INTRODUCERE

Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi face parte din raza teritorial–jurisdicţională a
Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, respectiv a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel
Iaşi, fiind cea mai mare unitate locală de parchet.
Competența teritorială a Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași se întinde asupra a
unități teritorial administrative, reprezentând 46,76% din suprafața județului Iași și
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24,23% din raza totală de competență teritorială a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel
Iași.
Din punct de vedere a populației, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași
instrumentează cauzele penale provenind de la populație de 558.582 locuitori (mun. Iași și
unitățile aferente), ceea ce reprezintă 67,96% din populaţia jud. Iaşi şi 46,66% din
populaţia aflată în raza totală de competenţă teritorială a Parchetului de pe lângă Curtea
de Apel Iaşi.
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Volumul de activitate la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi
Activitatea de urmărirea penală şi supravegherea cercetărilor
În anul 2016, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi a avut spre soluţionare 56.897
de cauze, din care 628 cauze la urmărirea penală proprie şi 56.269 cauze pe sectorul de
supraveghere a cercetărilor.
Cauze de soluţionat
Perioada

TOTAL

Urmărire proprie

Supravegherea cercetărilor

2015

55.260

447

54.813

2016

56.897

628

56.269

Diferenţa

1.637

181

1.456

%

2.96%

40.49%

2.56%

În urmărire penală proprie au fost înregistrate 628 de cauze, din care au fost
soluţionate 354 de cauze (faţă de 232 de cauze soluţionate în 2015), respectiv 101 fiind
soluţionate pe fond, iar altele 253 fiind reunite, declinate sau înaintate spre preluare la
unitățile superioare de parchet.
În activitatea de supraveghere au fost înregistrate 56.269 de cauze, din care
procurorii au soluţionat 17.406 de dosare (faţă de 15.477 de cauze soluţionate în 2015),
dintre acestea 15.828 fiind soluţionate pe fond, iar altele 1.578 fiind reunite, declinate sau
preluate).
Cauze soluţionate
TOTAL

Conexate,

Urmărire

sol. pe

declinate,

proprie

fond

preluate

2015

13.354

2.355

2016

15.929

Diferenţa
%

Perioada

Din care

Suprave-

Din care

gherea
R

ARV

cercetărilor

R

ARV

138

13

1

13.216

732

31

1.831

101

12

0

15.828

646

6

2.575

-524

-37

-1

-1

2.612

-86

-25

19.28%

-22.25%

-26.81%

-7.69%

-100%

19.76%

-11.75%

-80.65%
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În ceea ce privește soluțiile de trimitere în judecată:
Au fost emise în activitatea de urmărire penală proprie 12 rechizitorii prin care au
fost trimişi în judecată 42 inculpaţi, dintre care 16 arestati preventiv iar în activitatea de
supraveghere au fost întocmite 646 rechizitorii, prin care au fost trimise în judecată 821
persoane, dintre care 109 arestate preventiv.
În activitatea de urmărire penală proprie nu au fost încheiate acorduri de
recunoaștere a vinovăției, iar în activitatea de supraveghere

au fost încheiate 6

acorduri de recunoaștere a vinovăției.
Având în vedere și cauzele din urmărire penală proprie, rezultă că, în total, au fost
trimişi în judecată 863 de inculpaţi prin rechizitoriu și 6 inculpați prin acord de
recunoaștere a vinovăției.
În ceea ce privește soluțiile de netrimitere în judecată:
Din totalul cauzelor în care s-a dispus netrimiterea în judecată:
- soluții de renunțare la urmărire penală: 3.770, totalizând cauzele cu autori
cunoscuți și cauze cu autori necunoscuți, din care 596 cauze au fost înaintate la
instanță pentru confirmarea renunțării la urmărire penală.
-

soluții de clasarea urmăririi penale: 11.495.

