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Direcţia de inspecţie pentru procurori 
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RAPORT 
 
 
 
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
                                          Serviciul Teritorial Craiova  
                                          Biroul Teritorial Mehedinți 
                                          Biroul Teritorial Gorj 
                                          Biroul Teritorial Olt 
                                    
                          Date generale  privind desfășurarea controlului 
 
          Modalitatea de stabilire a controlului, obiectivele şi echipa de control. 
 

Prin Ordinul nr.73 din 15 aprilie 2019 al Inspectorului şef al Inspecţiei 
Judiciare s-a dispus efectuarea unui control având ca obiect verificarea eficienței 
manageriale şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi 
regulamente de către conducerea Serviciului Teritorial Craiova din cadrul 
Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, 
inclusiv a birourilor teritoriale, precum şi respectarea normelor procedurale şi 
regulamentare de către procurori şi personalul auxiliar de specialitate. 

Verificările au fost efectuate în perioada 6 mai-17 mai de către inspectorii 
judiciari …-coordonatorul echipei şi … şi au vizat activitatea desfăşurată de 
Serviciul Teritorial Craiova și birourile teritoriale, în anii 2017,2018 şi primul 
trimestru al anului 2019. 

Obiectivele principale ale controlului desfăşurat au fost următoarele: 
     • verificarea organizării şi coordonării eficiente a activităţii, a 

comportamentului şi comunicării, a asumării responsabilităţilor şi a aptitudinilor 
manageriale; 

     • activitatea de îndrumare şi control; verificarea îndeplinirii obiectivelor 
înscrise în programul de activitate; 

     • activitatea de urmărire penală; 
     • activitatea judiciară; 
     • modul de rezolvare a memoriilor, plângerilor şi sesizărilor; 
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     • activitatea de grefă, registratură şi arhivă; 
 
           Prezentarea serviciului. 
Conducerea, structura, organizarea şi atribuţiile Serviciului Teritorial 

Craiova şi birourilor teritoriale Mehedinți, Gorj și Olt sunt prevăzute în titlul IX 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul nr. 
…/…/… emis de Ministerul Justiției.  

Serviciul Teritorial Craiova este condus de un procuror şef serviciu şi are 
sediul în Municipiul Craiova, strada Înfrățirii nr.5, corp A.În cadrul serviciului, 
funcţionează Biroul Teritorial Mehedinți cu sediul în municipiul Drobeta Turnu 
Severin - Piața Radu Negru nr.1, condus de un procuror șef birou; Biroul Teritorial 
Gorj cu sediul în municipiul Tg. Jiu-strada Geneva nr.11 A  și Biroul Teritorial Olt 
cu sediul în municipiul Slatina-strada Mihai Eminescu nr.50, condus de un 
procuror șef birou.  
          La Biroul Teritorial Gorj, postul de conducere nu este ocupat.  
        

 
     

Problematica identificată pe parcursul controlului prin raportare la 
obiectivele stabilite 

                                                                                  
                                   Serviciul Teritorial Craiova 
 
Capitolul I. Verificarea organizării activităţii, a comportamentului şi 

comunicării, a asumării responsabilităţilor şi a aptitudinilor manageriale. 
   1. Planificarea activităţii 
1.1. Programe de activitate  
Programele semestriale de activitate privind Serviciul Teritorial Craiova 

sunt întocmite de către procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată şi Terorism. 

Acestea sunt trimise Serviciului Teritorial Craiova pentru realizarea 
obiectivelor incluse în cuprinsul lor, după cum urmează:      

• pentru anul 2017 semestrul I şi II programele au fost  înregistrate în 
cadrul serviciului cu nr. …/…/… din … şi nr. …/…/…  din …; 

• pentru anul 2018 semestrul I şi II programele au fost înregistrate în 
cadrul serviciului cu nr…./…/…/… din … şi nr. …/…/… din …; 

• pentru anul 2019, semestrul I, programul a fost înregistrat în cadrul 
serviciului cu nr…./…/… din …; 

În programul de activitate pentru semestrul I din anii 2017, 2018 şi 2019 
au fost înscrise 9 obiective, din care un obiectiv vizează activitatea de conducere, 
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coordonare şi evaluare, 6 obiective vizează activitatea de urmărire penală, două 
obiective vizează activitatea judiciară şi un obiectiv vizează activitatea de grefă. 

În programul de activitate pentru semestrul II din anii 2017  şi 2018 au  fost 
prevăzute 8 obiective  din care 7 obiective vizează activitatea de urmărire penală 
iar un obiectiv vizează activitatea judiciară. 

Obiectivele au indicate persoana responsabilă cu executarea activităţii. 
Din analiza obiectivelor fixate de procurorul şef direcţie şi efectuate de 

către Serviciul Teritorial Craiova rezultă că acestea au un caracter concret ce 
vizează o paletă largă de activităţi. 

