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara o monitorizare 
constantă a dosarelor cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare aflate 
pe rolul unităţii proprii şi a parchetelor din raza sa de competenţă, urmărindu-se 
respectarea termenelor de soluţionare asumate de procurori pentru fiecare 
dosar în parte. 

 ►De asemenea, a fost efectuată o analiză punctuală vizând verificarea 
activităţii de urmărire penală desfăşurată în cauzele mai vechi de 5 ani de la 
prima sesizare la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, unitate de parchet cu 
cel mai mare stoc de cauze vechi.  

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARAD 
 ►Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad avea în lucru la finele prezentului 

control un număr de 14 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, în creștere uşoară 
comparativ cu finele controlului anterior când au rămas nesoluţionate 13 cauze 
mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

 ►În activitatea de efectuare a urmăririi penale/supraveghere a cercetării 
penale în cauzele menţionate, procurorii au emis, de regulă, note de îndrumări 
ori ordonanţe de delegare prin care au stabilit actele necesar a fi efectuate de 
lucrătorii de poliţie judiciară, măsurile luate conducând la menţinerea unui stoc 
redus de dosare din categoria celor analizate, având la bază existenţa unor cauze 
de ordin obiectiv. 

 ►În vederea reducerii numărului de dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare, conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a desfăşurat 
şedinţe de lucru la care au participat procurorii de supraveghere, reprezentanţi 
ai conducerii şi lucrători de poliţie judiciară, în care s-au analizat toate dosarele 
incluse în această categorie şi numeroase activităţi de verificare a volumului de 
activitate al procurorilor din cadrul unităţii şi al unităţilor din raza de 
competenţă. 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ARAD 
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  ►În gestiunea Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad s-au 
constatat a fi la finele prezentului control 6 cauze mai vechi de 5 ani de la 
sesizare, comparativ cu 1 cauză rămasă în lucru la finalizarea controlului aprobat 
prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  nr. 765/11.12.2018. 

►Din verificarea situaţiei acestor dosare rezultă existenţa unor cauze 
obiective care au determinat nesoluţionarea acestora, respectiv complexitatea 
cauzelor ori dispunerea unor soluţii de declinare de către alte unităţi de parchet, 
după intervale semnificative de timp de la prima sesizare (situaţie constatată în 
2 din cele 6 cauze). În alte 2 cauze, au fost adoptate în anii 2018-2019 soluţii de 
clasare care însă au fost desfiinţate de Judecătoria Arad, fiind admise plângerile 
formulate şi trimise dosarele la procuror pentru completarea urmăririi penale. 

 ►Procurorii desemnaţi pentru supravegherea urmăririi penale au emis 
note cuprinzând îndrumări date lucrătorilor de poliţie judiciară, fixându-se şi 
termene de soluționare, care ulterior au fost prelungite succesiv. 

  ►Măsurile luate nu s-au dovedit pe deplin eficiente, în condiţiile 
existenţei unui deficit permanent de procurori, constatându-se că în perioada 
2019 – mai 2020 stocul de cauze vechi a crescut semnificativ. 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA LIPOVA 
 ► Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova la data finalizării 

controlului erau în lucru 5 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 
 ► În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele 

menţionate, procurorii nu au emis, de regulă, note de îndrumări, însă în 4 din 
cele 5 cauze identificate actele de urmărire penală necesar a fi efectuate de 
lucrătorii de poliţie judiciară au fost stabilite de procuror prin ordonanţele de 
restituire a cauzei. 

 ► Conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova a organizat în 
anul 2020 şedinţe de lucru la care au participat organele de poliţie judiciară în 
care a fost efectuată analiza dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare, nefiind 
identificate astfel de demersuri în anul 2019, când prim procurorul unităţii a 
solicitat în scris conducerii formaţiunilor de poliţie luarea măsurilor ce se impun 
pentru finalizarea cercetărilor în dosarele mai vechi de 1 an de la sesizare, 
măsură continuată şi în anul 2020.   

 ►Măsurile luate nu s-au dovedit eficiente, pe fondul desfăşurării 
activităţii cu 2 procurori începând cu luna august 2019 (schema prevăzând 3 
posturi de procuror) ajungându-se în situaţia în care în perioada 2019 – mai 2020 
stocul de cauze vechi al unităţii - care la finele precedentului control nu avea pe 
rol cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, a crescut la 5 dosare incluse în această 
categorie.  

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CHIŞINEU-CRIŞ 
 ►La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru 

procurori  nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş 
nu era  înregistrată nicio cauză mai veche de 5 ani de la sesizare, în gestiunea 
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acestei unităţi fiind constatate la finele prezentului control 3 cauze mai vechi de 
5 ani de la sesizare, a căror verificare a relevat existenţa unor cauze obiective. 

 ►Din documentația comunicată de conducerea Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Arad nu rezultă efectuarea de către conducerea Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Chişineu-Criş a vreunor analize asupra situaţiei cauzelor vechi 
incluse în categoria analizată, însă în raport de situaţia concretă de procurori 
existentă în anul 2019 – când unitatea a funcţionat cu 1 sau 2 procurori, rezultă 
monitorizarea implicită a dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, a căror 
supraveghere a cercetărilor penale a exercitat-o în 2 din cele 3 cauze chiar prim 
procurorul unităţii. 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA INEU 
 ►În gestiunea Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu este 1 cauză mai 

veche de 5 ani de la sesizare, aflată în lucru la organele de poliţie judiciară. 
►Nu au fost emise în dosar note de îndrumare, raportat la considerentele 

încheierii nr. 1084/28.03.2019 a Judecătoriei Timişoara, procurorul menţionând 
existenţa unor îndrumări verbale organele de cercetare penală. 

