Raport de bilanţ 2016-Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi
-SINTEZĂ-

INTRODUCERE-SCURTE CONSIDERATII PRIVIND SITUAŢIA
PARCHETULUI ÎN ANUL 2016
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi are sediul în municipiul Iaşi şi
cuprinde în circumscripţie patru unităţi de parchet: Parchetul de pe lângă
Judecătoria Iaşi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani, Parchetul de pe lângă
Judecătoria Hîrlău şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni. Unităţile se
află în raza jurisdicţională a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a exercitat în anul 2016 activitatea
de supraveghere a cercetărilor efectuate de organele poliţie judiciare din cadrul
Inspectoratului de Poliție al Județului Iaşi- Serviciul de Investigare a Criminalității
Economice (pentru infracţiuni de competenţa parchetelor de pe lângă tribunale
precum şi pentru toate celelalte infracţiuni de natură economică, în urma preluării
activității acestei structuri de poliţie în supravegherea Parchetului de pe lângă
Tribunalul Iași în luna iunie 2010, Secţia Regională de Poliţie Transporturi IaşiBiroul de Investigare a Criminalității Economice, Poliţia municipiului Paşcani –
Compartimentul Investigare Fraude (numai pentru infracţiuni de competenţa
parchetului de pe lângă tribunal) și Poliția Orașului Hîrlău- Compartimentul de
Investigare a Fraudelor (numai pentru infracțiuni de competența parchetului de pe
lângă tribunal).
De asemenea, procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
efectuează urmărirea penală în dosarele având ca obiect infracțiuni de purtare
abuzivă, cercetare abuzivă și supunere la rele tratamente imputate agenților de
poliție indiferent dacă fac sau nu parte din structura poliției judiciare precum și
agenților de penitenciare, conform Ordinului Procurorului General al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Urmare a modificărilor aduse competenţei materiale a D.I.I.C.O.T prin O.G.
78/2016, supravegherea urmăririi penale efectuate de organele poliției judiciare din
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cadrul B.C.C.O. Iași în cauzele având ca obiect infracţiuni contra siguranței
sistemelor și datelor informatice, a revenit Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași.
Procurorii din cadrul unităţii mai efectuează urmărire penală proprie în
cauzele având ca obiect infracțiuni de corupție și infracţiuni contra vieţii.
Un număr de 6 procurori (inclusiv cei cu funcții de conducere) au asigurat în
anul precedent, participările în şedinţele de judecată la Tribunalul Iaşi.
CAPITOLUL I- STAREA PARCHETULUI ÎN ANUL 2016
Secţiunea I- Activitatea Parchetului
1.1- Volumul de activitate la nivelul parchetului şi pe structuri
specializate din cadrul acestuia.
a). Activitatea de urmărire penală şi supraveghere a cercetărilor
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi împreună cu unităţile de parchet locale,
a înregistrat următorul volum de activitate:
-cauze de soluţionat: 79.932 –în creştere cu 2,93 % faţă de anul 2015, din care:
-1.351 la urmărire penală proprie - în scădere cu 18,93 % faţă de anul 2015
-78.581 la supraveghere – în creștere cu 1,78 % faţă de anul 2015
-cauze soluţionate: 24.119- în creștere cu 8,14 % faţă de anul 2015, din care:
-439 la urmărire penală proprie-în scădere cu 0,90 % faţă de 2015
-23.680 la supraveghere-în creștere cu 3,02 % faţă de anul 2015
S-au emis 1.224 rechizitorii- în creștere cu 1,92 % faţă de anul 2015, din care:
-79 la urmărire penală proprie –în scădere cu 4,82 % faţă de anul 2015
-1.145 la supraveghere –în creștere cu 8,33 % faţă de anul 2015
În anul 2016, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a avut spre soluţionare
un număr de 3.147 dosare, din care 529 la urmărire penală proprie şi 2.618 dosare
în sectorul de supraveghere a urmăririi penale. Conform statisticii întocmite de
PÎCCJ la data de 17.01.2016 (Serviciul de Documentare și Statistică Judiciară) din
cele 43 de parchete de pe lângă tribunale, PT Iaşi ocupă locul 5 la nivel național, la
numărul dosarelor de soluţionat.
În aceeaşi perioadă, au fost soluţionate 1.096 dosare din care: 268 la urmărire
penală proprie şi 828 la supraveghere.
Conform statisticii transmise de PÎCCJ-Serviciul de Documentare și
Statistică Judiciară, din cele 43 de parchete de pe lângă tribunale P.T. Iaşi ocupă în
anul 2016 locul 5 la nivel național la numărul dosarelor soluţionate.
Procurorii au emis 60 de rechizitorii la urmărire penală proprie şi 75
rechizitorii, la supraveghere. ( conform acelorași date statistice, la nivel național PT