Obiectivele cumulate în perioada de referință, prevăzute în aceste 
programe, sunt următoarele:  

• analiza anuală a activităţii serviciului( ex. informările: …/…/…, 
nr…./…/…, … din …); 

• verificarea ritmicităţii efectuării actelor procedurale în cauzele mai 
vechi de 1 an de la data sesizării şi 6 luni de la data începerii urmăririi penale ( 
ex. informările: nr. …/…/…,nr…./…/…) ; 

• verificarea ritmicităţii efectuării actelor de urmărire penală în 
cauzele mai vechi de 2 ani de la data sesizării privind infracţiunile de evaziune 
fiscală, spălare de bani, contrabandă ori constituirea unui grup infracţional 
organizat. Indicăm în acest sens (ex. informările: nr. …/…/…, nr. …/…/…); 

• verificarea măsurilor luate de procuror în vederea soluţionării 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării( ex. informările: …/…/…,nr. 
…/…/…, nr. … /…/…, nr. …/… /… nr. …/…/…); 

• verificarea respectării dispoziţiilor privind autorizarea unor măsuri 
de supraveghere tehnică de către procurori şi punerea în executare a mandatului 
de supraveghere tehnică( ex. informările: nr. …/…/…, nr. …/…/…), nr. …/…/…;  

• analiza cauzelor în care au fost dispuse soluţii de netrimitere în 
judecată urmare intervenţiei prescripţiei răspunderii penale, faţă de autori 
necunoscuţi sau faţă de inculpaţi arestaţi preventiv( ex. informările: nr. …/…/…, 
nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/… );  

• verificarea stadiului  urmăririi în dosarele penale cu A.N. cf. 
ordinului nr. …/…/… al procurorului general la Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie (ex. informările: nr. …/…/…, nr. …/…/…); 

• analiza măsurilor dispuse în cauzele instrumentate în vederea 
recuperării prejudiciilor şi identificării produsului infracţional în vederea 
instituirii măsurilor asiguratorii ( ex. informările: nr. …/…/…, nr. …/…/…,nr. 
…/…/…, nr. …/…/…); 

• verificarea activităţii de grefă şi a circuitului lucrărilor penale la 
nivelul structurii teritoriale( ex. informările: nr. …/…/.., nr. …/…/…, nr. …/…/…); 

•  analiza soluţiilor de netrimitere în judecată având ca obiect 
infracţiunea prevăzută de art. 367 din codul penal ori de art.7-8 din legea nr. 
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39/2003  precum şi a soluţiilor de trimitere în judecată privind infracţiuni din 
aceiaşi categorie( ex. informările: nr. nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. 
…/…/…);  

• verificarea evidenţei la nivelul compartimentului judiciar în vederea 
unificării practicii în domeniu( ex. informările: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr…./…/…, 
nr. …/…/…);  

• verificarea modului de valorificare judiciară a informaţiilor furnizate 
de serviciile specializate( ex. informările: nr. …/…/…, nr…./…/…).  

 
  1.2.  Planificarea serviciului de permanenţă, a participărilor în şedinţele 

de judecată şi a audienţelor. 
a. Planificarea efectuării serviciilor de conducere şi permanenţă. 
La Serviciul Teritorial Craiova, activitatea de planificare a procurorilor şi 

personalului auxiliar de specialitate pentru efectuarea serviciului înafara orelor 
de program și în zilele nelucrătoare  se realizează lunar, de către procurorul şef 
serviciu, sub forma tabelară şi se înaintează şi DIICOT –Structura Centrală.  

Planificările poartă număr de înregistrare în cadrul serviciului 
(exemplificăm cu planificările nr. …/…/…/…, nr. …/…/…/… și nr. …/…/…/…), 
fiecare dintre persoanele desemnate pentru asigurarea serviciului de 
permanență fiind  menţionată şi cu indicarea nr. de telefon de contact. 

Din conținutul planificărilor prezentate în perioada controlului, rezultă că 
pentru situațiile ce pot apărea în legătură cu activitatea de conducere,  
permanent, serviciile sunt asigurate de procurorul șef serviciu …, în legătură cu 
activitatea de urmărire penală de cei cinci procurori din acest sector de 
activitate, alternativ iar în procedurile de cameră preliminară ori la soluționarea 
cererilor adresate judecătorului de drepturi și libertăți, serviciile sunt asigurate 
alternativ prin rotaţie de cei trei procurori care îşi desfăşoară activitate în 
sectorul judiciar . În privința personalului auxiliar de specialitate, serviciile sunt 
asigurate de cei de cei patru  grefieri, alternativ. 

Serviciul de intervenție pentru evenimente este asigurat de personalul 
conex ( conducătorul auto), permanent.  

          b. Planificarea procurorilor în şedinţele de judecată. 
În perioada 2017- februarie 2019 nu au fost identificate planificări scrise 

ale procurorilor care participă ca reprezentanţi ai Ministerului Public la judecarea 
cauzelor aflate pe rolul Tribunalului Dolj şi Curţii de Apel Craiova în afara 
planificării pentru realizarea serviciului de permanenţă,  şi nici un al un ordin al 
procurorului şef serviciu, privind magistraţii desemnaţi să îşi desfăşoare 
activitatea în sectorul judiciar. 