►Cauza s-a aflat în perioada martie 2014 – martie 2018 în lucru la 
procurorii din cadrul DNA  - Serviciul Teritorial Timişoara, fiind dispusă prin 
ordonanţa din 29.03.2018 o soluţie de clasare şi respectiv, de disjungere şi 
declinare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu. 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN 
► Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş - Severin, la data 

finalizării controlului, existau un număr de 22 de cauze mai vechi de 5 ani de la 
data sesizării, existând cauze obiective incidente în ceea ce priveşte nefinalizarea 
urmăririi penale, alte 4 cauze fiind soluţionate în timpul verificărilor. 

 ►Relativ la stocul de dosare vechi, conducerea unităţii a efectuat activităţi 
de control constând în analiza semestrială a cauzelor incluse în această 
categorie, înregistrate în anul 2019 atât în evidenţele unităţii, cât şi ale unităţilor 
subordonate, precum şi alte 9 analize în raport de comunicarea lunară a datelor 
solicitate conform ordinului nr. …/… emis de procurorul general al Parchetului 
de pe lângă Curtea de Apel Timişoara. 

 ► Pe fondul situaţiei concrete a procurorilor care şi-au desfăşurat 
activitatea efectiv în unitate, care a înregistrat în anul 2019 un grad de ocupare 
a schemei de 50%, iar în perioada ianuarie – mai 2020 un grad de ocupare a 
schemei de 66,6%, stocul de cauze vechi al Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Caraş-Severin a crescut însă semnificativ, cu 57% (la finele controlului anterior 
unitatea avea în lucru 14 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare).  

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA REȘIȚA 
 ►Verificările prezente au relevat faptul că la Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Reşiţa se află în lucru 8 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
numărul de dosare crescând comparativ cu finele precedentului control (6 
cauze). 
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 ►Conducerea unităţii a luat măsuri menite să asigure soluţionarea cu 
celeritate a dosarelor penale aflate în lucru, mai vechi de 1 an de la prima 
sesizare şi respectiv, continuitatea în supravegherea cercetărilor penale 
efectuate de organele de poliţie judiciară, realizând monitorizarea semestrială a 
dosarelor mai vechi de 1 an ori de 5 ani de la prima sesizare, precum şi analize 
semestriale în vederea reducerii stocului acestor dosare; au fost organizate 
periodic şedinţe de lucru comune parchet-structuri de poliţie pentru analiza 
situaţiei şi dinamicii cauzelor vechi cu AC, precum şi şedinţe de lucru cu 
procurorii cu funcţii de execuţie pentru a se analiza stocul de cauze mai vechi de 
1 an de la prima sesizare. 

 ►În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele 
menţionate, nu a fost manifestată cu consecvenţă, pe fondul fluctuaţiei 
procurorilor desemnaţi pentru supravegherea cercetărilor penale, diligenţa 
necesară, fiind emise note de îndrumare cu caracter general în 5 din cele 8 cauze, 
în care s-a şi constatat rămânerea în nelucrare perioade mari de timp. 

 ►Din verificarea situaţiei celor 8 dosare mai vechi de 5 ani de la prima 
sesizare rezultă nesoluţionarea acestora, în principal, pe fondul lipsei de 
ritmicitate în efectuarea urmăririi penale de către organele de poliție judiciară 
învestite, deşi nu existau dificultăţi în administrarea probatoriului şi respectiv,  a 
fluctuaţiei procurorilor desemnaţi pentru supravegherea cercetărilor penale. 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA MOLDOVA NOUĂ 
►Prezentele verificări au relevat faptul că în lucru la Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Moldova Nouă se aflau 2 dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
situaţie identică cu cea constată la finele controlului anterior. 

►Din verificarea situaţiei celor 2 dosare rezultă existenţa unor situații 
obiective care au determinat nesoluţionarea acestora, în ambele dosare fiind 
dispusă restituirea cauzei de către instanţa de judecată, sesizată iniţial prin 
rechizitoriu. 

 ►Din documentația comunicată de conducerea Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Caraş-Severin nu rezultă efectuarea de către conducerea Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Moldova Nouă a vreunor analize asupra situaţiei 
cauzelor vechi incluse în categoria analizată, însă datele transmise relevă faptul 
că au fost luate măsuri de degrevare a încărcăturii unicului  procuror care a 
funcţionat în unitate până la data de 2.12.2019. 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TIMIȘ 
 ►La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru 

procurori  nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş au rămas 
nesoluţionate 40 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

   Verificările efectuate au reliefat în prezent existenţa a 45 cauze mai vechi 
de 5 ani de la sesizare aflate în lucru, rezultând o creştere cu 12,5% a stocului 
acestor cauze. 
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 ►În activitatea de efectuare a urmăririi penale/supraveghere a cercetării 
penale în cauzele menţionate, procurorii au emis, cu regularitate, note de 
îndrumări ori ordonanţe de delegare prin care au stabilit actele necesar a fi 
efectuate de lucrătorii de poliţie judiciară. 