2

Iași se situează pe locul 11 la numărul de trimiteri în judecată, păstrând aceeaşi
poziţie în clasamentul naţional ca şi în anul 2015)
S-au formulat propuneri de arestare faţă de 57 persoane, instanţele dispunând
arestarea unui număr de 51 persoane, în scădere cu 10,53 % faţă de anul 2015, când
instanţele au dispus în dosarele instrumentate de PT Iaşi, arestarea preventivă faţă
de un număr de 57 de persoane.
În anul 2015 Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a continuat activitatea de
preluare a dosarelor având ca obiect infracţiuni de competenţa parchetelor locale,
de la primă sesizare, în total: 442 cauze ( 402 de la P.J. Iaşi, 10 de la P.J. Hîrlău, 24
de la P.J. Paşcani și 6 de la P.J. Răducăneni).
La sfârşitul anului 2016, au rămas nesoluţionate un număr de 1.778 dosare,
din care 1.270 mai vechi de 1 an de la sesizare. Atât stocul de dosare rămase în
lucru cât și dosarele mai vechi de 1 an de la prima sesizare, au scăzut cu 13,96%
respectiv 3,27%.
b). Activitatea judiciară
La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi şi a unităţilor de parchet
locale, activitatea în sectorul judiciar, se prezintă astfel:
-participări în şedinţe de judecată ( nr. de cauze penale+civile: 23.009 ( +12,14 %
faţă de anul 2015)
-cauze judecate cu participarea procurorului : 12.115 (+4,95 % faţă de anul 2015)
-hotărâri judecătoreşti verificate în vederea exercitării căilor de atac: 12.787
(+18,08 % faţă de anul 2015)
S-au declarat 171 apeluri în cauzele penale, 17 apeluri civile, 121 contestații. Au
fost soluționate de către instanțe 147 apeluri din care 130 au fost admise și 17
respinse.Procentul de adminisibilitate a fost de 88,4 % -în creștere față de anul
2015 când procentul a fost de 80,32%.
În materia contestațiilor, instanțele au soluționat 107 contestații din care 72 au fost
admise, 35 respinse. Procentul de admisibilitate=67,29 %.
Pentru anul 2016 situația statistică referitoare la activitatea judiciară a
Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, se prezintă astfel:
Perioadă

2015
2016

Participări în şedinţe de
judecată penal+civil (
nr. de cauze)
6.337
6.408
+1,12 %

Cauze judecate
participarea
procurorului
3.568
3.591
+0,64 %

cu Hotărâri
judecătoreşti
verificate
în
vederea
exercitării căilor de atac
3.482
3.591
+3,13 %
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S-au declarat 13 apeluri procentul de admisibilitate fiind de 69,23 %
Au fost declarate 21 contestații, procentul de admisibilitate fiind de 68,42 %.
Pe domeniile prioritare la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași s-au
înregistrat următoarele rezultate:
I. În cauzele având ca obiect infracțiunea de evaziune fiscală:
-s-a dispus trimiterea în judecată a 36 inculpați (față de 33 în anul 2015)
-prejudiciul total recuperat în cursul urmăririi penale a fost de 66.899 lei- în
echivalent aproximativ 14.866 euro
-s-au instituit măsuri asiguratorii, valoarea totală a bunurilor mobile şi imobile
indisponibilizate fiind de 11.581.172 lei- în echivalent aproximativ 2.573.593
euro. La acestea s-au adăugat şi bunuri mobile care nu au fost evaluate,
respectiv: 29 monede din aur, 90 mc cherestea şi 300 kg lumânări.
În cauzele având ca obiect infracțiunea de contrabandă:
-s-a dispus trimiterea în judecată a 15 persoane
-valoarea bunurilor confiscate=398.674 lei ( 88.594 euro)
-s-au instituit măsuri asiguratorii în valoare de 12.737 lei+215 lei
moldovenești.
Centralizat (incluzând și unitățile locale de parchet), în cauzele având ca
obiect infracțiuni de contrabandă:
-s-a dispus trimiterea în judecată a 99 inculpați (față de 61 în anul 2015)
-valoarea totală a bunurilor confiscate: 1.008.987 lei-în echivalent aproximativ
224.219 euro
- s-au instituit măsuri asiguratorii, valoarea totală a bunurilor indisponibilizate
fiind de 32.072 lei-în echivalent aproximativ 7.127 euro
I. Infracțiuni de corupție:
În cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași sunt desemnați în
prezent prin ordin, trei procurori care instrumentează doar cauze având ca
obiect infracțiuni de corupție (unul dintre aceştia fiind delegat de la PJ Iaşi din
luna septembrie 2015) respectându-se astfel principiul specializării. În anul
2016 procurorii au avut de soluționat un număr de 198 dosare (volum
comparabil cu anul 2015 când numărul cauzelor de soluționat a fost de 202).
Față de anul anterior, numărul dosarelor soluționate a crescut: 101 comparativ
cu 79. Soluțiile emise au fost: 20 rechizitorii, 1 ARV şi 72 de clasări. În 7
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dosare s-au dispus declinări de competență. Comparativ cu anul 2015 dar şi cu
anii anteriori, a crescut semnificativ numărul rechizitoriilor precum şi numărul
inculpaţilor faţă de care s-au dispus măsuri preventive. În anul 2016 instanțele
au pronunțat în această materie: 7 condamnări definitive, 6 condamnări
nedefinitive și o soluție de achitare-definitivă.