La finalul anului 2016, la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași se
aflau în lucru – 39.137 cauze, din care 25.307 cauze cu autori necunoscuţi şi 13.830
cauze cu autori cunoscuţi.
În activitatea de supraveghere au rămas de soluționat 25.292 cauze penale cu
autori necunoscuți și 13.571 cauze penale cu autori cunoscuți și în activitatea de urmărire
penală proprie – 15 cauze cu autori necunoscuți și 259 cauze cu autori cunoscuți.
În ceea ce privește măsurile preventive, în cursul anului 2016: un total de 262
măsuri de reținere preventivă dispuse în cauzele aflate în supravegherea/urmărirea
proprie a Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, din

care, procurorii care

efectuează urmărirea penală proprie în cadrul PJ Iași au dispus în total 21 de rețineri,
celelalte măsuri fiind dispuse de către organele de cercetare penală.
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Au fost înaintate la instanța de judecată propuneri de arestare preventivă pentru
146 persoane, instanța admițând propunerile faţă de 125 persoane – dintre care 8
minori.
Au fost dispuse de către instanța de judecată 9 măsuri preventive de arest la
domiciliu.
Procurorii au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar – conform
Codului Penal în vigoare - față de 77 persoane.
Activitatea judiciară
Pentru anul 2016, situaţia statistică referitoare la activitatea judiciară a Parchetului
de pe lângă Judecătoria Iaşi, în cauzele penale se prezintă astfel:


În materie penală

Procurorii au participat într-un număr de 12.238 de şedinţe penale, punând
concluzii într-un total de 6.393 de cauze aflate pe rolul Judecătoriei Iaşi şi au verificat
6.647 de hotărâri în vederea declarării căilor de atac.

Perioada

Sentinţe penale verificate

Cauze cu participarea

Cauze judecate cu

procurorului

concluziile procurorului

2015

10.590

6.438

5.306

2016

12.832

6.393

6.647

Diferenţa

2.242

-45

1.341

%

21.17%

0.70%

25.27%

În cursul anului 2015, în materie penală au fost declarate 122 apeluri, 0 recursuri
si 96 contestaţii, însumând un total de 218 căi de atac (în creştere cu 38.85% faţă de
anul anterior când au fost declarate 157 căi de atac).
În aceeaşi perioadă de referinţă, au fost solutionate de instanţele de judecată un
numar de 106 apeluri (cu 141 de inculpaţi), 0 recursuri şi 83 de contestaţii (cu 121 de
inculpaţi), respectiv un total de 189 căi de atac.
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● Au fost admise 96 apeluri (cu 128 inculpaţi), iar 10 au fost respinse (cu 13
inculpaţi). Procentul de admisibilitate a apelurilor este de 90.60%.
● Referitor la contestatii, dintr-un total de 83 de căi de atac soluţionate, au fost
admise 57 (cu 70 de inculpaţi), iar 26 au fost respinse (cu 51 de inculpaţi). Procentul de
admisibilitate a contestaţiilor este de 68.70 %.
Căi de atac – cauze penale
Perioada

TOTAL

Total

Din care

Din care

Grad

Declarate

Soluţionate de

admise

respinse

admisibilitate

instanţe.
2015

157

203

155

48

76.35 %

2016

218

189

153

36

80.95%

Diferenţa

61

-14

-2

-12

4.60%

%

38.85%

-6.90%

1.30%

25%



În materie civilă

Procurorii au participat într-un număr de 946 de cauze civile, participând şi punând
concluzii într-un număr de 547 de cauze civile judecate pe rolul Judecătoriei Iaşi şi au
verificat 930 de hotărâri în vederea declarării căilor de atac.

Cauze cu participarea

Cauze judecate cu

Total hotărâri

procurorului

concluziile procurorului

verificate

2015

631

286

780

2016

946

547

930

Diferenţa

315

261

150

%

49.92%

91.26%

19.23%

Perioada

În cursul anului 2016 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi nu au fost declarate
contestaţii în materie civilă, însă au fost declarate 16 apeluri civile.
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În aceeaşi perioadă, 10 apeluri civile au fost soluţionate de instanţele de judecată,
din care 8 apeluri au fost admise. Procentul de admisibilitate al apelurilor este de 80 %.
Căi de atac – cauze civile
Perioada

TOTAL

Total

Din care

Din care

Grad

Declarate

Soluţionate de

admise

respinse

admisibilitate

instanţe.
2015

0

2

2

0

100 %

2016

16

10

8

2

80%

Diferenţa

16

8

6

2

-20%

400%

300%

%

a) Activitatea de rezolvare a sesizărilor, reclamaţiilor, cererilor şi memoriilor cetăţenilor
În anul 2016 au fost soluţionate 6.229 de plângeri, plângeri contra soluţiei etc. şi au fost
primite 2.545 de persoane în audienţă.