►Analiza situaţiei cauzelor vechi relevă incidenţa unor cauze obiective 
care au determinat nesoluţionarea acestora, majoritară fiind complexitatea 
cauzelor determinată de volumul ridicat al activităţilor desfăşurate, de 
dificultatea administrării probatoriului ori a efectuării unor expertize ori 
constatări pentru clarificarea împrejurărilor cauzei ori de necesitatea efectuării 
actelor de urmărire penală prin comisie rogatorie; s-a reţinut totodată 
dispunerea unor soluţii de declinare ori disjungere de către alte unităţi de 
parchet, după intervale semnificative de timp de la prima sesizare, precum şi 
imposibilitatea finalizării urmăririi penale în raport de sustragerea 
suspecţilor/inculpaţilor de la urmărirea penală; de asemenea, s-a menţionat 
volumul ridicat de activitate a organelor de cercetare penală rezultat din 
instrumentarea concomitentă a mai multor cauze complexe, coroborat cu 
fluctuaţia lucrătorilor de poliţie judiciară, care a generat redistribuirea dosarelor 
în cadrul IPJ Timiş – SICE. 

 ►Semestrial, conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş a 
efectuat analiza cauzelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, atât la nivelul 
acestei unități de parchet cât și la nivelul unităților din subordine, fiind întocmite 
ample informări de către procurorul şef Secţie urmărire penală. Acestea reflectă 
în detaliu modul în care procurorii au realizat activitatea de supraveghere a 
cercetărilor penale în respectivele dosare şi constatările punctuale realizate în 
legătură cu stadiul cercetărilor din fiecare cauză inclusă în categoria analizată. 

 
 
 
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TIMIȘOARA 
 ►La finalizarea controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru 

procurori  nr. 765/11.12.2018, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara au 
rămas în lucru 15 cauze mai veche de 5 ani de la sesizare. 

     Verificările prealabile desfăşurate în timpul prezentului controlul au 
reliefat faptul că în gestiunea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara sunt 
30 cauze mai vechi de 5 ani de la sesizare. 

 ►Documentaţia întocmită de conducerea unităţii relevă efectuarea a 
numeroase verificări în legătură cu stocul de dosare cu AC mai vechi de 5 ani de 
la prima sesizare. 

 ►În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele 
menţionate, procurorii au emis, de regulă, note ori ordonanţe de delegare 
cuprinzând îndrumări/dispoziţii date lucrătorilor de poliţie judiciară pentru 
efectuarea actelor de urmărire penală. 
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 ►A fost identificată o situație în care în perioada 2015 – 2020 nu au fost 
efectuate acte de urmărire penală de către organele învestite din cadrul Poliţiei 
Municipiului Timişoara, cu excepţia dispunerii continuării urmăririi penale in 
personam, la data de 3.12.2019 dosarul fiind retrimis acestora pentru 
continuarea urmăririi penale. Dosarul s-a aflat în supravegherea a 4 procurori, 
nefiind emisă nicio notă de îndrumare. 

 ►Din verificarea situaţiei celor 30 de dosare rezultă existenţa, în principal, 
a unor cauze obiective care au determinat nesoluţionarea acestora, precum 
complexitatea cauzelor, sustragerea suspecţilor/inculpaţilor care împiedică 
finalizarea urmăririi penale, dispunerea unor soluţii de declinare ori disjungere 
de către alte unităţi de parchet după intervale semnificative de timp de la prima 
sesizare, la care se adaugă fluctuaţia procurorilor desemnaţi pentru a exercita 
supravegherea activităţii de urmărire penală a lucrătorilor de poliţie judiciară, 
care a generat redistribuirea repetată a dosarelor.  

►Au fost identificate însă 4 dosare cu referire la care prin relaţiile 
transmise inspectorilor judiciari s-a comunicat împlinirea termenului de 
prescripţie a răspunderii penale pentru infracţiunile cercetate, anterior 
efectuării verificărilor din prezentul control. Până la finele controlului numai unul 
dintre dosare a fost soluţionat, iar un altul a fost înaintat de către organele de 
poliţie cu referat de clasare şi repartizat procurorului spre soluţionare la data de 
3.07.2020.  

►Totodată, s-au identificat 3 dosare incluse în categoria celor analizate, 
aflate în lucru la procuror începând cu data de 05.09.2019, urmare întocmirii de 
către organele de poliţie a referatelor cu propunere de terminare a urmăririi 
penale.  

►În raport de constatările efectuate, apreciem că măsurile luate nu s-au 
dovedit pe deplin eficiente, rezultând că în perioada 2019 – iunie 2020 stocul de 
cauze vechi al Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara s-a dublat, crescând 
de la 15 la 30 de dosare incluse în această categorie.  

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA LUGOJ 
►Situaţia comunicată la solicitarea inspectorilor judiciari a reliefat faptul 

că în gestiunea Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj este 1 cauză mai veche 
de 5 ani de la sesizare (înregistrată în anul 2019), din a cărei verificare a rezultat 
existenţa unor cauze obiective care au determinat nesoluţionarea acestuia, 
respectiv imposibilitatea lucrătorului de poliţie învestit de a efectua acte de 
urmărire penală (concediu medical) şi dificultăţile în obţinerea înscrisurilor 
necesare lămuririi laturii civile a cauzei. 

►La nivelul acestei unități de parchet au fost identificate ca fiind 
efectuate activităţi de îndrumare şi control vizând stadiul cercetărilor în dosarele 
cu AC aflate în lucru, mai vechi de 1 an de la prima sesizare şi analiza dosarelor 
mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, organizarea unor şedinţe de analiză a 
dosarelor penale în lucru, comune procurori-lucrători de poliţie judiciară, 
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întocmirea unor solicitări scrise adresate conducătorilor formațiunilor de poliţie 
judiciară pentru a depune diligenţa necesară în vederea soluţionării cu celeritate 
a dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare cu AC. 

