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În conformitate cu prevederile art. 131 din Constituţia României, în
activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale
societăţii şi apără ordinea de drept precum şi drepturile şi libertăţile
cetăţenilor, exercitând atribuţiile conferite de lege, prin procurori
constituiţi în parchete, care funcţionează pe lângă instanţele de judecată.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni funcţionează în
subordinea Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, este situat în mediul
rural şi îi sunt arondate 1 secţie de poliţie – respectiv Secţia 5 Poliţie
Rurală Raducaneni şi 10 posturi de poliţie, respectiv:
- Postul de poliţie Răducăneni, Postul de politie Costuleni, Postul
de politie Comarna, Postul de politie Cozmesti, Postul de politie Ciortesti,
Postul de politie Dolhesti, Postul de politie Mosna, Postul de politie
Prisacani, Postul de politie Gorban si Postul de politie Grozesti.
De asemenea, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria
Răducăneni supraveghează şi coordonează activitatea desfăşurată de
Sectorul Poliţiei de Frontieră Răducăneni şi Ţuţora cu privire la cauzele
având ca obiect infracţiuni de contrabandă, trecere ilegală a frontierei de
stat ş.a. săvârşite pe raza de competenţă, cât şi a altor organe de
cercetare penală din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi
(Serviciul Poliţiei Rutiere, Serviciul Arme, Muniţii, Explozivă şi Substanţe
Toxice,

Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, B.C.C.O.),

pentru infracţiunile săvârşite pe raza teritorială de competenţă.
I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA PARCHETULUI
I.1. Volumul de activitate
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În anul 2017, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Răducăneni au continuat liniile directoare în ceea ce
priveşte reformarea sistemului judiciar românesc, strategia de reformă
având ca obiective consolidarea statului de drept şi a supremaţiei legii,
realizarea unei reale separaţii şi a echilibrului puterilor în stat prin
întărirea independenţei puterii judecătoreşti, respectarea libertăţilor si
drepturilor fundamentale ale omului, aşa cum sunt acestea garantate de
Convenţia

Europeană

Pentru

Protecţia

Drepturilor

Omului

şi

a

Libertăţilor Fundamentale, adoptarea celor mai bune practici europene
legate de funcţionarea sistemului judiciar, asigurarea transparenţei
actului judiciar, garantarea accesului liber la justiţie, prevenirea şi
combaterea corupţiei în sistemul judiciar, obiective care duc la crearea
unui sistem judiciar modern şi independent, demn de încredere,
transparent şi eficient, capabil să se confrunte cu nevoile şi solicitările
societăţii.
În perioada analizată, s-a înregistrat un volum de activitate de
6071 lucrări (fiind incluse dosarele penale, plângerile si memoriile,
cauzele penale si civile judecate cu participarea procurorilor, cauzele in
care procurorul a verificat hotărârile judecătoreşti, căi de apel declarate
şi motivate, analize, sinteze, studii, verificări, situaţii întocmite şi
raportate de îndată, săptămânal, lunar etc. la solicitarea organelor
ierarhice ori a altor instituţii), în creştere fata de anul 2016 cu 14,61%,
când s-au înregistrat 5297 lucrări.
Din numărul total de lucrări, 3654 au reprezentat cauzele penale
de soluţionat (A.C. şi A.N.), în creştere cu 10,69 % fata de anul 2016,
când s-au înregistrat 3301 cauze.
Din totalul cauzelor de soluţionat, 3615 cauze au fost înregistrate
la supravegherea activităţii de cercetare penală – în creştere

cu

10,28% fata de anul 2016, când erau de soluţionat 3278 cauze, iar la
urmărirea penală proprie au fost înregistrate 39 cauze, în creştere cu
69,57 faţă de anul 2016, când au fost înregistrate 23 cauze.
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In cursul anului 2017 au fost soluţionate 1318 cauze penale – în
uşoară creştere fata de anul 2016 cu 0,84 %, când au fost soluţionate
1307 cauze penale.
În cauzele penale ramase în lucru cu autori cunoscuţi