Perioada

Plângeri, plângeri împotriva soluţiei, recuzări, revizuiri, etc.
De soluţionat

Soluţionate (inclusiv trimise la organul
competent)

2015

3.281

2.961

2016

4.034

3.684

753

723

22.95%

24.42%

Diferenţa
%

Încărcătura pe procuror
Fiecare procuror din cei 16 care au efectuat activitatea de urmărire penală a
avut de soluționat în medie 795 dosare penale şi a soluţionat în medie 697 dosare
penale.
În ceea ce priveşte activitatea judiciară, că fiecare procuror a participat în
medie la 2.637 cauze, a pus concluzii în 1.388 cauze, a verificat 1.515 hotărâri
emise de Judecătoria Iaşi şi a motivat 44 cai de atac.
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Calitatea actului de justiţie
Accesul la justiţie
Asigurarea liberului acces la justiţie, în anul 2016 s-a realizat prin activitatea de
primire a plângerilor şi petiţiilor, prin toate mijloacele scrise de comunicare, respectiv
poştă, fax, precum şi poştă electronică.
Petenții au la dispoziție formulare de cereri, pentru diferitele tipuri de solicitări.
Activitatea de relații cu publicul este îngreunată de lipsa spațiului adecvat de
asigurarea a studiului dosarelor și documentelor.
Activitatea de prelungire a dovezilor de circulație – eliberate conform art. art. 111 al.
OUG 195/2002, efectuată săptămânal de către procurorii care supraveghează
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activitatea Biroului Rutier și Serviciului Rutier din cadrul Poliției Iași este o componentă
importantă a activității de relații publice. Aceste cereri sunt între 50 – 70 săptămânal,
totalizând astfel peste 3400 anual.
PJ Iași eliberează autorizații de deces și dovezi de înhumare – aproximativ 1700
anual.
Sesizările înaintate de Penitenciarul de Maximă Siguranță și Centrul de
Reținere i Arestare Preventivă Iași în cf cu art. 72 alin. 3 Legea 254/2013 privind
executarea pedepselor – 496 total 2016, soluționate 409, fiind înregistrate 87 cauze
penale.
De asemenea, în cursul anului 2016 au fost înaintate 169 sesizări de către
Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului Iași cu privire la minorele care au născut
în unitățile medicale din raza de competență a PJ Iași. Au fost soluționate 139 sesizări,
fiind înregistrate 30 cauze penale.
Modificările legislative din 2016 au determinat în continuare creşterea numărului
cererilor formulate în dosare și, mai ales, la creșterea numărului de cauze înaintate
instanței de judecată, fiind înaintate, în total, la Judecătoria Iași peste 2500 dosare,
Ponderea achitărilor, restituirilor şi a hotărârilor pronunţate conf. art. 341 din
NCPP, 485 NCPP
În anul 2016 au fost achitaţi definitiv, indiferent de perioada trimiterii în judecată, 5
inculpaţi în 5 cauze penale, faţă de anul anterior când s-a înregistrat un număr de 5
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inculpaţi achitaţi în 3 cauze penale.
Nu au fost înregistrate cazuri de inculpaţi arestaţi achitaţi definitiv.
Un număr de 2 inculpaţi au fost achitaţi în temeiul disp. art. 16 lit. b din NCPP, un
inculpat a fost achitat în considerarea disp. art. 16 lit. c din Cod procedură penală, soluția
de achitare fiind dispusă în calea de atac şi 2 inculpaţi au fost achitaţi în temeiul art. 16 lit.
d Cod procedura penală.
Achitări definitive NCPP
Perioada