►Măsurile luate la nivelul unităţii s-au dovedit eficiente, constatându-se 
că în perioada 2019 – mai 2020 stocul de cauze vechi al unităţii a scăzut 
semnificativ (la finele precedentului control existau 3 cauze mai vechi de 5 ani 
de la sesizare). 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SÂNICOLAU MARE 
 ►În gestiunea acestei unităţi se află 2 cauze mai vechi de 5 ani de la 

sesizare (ambele înregistrate în anul 2014), la finele precedentului control 
unitatea neavând în lucru astfel de cauze. 

 ►Din documentația comunicată de conducerea Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Arad rezultă întocmirea de către prim procurorul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Sânicolau Mare a numeroase solicitări scrise adresate 
conducerii formaţiunilor de poliţie judiciară pentru monitorizarea stadiului 
cercetărilor efectuate în cauzele mai vechi de 1 an de la sesizare, cuprinzând şi 
măsuri dispuse în vederea scăderii stocului de dosare. 

 ►În activitatea de supraveghere a cercetării penale în cauzele analizate, 
procurorii nu au întocmit note de îndrumări. În unul din cele 2 dosare, au fost 
emise de Judecătoria Sânicolau Mare la data de 31.10.2019, urmare desfiinţării 
soluţiei de clasare adoptată de procuror, dispoziţii pentru completarea urmăririi 
penale. Ca şi cauză de nesoluţionare obiectivă a fost reţinută, în cea de-a doua 
situaţie, dificultatea administrării probatoriului – fiind constatată o durată mare 
de efectuare a expertizei dispuse. 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA DETA 
 ►Situaţia comunicată relevă faptul că în gestiunea Parchetului de pe 

lângă Judecătoria Deta este 1 cauză mai veche de 5 ani de la sesizare, înregistrată 
în anul 2015, aflată în lucru la organele de poliţie judiciară, cauză în care au fost 
emise de procuror 6 note de îndrumare. La data de 09.06.2020 a fost soluţionată 
o a doua cauză inclusă în această categorie. 

 ►Nesoluţionarea dosarului penal se datorează unor cauze obiective, 
respectiv dificultăţilor în administrarea probatoriului, fiind necesară emiterea a 
2 ordine europene de anchetă în soluţionarea cărora autorităţile italiene au 
manifestat pasivitate. 

►În ceea ce priveşte activitatea de control, conducerea Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Deta a manifestat preocupare pentru monitorizarea stadiului 
cercetărilor efectuate în cauzele mai vechi de 5 ani de la sesizare și     s-au luat 
măsuri pentru reducerea duratei de soluţionare a acestor cauze. 

 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TÂRGU-MUREŞ 

SI UNITĂȚILE AFLATE ÎN SUBORDINE 
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► Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș și  
unităților din subordine existau, la data începerii controlului, 96 cauze mai vechi 
de 5 ani de la data sesizării, din care 5 în ancheta proprie a procurorilor și 91 în 
supravegherea urmăririi penale, în creștere cu un procent de 95,9% față de 
controlul anterior când au fost constatate 49 de cauze cu autori cunoscuți, mai 
vechi de 5 ani de la sesizare.  

►Verificările au reliefat faptul că în dosarele mai vechi de 5 ani, 
prelungirea duratei  procedurilor a fost determinată de existenţa unor cauze de 
ordin obiectiv  (complexitatea cauzelor, redistribuirea succesivă a dosarului în 
vederea efectuării supravegherii urmăririi penale, generată de fluctuaţia în 
schema de procurori şi/sau a organelor de poliţie judiciară, declinări și disjungeri 
succesive de la alte unităţi de parchet, preluări şi reuniri, durata sau necesitatea 
efectuării constatărilor tehnico - ştiinţifice sau a expertizelor de specialitate, 
diversitatea probelor administrate, infirmarea unor soluţii, restituiri repetate ale 
cauzei la organele de poliție, comisii rogatorii/ordine europene de anchetă, 
elemente de extraneitate, sustragerea suspecţilor/inculpaților/părților de la 
urmărirea penală sau dificultăți în administrarea unor probe ori în documentarea 
activității infracționale), dar şi a unor cauze subiective (lipsa de preocupare a 
organelor de poliție judiciară pentru efectuarea ritmică şi în termen rezonabil a 
activității de urmărire penală şi/sau lăsarea în nelucrare de către acestea a 
cauzelor pe perioade semnificative de timp, dar și, în cazul Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Harghita, lăsarea în nelucrare de către procurori, pe perioade 
semnificative de timp, a dosarelor repartizate spre soluționare după înaintarea 
lor de către organele de poliție judiciară cu propuneri de soluții procesuale). 

    ► Controlul a evidenţiat faptul că există o preocupare a procurorilor cu 
funcţii de conducere şi a procurorilor cu funcţii de execuţie în luarea unor măsuri 
corespunzătoare pentru soluţionarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, 
concretizate în monitorizarea şi analizarea acestora, întâlniri periodice cu 
reprezentanţii unităților/subunităților/formațiunilor de poliţie judiciară, 
comunicarea permanentă de către procurorii cu funcție de conducere către 
procurorii cu funcții de execuție a unor situații tabelare conținând cauze mai 
vechi de 1 an/2 ani de la sesizare pentru a fi avute în atenție, controale operativ 
curente, note de îndrumare și analiză date în cauze, care însă nu şi-au dovedit pe 
deplin eficienţa întrucât numărul de dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare a 
crescut de la 49  cauze la 96 astfel de cauze. 