(în număr

de 1867), procurorii au efectuat acte de urmărire penală si au
supravegheat, coordonat si controlat actele de cercetare penala efectuate
de lucrătorii din cadrul politiei judiciare.
Din totalul cauzelor soluţionate, într-un număr de 103 cauze s-a
dispus sesizarea instanţei de judecată, fiind trimişi în judecată un nr. de
139 inculpaţi (din care 11 în stare de arest preventiv). Dintre
acestea, într-un nr. de 82 cauze sesizarea a fost făcută prin
rechizitoriu ( 79 la supravegherea activităţii de urmărire penală şi
3 la urmărirea penală proprie), iar în 21 cauze sesizarea instanţei s-a
făcut prin acord de recunoaştere a vinovăţiei (toate la supravegherea
activităţii de urmărire penală).
Faţă de anul trecut, procentul privind trimiterile în judecată este cu
14,88 % mai mare, având în vedere că în anul 2016, instanţa de
judecată a fost sesizată în 87 cauze (66 de rechizitorii şi 21 acorduri de
recunoaştere a vinovăţiei), privind 121 inculpaţi (din care 4 inculpaţi
în stare de arest preventiv).
Au fost emise soluţii de renunţare la urmărirea penală în 119
cauze faţă de 102 în anul 2016 şi de clasare în 1096 cauze, faţă de
1118 în anul de comparaţie.
De asemenea, a fost dispusă declinarea/conexarea în 110 cauze.
În anul 2017, s-a dispus arestarea preventiva faţă de 13 inculpaţi
în 7 cauze penale faţă de 4 inculpaţi, în 4 cauze în anul 2016.
De precizat că din cei 13 inculpaţi faţă de care s-a luat măsura
arestării preventive, 11 au fost trimişi în judecată prin rechizitoriu, iar faţă
de 2 inculpaţi arestaţi s-a dispus clasarea cauzei întrucât a intervenit
împăcarea părţilor.
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În ceea ce priveşte volumul de activitate al parchetului pe
structurile specializate în domeniul evaziunii fiscale şi al contrabandei,
datele statistice, pe fiecare domeniu în parte, se prezintă astfel:
- EVAZIUNEA FISCALĂ
Cauze

de Cauze

soluţionat

soluţionate

1

1

R

ARV

RUP

Clasare

Conexări/de
clinări
0

0

0

0

1

R

ARV

RUP

Clasare

- CONTRABANDA
Cauze

de Cauze

soluţionat

soluţionate

68

22

Conexări/
declinări

8

1

9

4

1

În ce priveşte cauzele având ca obiect infracţiuni în domeniul
dreptului de proprietate intelectuală, în anul 2017 nu au fost de
soluţionat, astfel de cauze.
In anul 2017, au fost de soluţionat 207 plângeri, din care 34
plângeri împotriva actelor şi măsurilor de urmărire penală, precum şi
împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată, cu 80% mai mult fata de
2016, când au fost de soluţionat 115 plângeri, din care 34 plângeri
împotriva actelor şi măsurilor de urmărire penală, precum şi împotriva
soluţiilor de netrimitere în judecată.
Din totalul plângerilor de soluţionat, toate cele 207

au fost

soluţionate, din care 12 au fost declinate, fata de 2016, când au fost
soluţionate

114

plângeri,

16

au

fost

declinate

si

1

a

rămas

nesoluţionată, dar aflată în termenul procedural.
Au fost primite în audienţă 114 persoane.
In activitatea judiciara, procurorii au participat la judecarea a 748
cauze penale, în creştere cu

11,64 % fata de anul de comparaţie,

când procurorii au participat la judecarea a 670 cauze penale.

6

În ce priveşte cauzele civile, procurorii au asigurat participarea în
122 cauze civile, în scădere cu 3,17 %

faţă de 2016, când au

participat la judecarea a 126 cauze civile.
Totodată, procurorii au procedat la verificarea,
exercitării cailor de atac, a

unui număr de

354

în vederea

sentinţe penale si

civile, cu 17,22 % mai mult fata de anul 2016, când au fost verificate
302 sentinţe penale si civile.
În 2016 au fost declarate
judecătoreşti pronunţate