II.1.3- Operativitatea pe parchet
Operativitatea medie: ● în soluţionarea cauzelor penale-68% ( în creştere faţă
de anul 2015 când a fost de 67 %)
● în soluţionarea altor categorii de lucrări- 99,37% (în
scădere faţă de anul 2015 când a fost de 100 %)
Operativitatea medie în secția judiciară: 96,66 % ( la fel ca în anul 2015)
I.4- Managementul resurselor umane
În cursul anului 2016, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi şi-au
desfăşurat activitatea un număr total de 18 procurori cu funcţii de execuţie (din
care doar 13 pe tot parcursul anului) şi 4 procurori cu funcţii de conducere.
Nu s-a reuşit desfăşurarea activitătii în mod continuu cu același număr de procurori
şi acest an fiind afectat de încetări de activitate prin delegări la alte unități/structuri,
o suspendare din funcție.
Aceste fluctuații de personal, au condus la emiterea de către conducerea unității a
unui număr de două ordine de sectorizare a activității precum și a două ordine de
redistribuire a dosarelor, numărul acestora fiind însă nesemnificativ ( 13)
Funcţiile de conducere- prim procuror şi prim procuror adjunct au fost
asigurate de aceleași persoane. A existat continuitate în exercitarea funcției de șef
secție judiciară și de asemenea, funcția de procuror șef secție urmărire penală a fost
ocupată în continuare. Schema personalului auxiliar de specialitate a fost
completată în sem.II/2016 prin ocuparea prin concurs a postului eliberat prin
demisia unui grefier. Activitatea de asistenţă, configurare şi mentenanţă a
echipamentelor de tehnică de calcul şi a serviciilor, pentru toate unităţile de
parchet, este asigurată de doi specialişti IT. Aceştia au realizat activităţi de
întreţinere–inclusiv reparaţii şi dotare-pentru toate echipamentele IT&C existente
în toate unităţile de parchet. În cadrul unităţii, mai desfăşoară activitate:personal
conex-doi conducători auto şi trei funcţionari publici –D.E.F.A. În anul 2016 au
desfășurat activitate toți cei 8 specialiști antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Iași. Aceștia au fost desemnați și au întocmit 99 rapoarte de constatare
tehnico-științifice și au oferit 22 opinii de specialitate/puncte de vedere la
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solicitarea procurorilor. În cauzele în care s-au dispus constatări, procurorii au
întocmit în cursul anului precedent 41 de rechizitorii.
SECȚIUNEA III.
CALITATEA ACTULUI DE JUSTIȚIE.
3.1 Accesul la justiţie.
Comunicarea organizaţională a parchetelor se bazează pe dreptul cetăţenilor
de a primi informaţii, transparenţă, credibilitate, acces liber şi nediscriminatoriu la
informaţii , confidenţialitatea datelor cu caracter personal.
Asigurarea liberului acces la justiţie, s-a realizat în anul 2016 prin activitatea
de primire a plângerilor și petiţiilor, prin mijloace scrise de comunicare, poştă
electronică precum şi în cadrul programului de audienţă. (1 zi/săptămână). În anul
2016 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi au fost primite în audienţă 265
persoane ( din care 189 –de către procurorii cu funcție de conducere).
În materia liberului acces la nivelul unității noastre, activitatea s-a concretizat în :
33 de solicitări de informații de interes public- din care 22 au fost admise, 11 fiind
execeptate de la liberul acces. Relația cu mass-media a fost asigurată de primprocuror adjunct-desemnat purtător de cuvânt. Comunicarea cu mass-media s-a
realizat preponderent prin comunicate de presă (în număr de 28) precum și prin
apariții televizate ale prim-procurorului PT Iași. În cazul unităților locale de
parchet, comunicarea publică s-a realizat prin intermediul comunicatelor de presă.
3.2 Ponderea cauzelor restituite de către instanţele de judecată în
vederea refacerii urmăririi penale, din totalul trimiterilor în judecată.
Ponderea achitărilor din totalul trimiterilor în judecată. Ponderea hotărârilor