 
DEFICIENŢELE ŞI VULNERABILITĂŢILE IDENTIFICATE AU FOST ANALIZATE 

LA FIECARE UNITATE DE PARCHET ÎN PARTE. 
PENTRU ÎNLĂTURAREA DEFICIENŢELOR ŞI PREVENIREA RISCURILOR AU 

FOST FORMULATE DE CĂTRE INSPECTORII JUDICIARI CE AU EFECTUAT 
PREZENTUL CONTROL, URMĂTOARELE PROPUNERI: 
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    LA SECŢIA DE URMĂRIE PENALĂ ŞI CRIMINALISTICĂ 
 
►Raportat la aspectele constatate şi descrise la Capitolul II apreciem că 

se impune continuarea monitorizării de către conducerea Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Secţiei de Urmărire Penală şi 
Criminalistică a situaţiei cauzelor cu autor cunoscut mai vechi de 5 ani de la 
sesizare. 

►Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire penală 
în cauzele aflate în lucru la urmărire penală proprie, iar în privinţa cauzelor aflate 
în lucru la organele de urmărire penal sub supravegherea procurorului, se 
impune exercitarea cu fermitate a atribuţiilor conferite de art.300 şi art.303 Cod 
pr. pen., precum şi în realizarea dispoziţiilor Ordinului comun nr…/…/… din data 
de 11.04.2014 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie şi al Ministerului Afacerilor Interne, de către procurorii 
desemnaţi, prin stabilirea de îndrumări şi termene de finalizare a cercetărilor 
penale. 

 
LA  DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE 

ORGANIZATĂ ŞI TERORISM – STRUCTURA CENTRALĂ ŞI SERVICIILE/BIROURILE 
TERITORIALE ARONDATE 

 
►Pe fondul constatărilor efectuate, apreciem necesară continuarea 

desfăşurării cu responsabilitate a activităţii de control de către factorii de 
conducere din cadrul direcţiei şi monitorizarea constantă de aceştia a stocului 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, măsuri care trebuie coroborate cu 
asigurarea unui volum de muncă rezonabil procurorilor învestiţi cu 
instrumentarea cauzelor complexe şi efectuarea cu ritmicitate de către procurori 
a actelor de urmărire penală în cauzele penale repartizate, precum şi cu 
asigurarea unor pârghii reale pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii 
direcţiei.   

►Menţinerea în programul de activitate al direcţiei a unor obiective care 
să vizeze monitorizarea cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare şi luarea 
măsurilor necesare în vederea diminuării stocului acestora şi pentru evitarea 
împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale pentru faptele 
cercetate. 

 
LA DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE ŞI SERVICIILE TERITORIALE 

ARONDATE  
 
►Continuarea activităţilor de monitorizare exercitate procurorii cu 

funcţie de conducere din  DNA și a serviciilor teritoriale, a situației  dosarelor mai 
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vechi de 5 ani de la sesizare înregistrate la unitățile proprii precum și a celor 
aflate în subordine. 

►Activităţile de monitorizare care se vor include în programele de 
activitate semestriale,  vor viza  modul în care procurorii efectuează urmărirea 
penală în dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării, procentul  soluționării 
cauzelor din categoria celor vizate de prezentul control comparativ cu numărul 
celor nou intrate în această categorie, în vederea evitării situațiilor de prelungire 
nejustificată a procedurilor judiciare şi împlinirii termenului de prescripţie a 
răspunderii penale; 

  ►Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a activităților de urmărire 
penală în cauzele penale repartizate și utilizarea eficientă a instituției delegării, 
cu exercitarea controlului  asupra termenelor stabilite în vederea aducerii la 
îndeplinire a activităților dispuse, de către organele de poliție judiciară.  

 
LA PARCHETUL MILITAR DE PE LÂNGĂ CURTEA MILITARĂ DE APEL 

BUCUREŞTI  
 
►Continuarea activităților de monitorizare exercitate de către 

conducerile Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, Parchetului 
Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași, Parchetului Militar de pe lângă 
Tribunalul Militar București și Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar 
Cluj; 

     ►Efectuarea periodică a controalelor operativ-curente în vederea 
evitării situațiilor de prelungire nejustificată în timp a soluționării dosarelor și 
evitarea împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale. 

 
 
 
LA PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ALBA IULIA ŞI UNITĂŢILE 

SUBORDONATE 
 
►Continuarea monitorizării de către conducerea Parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel Alba Iulia și unitățile subordinate a situației cauzelor cu autor 
cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare; 

►efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire penală 
în cauzele aflate în lucru la urmărire penală proprie, iar în privința cauzelor aflate 
în lucru la organele de urmărire penală sub supravegherea procurorului se 
impune exercitarea cu fermitatea a atribuțiilor conferite de art.300, 303 C.p.p., 
precum și în realizarea dispozițiilor Ordinului comun nr…./…/… din 11.04.2014 al 
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
și al Ministerului Afacerilor Interne, de către procurorii desemnați, prin stabilirea 
de îndrumări și termene de finalizare a cercetărilor penale. 



501 / 508 
 

 
LA PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRAŞOV ŞI UNITĂŢILE 

SUBORDONATE 
 
►Efectuarea de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov, 

după 6 luni de la aprobarea prezentului raport de către  Consiliul Superior al 
Magistraturii - Secţia pentru procurori, a unui control privind remedierea 
deficienţelor constatate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov şi 
comunicarea rezultatului acestuia  Inspecţiei Judiciare –Direcţia de inspecţie 
pentru procurori. 

 ► Monitorizarea de către procurorii cu funcţie de conducere din cadrul 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Braşov, Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov , Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Făgăraş, Parchetului de pe lângă Judecătoria Rupea, 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, Parchetului de pe lângă   
Judecătoria Sf.Gheorghe, Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc a 
situației  dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare înregistrate la unităţile din 
subordine, în virtutea atribuţiilor de coordonare şi control, precum și a 
dosarelor înregistrate  la unitățile proprii.   