7 apeluri

în materie

împotriva hotărârilor

penala de

către

Judecătoria

Raducaneni, privind un nr. de 7 inculpaţi
În anul de comparaţie au fost declarate 8 apeluri, privind 10
inculpaţi şi 1 contestaţie privind 1 inculpat.
În ce priveşte numărul căilor de atac motivate, în 2017 au fost
motivate 6 apeluri, faţă de 7 apeluri şi 1 contestaţie în anul anterior.
Au fost soluţionate de instanţa de judecată 8 apeluri privind 9
inculpaţi, toate admise.
Procentul de admisibilitate privind apelurile soluţionate de
instanţă este de 100% , similar anului de comparaţie.
În cursul anului 2017, procurorii au desfăşurat si alte activităţi
care nu sunt cuprinse în evidentele statistice, precum analiza cauzelor
pentru trecerea în evidenta cu autori neidentificaţi, întocmirea de note de
îndrumare în cauzele aflate în curs de cercetare penale, efectuarea de
întâlniri cu organele de cercetare penală având drept scop însuşirea
temeinică

a

unor

dispoziţii

penale

din

prisma

deciziilor

Curţii

Constituţionale, cât şi cele ale Convenţiei Europene a Drepturile Omului
în cauzele împotriva statului român.
I.2. Încărcătura pe procuror şi pe scheme
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În schema de personal sunt prevăzute 4 posturi de procurori, din
care 1 post de conducere şi 3 posturi de execuţie, din care, în 2017 au
fost ocupate postul de conducere şi 2 posturi de execuţie, cu menţiunea
că 1 procuror de execuţie şi-a desfăşurat activitatea doar pentru o scurtă
perioadă de timp, respectiv în perioada 01.04.2017 – 08.05.2017,
deoarece până în 01.04.2017 s-a aflat în concediu de creştere a copilului
până la împlinirea vârstei de 2 ani, iar de la 10.05.2017 a fost delegat la
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru o perioadă de 6 luni de zile
conform Ordinului nr. 1628/9.05.2017 al procurorului general al PÎCCJ,
delegare prelungită pentru încă 6 luni de zile prin Ordinul nr.
2881/2.11.2017.

La nivelul parchetului, totalul lucrărilor de soluţionat a fost
de 6071 lucrări (fiind incluse dosarele penale, plângerile si memoriile,
cauzele penale si civile judecate cu participarea procurorilor, cauzele in
care procurorul a verificat hotărârile judecătoreşti, căile de atac declarate
şi motivate, analize, sinteze, studii, verificări, situaţii întocmite şi
raportate de îndată, săptămânal, lunar etc. la solicitarea organelor
ierarhice ori a altor instituţii).
Încărcătura de lucrări / procuror a fost de 2023,66 lucrări
/procuror

(6071:3=2023,66).

Încărcătura de lucrări pe schemă a fost de 1794,25 lucrări/
procuror (6071:4=1517,75).
Încărcătura
dosare/procuror

de

dosare

penale/procuror

a

fost

de

(3654:3 =1218).

Încărcătura de dosare penale pe schemă a fost de 913,5
dosare/procuror

(3654:4=913,5).
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1218

Pe procurori, situaţia privind dosarele penale se prezintă astfel:
Total
Procuror

cauze de
soluţionat

B.C.D.

459

Soluţionate,

Rămase

R

ARV

RUP

CLASARE

450

34

5

20

378

9

8

52

329

88

din care

în lucru

L.N.

512

424

(din care
3 la
anchetă
proprie)
24

C.N.

33

32

2

0

0

28

1

T.D.

717

454

22

9

47

358

263

I.3. Operativitatea soluţionării cauzelor
În perioada de referinţă au fost soluţionate 1428 cauze penale –
inclusiv cauzele reunite/declinate - din totalul de

3654 cauze de

soluţionat, ceea ce reprezintă un indice de operativitate de 39,08 %, iar
în ceea ce priveşte plângeri şi alte lucrări, din totalul de 1181 au fost
soluţionate 1173 (inclusiv lucrările trimise altor organe spre competentă
soluţionare), înregistrându-se un indice de operativitate de 99,32 %.
Indicele de operativitate privind soluţionarea cauzelor penale în
perioada de referinţă se datorează în primul rând lipsei acute de personal
înregistrată în rândul organelor de cercetare penală din cadrul posturilor
de poliţie arondate Secţiei 5 Poliţie Răducăneni, jud. Iaşi, care a fost
parţial rezolvată prin încadrare din sursă externă, lucrători care au primit
avizul de poliţie judiciară în cursul lunii februarie 2017, şi care necesită şi
în prezent un program de pregătire profesională continuă.
O situaţia similară a fost şi în rândurile personalului Secţiei 5 Poliţie
Răducăneni, unde şi-a desfăşurat activitatea doar un singur poliţist,
respectiv, până în luna iulie 2017, Sinsp. de poliţie G.A. (dată de la care a
fost transferat în cadrul I.P.J. Iaşi), iar de la acea dată şi până în prezent,
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Agent şef de poliţie C.C., deşi în competenţa acestei structuri sunt date
cercetarea unor infracţiuni mai complexe (infracţiuni comise de către
funcţionarii publici, cele comise cu violenţă, sau în care s-au dispus măsuri
preventive etc.)
Netranspunerea