pronunţate de instanţă conform prevederilor art. 339 CPP defalcat pe soluţii
de admitere/respingere din totalul dosarelor finalizate cu soluţii de netrimitere
în judecată.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a înregistrat în anul 2016, 4
hotărâri de restituire la procuror, în vederea refacerii urmăririi penale și a actului de
sesizare. Au fost achitaţi definitiv un număr de 6 inculpaţi, din care: 3 în temeiul
art. 16 alin.1 lit. b CPP și 3 în temeiul art. 16 alin.1 lit. c CPP. Ponderea achitărilor
din totalul trimiterilor în judecată este de 3,46 %.
În procedura prevăzută de art. 339 CPP în anul 2016 au fost înregistrate 139
plângeri împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată emise de procurorii din
cadrul P.T. Iași. Au fost soluţionate în termenul prevăzut de lege, 138 plângeri şi
au fost admise 20 ceea ce reprezintă 2,08 % din totalul soluțiilor de netrimitere în
judecată emise de procurorii din cadrul PT Iași. Suplimentar, au mai fost
soluționate în termenul prevăzut de lege 35 de plângeri împotriva soluțiilor emise
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de prim-procurorii parchetelor de pe lângă judecătorii. Instanțele au fost investite
cu soluționarea a 73 de plângeri împotriva soluțiilor, au fost soluționate 89 ( 23
provenind din cele înregistrate în anul 2015)- 15 au fost admise, ceea ce reprezintă
1,56 % din totalul soluțiilor de netrimitere în judecată.
3.3. Elemente statistice privind durata de soluţionare a cauzelor, pe
materii.
În ceea ce priveşte durata de soluţionare a cauzelor, în anul 2016 la Parchetul
de pe lângă Tribunalul Iaşi au fost soluţionate 1.096 dosare, din care 169 în
interval de timp mai mic de 6 luni de la sesizare ( 15,42 %); 156 între 6 luni și 1 an
de la sesizare (14,23%), 756 peste 1 an de la sesizare (68,98 %).
CAPITOLUL IIIINDEPENDENŢĂ ŞI RĂSPUNDERE, INTEGRITATE ŞI TRANSPARENŢĂ.
III.1 – Independenţa procurorilor în anul 2016
În anul 2016 nu au fost formulate cereri de apărare a reputației profesionale.
III.2 . Aspecte privind răspunderea personalului parchetului.
În anul 2016, nu au fost dispuse sancțiuni disciplinare față de procurorii și
personalul auxiliar din cadrul nici unei unități de parchet.
III.3- Aspecte privind integritatea personalului şi asigurarea
transparenţei la nivelul parchetului.
În anul 2016 nu s-au semnalat sesizări din partea ANI privind integritatea
personalului.
În ce priveşte Legea 544/2001- s-au respectat cerinţele impuse (afişarea
informaţiilor de interes; rezolvarea cererilor de furnizare informaţii, în termenul
legal).Activitatea unităţilor de parchet a fost de cele mai multe ori, corect reflectată
în mass-media. În cursul anului 2016 Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a
acordat acreditări jurnaliștilor- predominant din presa scrisă, însă informaţiile de
interes s-au acordat , la cerere, fără excepţii şi jurnaliştilor care nu au beneficiat de
acreditare, redactorilor de ştiri din cadrul posturilor de televiziune locală sau
naţională, posturilor de radio ori agenţiilor de presă. Atât solicitările jurnaliștilor
cât şi răspunsurile formulate de conducerea unității au fost întemeiate fie pe
dispoziţiile Legii privind accesul la informaţiile de interes public fie pe principiul
transparenţei activităţii. La unitățile de parchet locale, atribuțiile în materia
comunicării cu mass-media au fost îndeplinite de procurori cu funcție de execuțiepurtători de cuvânt sau de prim –procurorii parchetelor.
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CAPITOLUL IV
ROLUL PARCHETULUI ÎN CONSOLIDAREA SPAŢIULUI DE
LIBERTATE, SECURITATE Şi JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE.
În materia cooperării judiciare internaţionale, în cursul anului 2016 Parchetul
de pe lângă Tribunalul Iaşi a soluționat 10 cereri de asistentă judiciară
internațională conform art. 171/Legea 302/2004.

Prim-Procuror
Pascal Carmina
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