 ►Activităţile de monitorizare vor fi incluse ca obiectiv în programele de 
activitate semestriale cu privire la care se vor întocmi informări scrise 
cuprinzând: aspectele constatate, identificarea motivelor care determină 
prelungirea duratei de soluţionare a cauzelor, termene şi măsuri. 

►Realizarea de către procurori a unui control eficient şi a unei 
supravegheri efective a activităţilor de cercetare penală efectuate de organele 
poliţiei judiciare, în conformitate cu  prevederile art.300 şi art.303 alin.1-3  din 
Codul procedură penală, precum şi a Ordinului comun nr…./…/… din 11 aprilie 
2014 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie şi al Ministerului Afacerilor Interne. 

►Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a activităților de urmărire 
penală în cauzele penale repartizate. 

 ►Verificarea de către procurori a lucrărilor urmăririi penale şi 
pronunțarea asupra propunerilor formulate de organele poliției judiciare în 
termenul prev. de  art.322 alin.1 din Codul de procedură penală.  

 ►Verificarea de către procurorii cu funcţii de conducere din cadrul 
parchetelor de pe lângă curţile de apel, de pe lângă tribunale şi judecătorii a 
respectării dispoziţiilor legale anterior menţionate şi luarea de măsuri în 
conformitate cu dispoziţiile art.64 alin.4 lit. c din Legea 304/2004 privind 
organizarea judiciară. 

 
LA PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI ŞI UNITĂŢILE 

SUBORDONATE  
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►Continuarea activităţilor de monitorizare exercitate de către 

conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi a Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Bucureşti şi a celor de pe lângă judecătoriile din 
circumscripţia acestora, inclusiv în ceea ce priveşte situaţia dosarelor mai vechi 
de 5 ani de la sesizare înregistrate la unităţile din subordine, în virtutea 
atribuţiilor de coordonare şi control. Activităţile de monitorizare vor viza şi 
modul în care procurorii efectuează urmărirea penală ori exercită supravegherea 
cercetărilor penale în dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării, precum şi 
criteriile avute în vedere pentru prioritizarea dosarelor pe care le soluţionează, 
în vederea evitării situațiilor de prelungire nejustificată a procedurilor judiciare 
şi evitarea împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale; 

►Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire penală 
în cauzele penale repartizate; 

►Verificarea lucrărilor urmăririi penale şi pronunțarea asupra 
propunerilor formulate de organele poliției judiciare în conformitate cu 
prevederile art.322 alin.1 din Codul de procedură penală; 

►Realizarea de către procurori a unui control eficient şi a unei 
supravegheri efective a activităţilor de cercetare penală efectuată de organele 
poliţiei judiciare, în acord cu prevederile art.300 şi art.303 alin.1 şi 2  din Codul 
procedură penală, precum şi a Ordinului comun nr…./…/… din 11 aprilie 2014 al 
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
şi al Ministerului Afacerilor Interne. 

 
 
 
LA PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ NAPOCA ŞI 

UNITĂŢILE ARONDATE 
 
►Continuarea activităţilor de monitorizare exercitate de procurorii cu 

funcţie de conducere din cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel, de pe 
lângă tribunale şi judecătorii a situației  dosarelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare înregistrate la unităţile/procurorii proprii, dar și a celor din subordine, 
în virtutea atribuţiilor de coordonare şi control, activităţile de monitorizare care 
se vor include în programele de activitate semestriale urmând a viza modul în 
care procurorii efectuează urmărirea penală ori exercită supravegherea 
cercetărilor penale în dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării, procentul  
soluționării cauzelor din categoria celor vizate de prezentul control comparativ 
cu numărul celor nou intrate în această categorie, în vederea evitării situațiilor 
de prelungire nejustificată a procedurilor judiciare şi evitarea împlinirii 
termenului de prescripţie a răspunderii penale; 
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   ►Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a activităților de 
urmărire penală în cauzele penale repartizate; 

   ►Verificarea lucrărilor şi pronunțarea de soluții procesuale asupra 
propunerilor formulate de organele poliției judiciare în termenul prevăzut de  
art. 322 alin. 1 din C.p.p.; 

   ►Realizarea de către procurori a unui control eficient şi a unei 
supravegheri efective a activităţilor de cercetare penală efectuată de organele 
poliţiei judiciare, în acord cu prevederile art. 300 şi art. 303 alin. 1 şi 2  din C.p.p., 
precum şi a Ordinului comun nr. …/…/… din 11 aprilie 2014 al Procurorului 
General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al 
Ministerului Afacerilor Interne. 

 
LA PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANŢA ŞI UNITĂŢILE 

ARONDATE 
 
►Continuarea monitorizării de către conducerea Parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel Constanţa și unitățile subordinate a situației cauzelor cu autor 
cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare; 

►Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire penală 
în cauzele aflate în lucru la urmărire penală proprie, iar în privința cauzelor aflate 
în lucru la organele de urmărire penală sub supravegherea procurorului se 
impune exercitarea cu fermitatea a atribuțiilor conferite de art.300, 303 C.p.p., 
precum și în realizarea dispozițiilor Ordinului comun nr…./…/… din 11.04.2014 al 
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
și al Ministerului Afacerilor Interne, de către procurorii desemnați, prin stabilirea 
de îndrumări și termene de finalizare a cercetărilor penale. 

 
LA PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA ŞI UNITĂŢILE 

ARONDATE 
► Continuarea activităţilor de monitorizare exercitate procurorii cu 

funcţie de conducere din cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel, de pe 
lângă tribunale şi judecătorii, a situației  dosarelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare înregistrate la unităţile din subordine, în virtutea atribuţiilor de 
coordonare şi control, precum și a dosarelor înregistrate  la unitățile proprii.   