în

legislaţia

penală,

sau

într-un

termen

corespunzător, a Deciziilor Curţii Constituţionale, cât şi îngreunarea unor
proceduri (ex. instituţia renunţării la urmărirea penală, unde soluţia
trebuie supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, iar
prezenţa procurorului este obligatorie, astfel că în anul 2017 au fost
soluţionate cu această soluţie 119 cauze penale, faţă de 102, în anul
2016), au avut repercusiuni asupra indicelui de operativitate.
În ce priveşte cauzele nesoluţionate (fără cauzele cu AN), în anul
2017 s-au înregistrat 1867 de cauze, din care 744 mai vechi de 1 an de
la sesizare, fata de 1520 cauze nesoluţionate în anul 2016, din care 570
cauze mai vechi de 1 an de la sesizare.
Se observă creşterea

numărului de dosare ramase in lucru, cu

22,83%, precum şi a celor mai vechi de un an de la sesizare rămase în
lucru, cu 30,53% .
Procuror

Total

dosare

de

Dosare

soluţionat

Operativitate

soluţionate

B.C.D.

459

450

98,03%

L.N.

512

424

82,81%

C.N.

33

32

96,96%

T.D.

717

454

64,21%

Operativitatea medie pe procuror privind dosarele penale este
de 79,02% (rezultată prin raportarea dosarelor repartizate la cele
soluţionate).
Media de dosare soluţionate/procuror este de 439,33 dosare
(1318:3= 439,33).
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Operativitatea

medie

pe

procuror

privind

alte

lucrări

(plângeri şi alte lucrări) este de 100 %, raportat la plângerile şi
lucrările primite şi cele soluţionate în termen.
- B.C.D. – 100%
- L.N. – 100%
- C.N. – 100%
- T.D. – 100%
Media de lucrări soluţionate/procuror este de 1647.

Se constată o scădere a indicelui de operativitate pe procuror în ce
priveşte numărul de cauze soluţionate, de la 86,88 % în 2016, la 79,02
% în 2017, având în vedere că, timp de aproximativ

11 luni de zile

activitatea a fost desfăşurată de 1 procuror cu funcţie de conducere şi 2
procurori cu funcţie de execuţie.
În ceea ce priveşte indicele de operativitate referitor la soluţionarea
de către procurori a plângerilor şi a altor lucrări repartizate, se constată
că este de 100%, la fel ca în 2016.
I.4.

Ponderea

cauzelor

restituite

de

către

instanţele

de

judecată în vederea refacerii urmăririi penale din totalul trimiterilor
în judecată.
În anul 2017 nu au fost înregistrate cauze restituite de către
instanţa de judecată în vederea refacerii urmăririi penale.
I.5. Ponderea inculpaţilor achitaţi din totalul
trimişi în judecată.
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inculpaţilor

În anul 2017, instanţa de judecată a fost sesizată printr-un nr.
total de 103 cauze, din care 82 de rechizitorii şi 21 de acorduri de
recunoaştere a vinovăţiei, fiind trimişi în judecată 139 de inculpaţi.
Nu au fost înregistrate achitări prin hotărâri judecătoreşti.
Ponderea inculpaţilor achitaţi din totalul celor trimişi în judecată
este de 0 %.

I.6. Durata de soluţionare a cauzelor

Materia

Infracţiuni

contra

persoanei
Infracţiuni

contra

patrimoniului
Infracţiuni

soluţionate

soluţionate

Total cauze de

cauze

până în 6

între 6 luni

peste 1 an de

soluţionat

soluţionate

luni de la

şi 1 an de la

la sesizare

sesizare

sesizare

1241

581

225

249

107

1829

561

103

149

234

68

12

2

2

7

30

5

1

2

2

62

18

4

3

11

68

22

1

8

13

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

de

corupţie

şi

de

serviciu
Infracţiuni de fals
Infracţiuni

care

aduc atingere unor
relaţii

privind

convieţuirea socială
Infracţiuni

de

contrabandă

(art.