2016

Numărul

Numărul

cauzelor

inculpaţilor

5

5

Din care
Arestati

Art. 16

Art. 16 lit.b

Art. 16 lit.c

Art.16 lit.d

preventiv

lit. a NCPP

NCPP

NCPP

NCPP

0

0

2

1

2

Ponderea inculpaţilor achitaţi din totalul inculpaţilor trimişi în judecată prin
rechizitoriu a fost de 0,57%.
Ponderea soluţiilor de achitare, din totalul soluţiilor de trimitere în judecată a fost
de 0,75 %.
În anul 2016 au fost înregistrate 4 cauze cu hotărâre definitivă de restituire a
cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale sau pentru refacerea actului de
sesizare, în anul anterior neînregistrându-se astfel de situaţii.
Infirmări şi redeschideri
În anul 2016, s-au înregistrat, în total, 75 de soluţii de infirmări şi redeschideri,
dispuse atât de instanţă, cât şi de prim procuror, în creştere faţă de anul anterior cu
25,53%.
În procedura prevăzută art. 340 - 341 Cod procedură penală, instanţele au
soluţionat prin hotărâri definitive 195 de plângeri, fiind admise un număr de 43 de plângeri.
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CONCLUZII
Analizând în ansamblu, din punct de vedere cantitativ și calitativ, activitatea
Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași pentru anul 2016, se poate aprecia că prioritățile
urmărite au fost reducerea stocului de dosare, soluționarea cauzelor vechi, creșterea
calității actelor de urmărire penală, astfel încât activitatea parchetului să răspundă în mod
real și eficient nevoilor societății.
Procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași a respectat obiectivele și
prioritățile stabilite la nivel național, exemplificând în acest sens, modul de supraveghere și
soluționare a cauzelor având ca obiect infracțiunile la viața sexuală, infracțiunile de
contrabandă, la regimul rutier, infracțiunile de ultraj și purtare abuzivă, comise de sau
împotriva lucrătorilor de poliție, infracțiunile de violență domestică și cele comise în mediu
instituționalizat sau împotriva unor categorii vulnerabile.
Conform Statisticii PICCJ pentru anul 2016, Parchetul de pe lângă Judecătoria
Iași figurează cu un total de 25.307 cauze cu autor necunoscut, pe locul VIII pe țară,
primul loc fiind ocupat de PJ Sector 6 București, cu 40.425 cauze și locul VII de PJ Cluj cu
27007 cauze.
Totalul lucrărilor de soluționat este de 84.576 de lucrări (locul II în țară, după PJ
Constanța, care figurează cu un total de 98.084 lucrări), din care 42.659

lucrări

soluționate, ocupând locul II pe țară, după PJ Craiova, care figurează cu un total
lucrări soluționate de 44.418.
Cu un total de 56.897 dosare înregistrate, PJ Iași ocupă locul VI la nivel
național – la fel ca în anul 2015 – locul I fiind ocupat de PJ Sector 2 București, cu
68.744 total dosare de soluționat.
PJ Iași ocupă, la fel ca în anul 2015, locul VII la nivel național cu 664 trimiteri în
judecată, locul I fiind ocupat de PJ Constanța, cu 1064 trimiteri, urmat de PJ Timișoara cu
976 trimiteri în judecată, PJ Ploiești cu 904 trimiteri.
Media de dosare soluționate pe procuror, calculată la nivel național este de
463,20 dosare, PJ Iași ocupând locul 42 pe țară din totalul de 176 de unități locale de
parchet, cu 549,28 dosare.
PJ Iași ocupă locul I la nivel național, cu 15.929 dosare soluţionate (șase
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dintre procurorii care au efectuat activitatea de supraveghere soluționând peste
1000 dosare), locul II fiind ocupat de PJ Sector II București, cu 15.288 dosare
soluționate, urmat de PJ Timișoara cu 14.274 dosare soluționate.
Anul 2016 este primul an după o lungă perioadă – precedentul nefiind identificat în
statisticile de după 2007 – când dosarele soluționate le-au depășit numeric pe cele
înregistrate, fiind un pas concret în reducerea stocului de dosare.
Aceste rezultate deosebite au fost atinse în condițiile exercitării atribuțiilor legale nu
numai cu un înalt nivel de competență și profesionalism, dar și cu o reală implicare și
dăruire, care denotă asumarea integrală a valorilor și standardelor carierei de magistrat.
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