Activităţile de monitorizare care se vor include în programele de 
activitate semestriale,  vor viza  modul în care procurorii efectuează urmărirea 
penală ori exercită supravegherea cercetărilor penale în dosarele mai vechi 
de 5 ani de la data sesizării, procentul  soluționării cauzelor din categoria celor 
vizate de prezentul control comparativ cu numărul celor nou intrate în 
această categorie, în vederea evitării situațiilor de prelungire nejustificată a 
procedurilor judiciare şi evitarea împlinirii termenului de prescripţie a 
răspunderii penale; 
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► Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a activităților de 
urmărire penală în cauzele penale repartizate; 

►Verificarea lucrărilor urmăririi penale şi pronunțarea asupra 
propunerilor formulate de organele poliției judiciare în termenul prev. de  
art.322 alin.1 din Codul de procedură penală; 

► Realizarea de către procurori a unui control eficient şi a unei 
supravegheri efective a activităţilor de cercetare penală efectuată de 
organele poliţiei judiciare, în acord cu prevederile art.300 şi art.303 alin.1 şi 2  
din Codul procedură penală, precum şi a Ordinului comun nr…./…/… din 11 
aprilie 2014 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie şi al Ministerului Afacerilor Interne. 

 
LA PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL GALAŢI ŞI UNITĂŢILE 

ARONDATE 
 
►Continuarea monitorizării de către conducerea Parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel Galaţi și unitățile subordinate a situației cauzelor cu autor 
cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare; 

►Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire penală 
în cauzele aflate în lucru la urmărire penală proprie, iar în privința cauzelor aflate 
în lucru la organele de urmărire penală sub supravegherea procurorului se 
impune exercitarea cu fermitatea a atribuțiilor conferite de art.300, 303 C.p.p., 
precum și în realizarea dispozițiilor Ordinului comun nr…./…/… din 11.04.2014 al 
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
și al Ministerului Afacerilor Interne, de către procurorii desemnați, prin stabilirea 
de îndrumări și termene de finalizare a cercetărilor penale. 

 
LA PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI ŞI UNITĂŢILE 

ARONDATE 
 
►Realizarea de către procurori a unui control eficient şi a unei 

supravegheri efective a activităţilor de cercetare penală efectuată de organele 
poliţiei judiciare, în conformitate cu  prevederile art.300 şi art.303 alin.1-3  din 
Codul procedură penală, precum şi a Ordinului comun nr…./…/… din 11 aprilie 
2014 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie şi al Ministerului Afacerilor Interne. 

►Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a activităților de urmărire 
penală în cauzele penale repartizate; 

►verificarea de către procurorii a lucrărilor urmăririi penale şi 
pronunțarea asupra propunerilor formulate de organele poliției judiciare în 
termenul prev. de  art.322 alin.1 din Codul de procedură penală ;  
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►verificarea de către procurorii cu funcţie de conducere din cadrul 
parchetelor de pe lângă curţile de apel, de pe lângă tribunale şi judecătorii a 
respectării dispoziţiilor legale anterior menţionate şi luarea de măsuri în 
conformitate cu dispoziţiile art.64 alin.4 lit. c din Legea 304/2004 privind 
organizarea judiciară; 

►clarificarea situaţiei dosarul nr…./…/… al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Vaslui care nu a fost identificat fizic la organele de poliţie, în funcţie 
de care se va aprecia cu privire la  declanşarea procedurii în caz de dispariţie a 
dosarelor şi înscrisurilor judiciare prevăzută de art.543-547 din Codul de 
procedură penală. 

►Monitorizarea de către procurorii cu funcţie de conducere din cadrul 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Paşcani, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Răducăneni, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Vaslui, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad a situației  
dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare înregistrate la unităţile din subordine, 
în virtutea atribuţiilor de coordonare şi control, precum și a dosarelor 
înregistrate  la unitățile proprii.   

►Activităţile de monitorizare vor fi incluse ca obiectiv în programele de 
activitate semestriale cu privire la care se vor întocmi informări scrise 
cuprinzând ;   aspectele constatate, identificarea motivelor care determină 
prelungirea duratei de soluţionare a cauzelor, termene şi măsuri; 

►Efectuarea de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, după 6 
luni de la aprobarea prezentului raport de către  consiliul superior al 
Magistraturii - Secţia pentru procurori, a unui control privind remedierea 
deficienţelor constatate la Parchetul de pe lângă Judecătoria  Hârlău, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria  Vaslui  şi Parchetul de pe lângă Judecătoria  
Bârlad,  comunicarea rezultatului acestuia  Inspecţiei Judiciare –Direcţia de 
inspecţie pentru procurori. 

 
 LA PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ORADEA ŞI UNITĂŢILE 

ARONDATE 
 
►Continuarea monitorizării de către conducerea Parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel Oradea și unitățile subordinate a situației cauzelor cu autor 
cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare; 

►Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire penală 
în cauzele aflate în lucru la urmărire penală proprie, iar în privința cauzelor aflate 
în lucru la organele de urmărire penală sub supravegherea procurorului se 
impune exercitarea cu fermitatea a atribuțiilor conferite de art.300, 303 C.p.p., 
precum și în realizarea dispozițiilor Ordinului comun nr…./…/… din 11.04.2014 al 
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Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
și al Ministerului Afacerilor Interne, de către procurorii desemnați, prin stabilirea 
de îndrumări și termene de finalizare a cercetărilor penale. 