270 Lg.86/2006
Infracţiuni

de

evaziune fiscală
Infracţiuni
regimul
de

la
dreptului

proprietate

intelectuală

În ceea ce priveşte durata de soluţionare a cauzelor penale evidenţiată în
tabelul de mai sus, precizăm că aceasta a fost influenţată de aceleaşi cauze
obiective menţionate la pct. I.3.
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II. DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE LA
NIVELUL PARCHETULUI

II.1. Situaţia posturilor
La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni sunt
prevăzute 4 posturi de procurori, din care 1 post de conducere şi 3

posturi de execuţie, toate fiind ocupate.
De asemenea, în schema de personal mai sunt prevăzute 2 posturi
de personal auxiliar de specialitate, din care un post de grefier-şef şi un
post de grefier, un post de şofer şi unul de muncitor, toate ocupate.
Conducerea unităţii este asigurată de domnul B.C.D., iar posturile
de execuţie sunt ocupate de doamnele L.N., C.N. şi, respectiv, domnul
T.D.
De precizat că doamna procuror C.N. a desfăşurat activitate doar în
perioada 01.04.2017 – 08.05.2017, deoarece până la data de 01.04.2017
s-a aflat în concediu de creştere a copilului până la împlinirea vârstei de
2 ani, iar începând cu data de 10.05.2017 a fost delegată la Parchetul de
pe lângă Tribunalul Iaşi, unde se află şi în prezent.
În ce priveşte activitatea de grefă şi secretariat, aceasta a fost
desfăşurată de un grefier-şef şi un grefier, ceea ce impune, raportat la
volumul mare de activitate, suplimentarea schemei cu încă 1 post de
grefier, sens în care, în cursul lunii decembrie a fost înaintat un referat
motivat, conducerii P.C.A. Iaşi şi P.T. Iaşi.
II.2. Formarea profesională a personalului.
În cursul anului 2017, procurorii şi grefierii au participat la diferite
seminarii organizate la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel
Iaşi şi, respectiv,

în cadrul Programelor de formare continuă la nivel

descentralizat şi a cursurilor de perfecţionare susţinute de către
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formatori din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, după cum
urmează:
Prim-procuror B.C.D.:
- „Jurisprudenţa CEDO” – 12.05.2017, Casa Armatei Iaşi
- „Psihologie Judiciară” – 26.05.2017, Casa Armatei Iaşi;
-„Combaterea discriminării”- 09.06.2017, Hotel Select Iaşi;
-„Activităţi

de

îndrumare

destinată

pregătirii

profesionale

în

domeniul informaţiilor clasificate” – 30.06.2017, PCA Iaşi
- „Criminalitatea informatică” - 29.09.2017, Casa Armatei Iaşi;
-„Noul Cod de procedură penală” – 03.11.2017, PCA Iaşi.
Procuror L.N.:
-„Noul Cod de procedură penală” – 03.11.2017, PCA Iaşi
Procuror C.N.:
-- „Justiţia pentru minori” - 28.04.2017, PCA. Iaşi
Personalul auxiliar de specialitate a participat la următoarele
seminarii organizate în cadrul programelor de formare profesională
continuă de la nivelul parchetelor superioare:
-

„Informaţii clasificate. Declasificare” – 24.03.2017, PCA Iaşi;
De asemenea, la nivelul parchetului, la data de 27.04.2017 a fost

organizat un colocviu cu personalul auxiliar de specialitate, fiind
dezbătută tema „Comunicare şi deontologie”.
II.3 Situaţia sancţiunilor disciplinare şi penale aplicate în
cursul anului 2017 pe fiecare categorie de personal
În anul 2017, nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare şi nici
sancţiuni penale vreunei persoane din cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Răducăneni.
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III. INFRASTRUCTURA PARCHETULUI
Din anul 2010, clădirea în care funcţionează Parchetul de pe lângă
Judecătoria

Răducăneni

a

trecut,

în

totalitate,

în

administrarea

Ministerului de Justiţie.
Imobilul necesită urgente reparaţii capitale, atât în ceea ce priveşte
acoperişul, dar şi înlocuirea geamurilor, a uşilor, refacerea instalaţiei de
alimentare cu energie electrică şi apă, cât şi activităţi de zugrăvire.
În ce priveşte dotarea birourilor, în anul 2017 unitatea noastră a
fost dotată cu 4 birouri noi, 5 scaune ergonomice, 4 aparate de aer
condiţionat şi 6 UPS-uri.

IV. CONCLUZII
Aspecte pozitive înregistrate:
- a crescut numărul cauzelor în care a fost sesizată instanţa de
judecată (de la 87 în 2016, la 103 în 2017);
- a crescut numărul inculpaţilor trimişi în judecată (de la 121 în
2016, la 139 în 2017) şi a celor trimişi în judecată în stare de arest (11 în
2017 faţă de 4 în 2016);
- a scăzut numărul cauzelor infirmate (de la 9 în 2016, la 5 în
2017);
- nu s-a înregistrat nici o restituire definitivă de către instanţa de
judecată;
- nu s-a înregistrat nici o achitare prin hotărâre judecătorească;
- a crescut numărul cauzelor penale în care a fost asigurată
participarea procurorului, precum şi nr. sentinţelor penale supuse
verificării legalităţii şi temeiniciei (de la 670 în 2016, la 748 în 2017);

Aspecte negative înregistrate:
- a crescut numărul dosarelor nesoluţionate (nefiind incluse cauzele
cu AN - de la 1520 în 2016, la 1867 în 2017);
15

- a crescut numărul dosarelor rămase în lucru, mai vechi de 1 an de
la sesizare (de la 570 în 2016, la 744 în 2017);
- a scăzut numărul căilor de atac declarate (de la 9 în 2016, la 7 în
2017);
Neatingerea indicatorilor precizaţi mai sus, au la bază existenţa unor
factori obiectivi, respectiv:
- în perioada analizată,

un procuror cu funcţie de execuţie a lucrat

efectiv doar 1 lună şi 8 zile, din cauzele enumerate anterior, fapt ce a
determinat o creştere a numărului participărilor în şedinţele de judecată,
penale şi civile, ale celorlalţi procurori, cât şi a numărului de dosare penale
aferente zonei de competenţă pe care o supraveghea (inclusiv a celor
redistribuite, cu ocazia delegării)
- numărul relativ mare, în perioada analizată, a deciziilor Curţii
Constituţionale prin care s-au declarat neconstituţionale unele dispoziţii
penale şi procedural penale, care au fost de natură să creeze activităţi
suplimentare procurorului ( 12 decizii);
- numărul scăzut şi fluctuaţia organelor de poliţie judiciară care îşi
desfăşoară activitatea la unele Posturi de Poliţie arondate;
- în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunilor contra patrimoniului şi a
persoanei, respectiv, furturile şi înşelăciunile, care sunt predominante în
mediul rural, în cele mai multe cazuri, între părţi intervine împăcarea, ca
urmare a intrării în vigoare a noilor dispoziţii din Codul penal;
Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesar a se
lua măsuri la nivelul conducerii Inspectoratului Judeţean de Poliţie în
vederea ocupării schemei de personal la nivelul Secţiei 5 Poliţie Rurală
Răducăneni, cu un post de ofiţer de poliţie judiciară, pregătirea
profesională corespunzătoare prin SMRU (finalizate prin testări care vor
fi avute în vedere la calificativul anual) cât şi a eficientizării activităţii
organelor poliţiei judiciare, prin implicarea efectivă a şefului ierarhic
superior în activităţile desfăşurate în dosarele penale cu A.N. (pentru
identificarea autorilor), conform prev. Legii 364/2004 privind organizarea
16

şi funcţionarea poliţiei judiciare, cât şi a respectării termenului
administrativ de soluţionare a dosarelor penale cu A.C., stabilit de către
procurorul de caz.
Din ansamblul datelor prezentate rezultă că, în cursul anului 2017,
procurorii

şi

personalul

auxiliar

de

specialitate

şi-au

îndeplinit

corespunzător atribuţiile de serviciu.
Cu toate acestea, însă, pentru înlăturarea deficienţelor constatate
se impun a fi identificate şi luate toate măsurile legale necesare, atât la
nivelul parchetului cât şi la nivelul conducerii organelor de cercetare
penală, astfel încât, să nu fie afectată în nici un mod aplicarea întocmai
a prevederilor noului Cod de procedură penală, în ce priveşte termenul
rezonabil de desfăşurare a procesului penal, în faza de urmărire penală.

PRIM-PROCUROR,
B.C.D.
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