 
LA PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PITEŞTI ŞI UNITĂŢILE 

ARONDATE 
 
►Menţinerea în programul de activitate semestrial al unităţilor de 

parchet a unor obiective care să vizeze monitorizarea cauzelor mai vechi de 5 ani 
de la sesizare şi luarea măsurilor necesare în vederea diminuării stocului acestora 
şi pentru evitarea împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale 
pentru faptele cercetate; 

►Efectuarea de către conducerile unităţilor a demersurilor apte să 
conducă la completarea schemelor de procurori şi la reducerea fluctuaţiei 
acestora; 

►Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire penală 
în cauzele penale repartizate; 

►Realizarea de către procurori a unei supravegheri efective a urmăririi 
penale efectuată de organele poliţiei judiciare, cu respectarea dispoziţiilor art. 
300 şi art. 303 Cod procedură penală. 

 
LA PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PLOIEŞTI ŞI UNITĂŢILE 

ARONDATE 
 
►Continuarea monitorizării de către conducerea Parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel Ploieşti și unitățile subordinate a situației cauzelor cu autor 
cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare; 

►Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire penală 
în cauzele aflate în lucru la urmărire penală proprie, iar în privința cauzelor aflate 
în lucru la organele de urmărire penală sub supravegherea procurorului se 
impune exercitarea cu fermitatea a atribuțiilor conferite de art.300, 303 C.p.p., 
precum și în realizarea dispozițiilor Ordinului comun nr…./…/… din 11.04.2014 al 
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
și al Ministerului Afacerilor Interne, de către procurorii desemnați, prin stabilirea 
de îndrumări și termene de finalizare a cercetărilor penale. 

 
LA PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL SUCEAVA ŞI UNITĂŢILE 

ARONDATE 
 
►Continuarea monitorizării de către conducerea Parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel Suceava și unitățile subordinate a situației cauzelor cu autor 
cunoscut mai vechi de 5 ani de la sesizare; 



507 / 508 
 

►Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire penală 
în cauzele aflate în lucru la urmărire penală proprie, iar în privința cauzelor aflate 
în lucru la organele de urmărire penală sub supravegherea procurorului se 
impune exercitarea cu fermitatea a atribuțiilor conferite de art.300, 303 C.p.p., 
precum și în realizarea dispozițiilor Ordinului comun nr…./…/… din 11.04.2014 al 
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
și al Ministerului Afacerilor Interne, de către procurorii desemnați, prin stabilirea 
de îndrumări și termene de finalizare a cercetărilor penale. 

 
LA PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TIMIŞOARA ŞI UNITĂŢILE 

ARONDATE 
►Menţinerea în programul de activitate semestrial al unităţilor de 

parchet a unor obiective care să vizeze monitorizarea cauzelor mai vechi de 5 ani 
de la sesizare şi luarea măsurilor necesare în vederea diminuării stocului acestora 
şi pentru evitarea împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale 
pentru faptele cercetate; 

►Efectuarea de către conducerile unităţilor a demersurilor apte să 
conducă la completarea schemelor de procurori şi la reducerea fluctuaţiei 
acestora; 

►Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a actelor de urmărire penală 
în cauzele penale repartizate; 

►Realizarea de către procurori a unei supravegheri efective a urmăririi 
penale efectuată de organele poliţiei judiciare, cu respectarea dispoziţiilor art. 
300 şi art. 303 Cod procedură penală.  

 
LA PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TG. MUREŞ ŞI UNITĂŢILE 

ARONDATE 
►Continuarea activităţilor de monitorizare exercitate de procurorii cu 

funcţie de conducere din cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel, de pe 
lângă tribunale şi judecătorii, a situației  dosarelor mai vechi de 5 ani de la 
sesizare înregistrate la unităţile proprii, precum și la cele din din subordine, în 
virtutea atribuţiilor de coordonare şi control, activităţile de monitorizare care 
se vor include în programele de activitate semestriale urmând să vizeze modul 
în care procurorii efectuează urmărirea penală ori exercită supravegherea 
cercetărilor penale în dosarele mai vechi de 5 ani de la data sesizării, procentul  
soluționării cauzelor din categoria celor vizate de prezentul control comparativ 
cu numărul celor nou intrate în această categorie, în vederea evitării situațiilor 
de prelungire nejustificată a procedurilor judiciare şi evitarea împlinirii 
termenului de prescripţie a răspunderii penale; 

►Efectuarea cu ritmicitate de către procurori a activităților de urmărire 
penală în cauzele penale repartizate; 
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►Verificarea lucrărilor şi pronunțarea de soluții procesuale asupra 
propunerilor formulate de organele poliției judiciare în termenul prev. de  art. 
322 alin. 1 din C.P.p.; 

►Realizarea de către procurori a unui control eficient şi a unei 
supravegheri efective a activităţilor de cercetare penală efectuată de organele 
poliţiei judiciare, în acord cu prevederile art. 300 şi art. 303 alin. 1 şi 2  din C.p.p., 
precum şi a Ordinului comun nr. …/…/… din 11 aprilie 2014 al Procurorului 
General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al 
Ministerului Afacerilor Interne. 

 
Trebuie precizat faptul că o cauză generală de nesoluţionare cu celeritate 

a dosarelor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare, o reprezintă şi instituirea 
stării de urgenţă pe teritoriul României, conform Decretului nr.195/16.03.2020 
publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din data de 16.03.2020, vizând situaţia 
epidemiologică determinată de răspândirea SARS- Cov- 2, prin care s-au dispus 
măsuri speciale  de împiedicare a răspândirii bolii. 