A fost identificată doar dispoziția nr. …/…/…/… a fostului procuror şef 
serviciu … privind organizarea activităţii de urmărire penală, judiciară şi de grefă, 
prin care s-a realizat o repartiţie a procurorilor din cadrul serviciului, 
neactualizată în condițiile modificărilor survenite la nivelul personalului.  
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În raport de împrejurarea că majoritatea participărilor procurorilor la 
şedinţele de judecată, în calitate de reprezentanţi ai Ministerului Public, se 
realizează la Tribunalului Dolj şi Curtea de Apel Craiova, exista o repartizare 
verbală a celor trei procurori pe completele de judecată, în raport de aceste două 
instanţe de judecată. 

A fost identificată şi dispoziţia nr. …/…/… a procurorului șef serviciu …, 
urmare a modificării planificărilor semestriale/anuale a completelor de judecată, 
prin care s-a realizat o repartizare pe complete şi instanţe de judecată a 
procurorilor …, … şi …, în vederea asigurării participării acestora la şedinţele de 
judecată.  

            c. Planificarea activităţii de primire în audienţă a cetăţenilor. 
Procurorii desemnaţi în cadrul planificării să realizeze serviciul  pe unitate 

acordă şi audienţele în timpul programului de lucru pentru perioada respectivă 
şi în zilele nelucrătoare pentru situaţii temeinic justificate, iar în caz de absenţă 
a procurorului de serviciu de către procurorul desemnat să efectueze  serviciu 
pe unitate în ziua următoare (conform dispoziţiei nr…./…/… a procurorului şef 
serviciu prin care a fost modificată şi completată  dispoziţia nr. …/…/…/…). 

Prin dispoziţia nr. …/…/…. a procurorului şef serviciu prin care a fost 
modificată şi completată  dispoziţia nr. …/…/…/… a fost reglementat accesul în 
sediul Serviciul Teritorial Craiova al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism. 

Procurorii au acordat în anul 2017 un număr de 181 de audiențe, în anul 
2018 un număr de 76 de audiențe iar în trimestrul I al anului 2019 un număr de 
76 audienţe. 

 
2. Organizarea şi coordonarea activităţii. Gestionarea resurselor umane 

şi materiale. 
2.1. Resursele umane. Schema de personal şi gradul de ocupare. 
Serviciul Teritorial Craiova este prevăzută în prezent cu un număr total de 

19 posturi, din care 18 ocupate, un post de specialist antifraudă fiind vacant.   
Astfel, sunt prevăzute 9 posturi de procurori, inclusiv postul de conducere, 

4 posturi de personal auxiliar de specialitate din care unul de conducere, 1 
posturi de specialişti în tehnologia informaţiei, 3 posturi specialişti antifraudă 1 
post specialist percheziţii informatice şi 1 post de personal contractual.  

Conducerea serviciul a fost asigurată de procurorul şef serviciu …, numit 
prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr…. din … şi reînvestit în 
funcţie pentru o perioadă de trei ani, începând cu data de … prin Hotărârea 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. … din …. 

În perioada de referinţă la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Craiova  a fost 
înregistrată următoarea fluctuaţie de personal 

În cursul anului 2017: 

W
W

W
.JU

RI.R
O



6 / 108 
 

- la data de 17.04.2017 a încetat activitatea procurorului … iar  acesta  a 
revenit la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, conform Hotărârea 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. … din …;  

- la data de 02.05.2017, a fost delegat în funcţia de procuror în cadrul 
serviciului dl. … conform Ordinului nr. …/… al Procurorului General al parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție;  

- la data de 07.09.2017, a fost eliberat din funcţie prin pensionare, 
grefierul …;  

- la data de 27.10.2017, a fost eliberat din funcţie prin pensionare, 
grefierul-şef serviciu …; 

- la data de 27.12.2017 a fost numit în funcţia de grefier, prin transfer de 
la Structura Centrală, grefierul …. 

În cursul anului 2018: 
- la data de 03.01.2018 a fost numit în funcţie grefierul-şef serviciu …; 
- la data de 01.04.2018 a fost numit în funcţia de specialist  în domeniul IT, 

…; 
- la data de 19.07.2018 a încetat activitatea specialistului antifraudă …; 
Astfel, în perioada 07.09.-03.01.2018, la Serviciul Teritorial Craiova şi-au 

desfăşurat activitatea un număr de 2 din 4 grefier (din care 1 funcţie de 
conducere), un grefier fiind delegat şi cu atribuţiile specifice grefierului şef. 

Funcţia de grefier şef al Serviciului Teritorial Craiova a fost ocupată în  
perioadă 01.01.2017-27.10.2017 de grefierul … iar din data de 03.01.2018 - 
prezent de grefierul …. 

S-a  apreciat de către conducerea serviciului că în raport de volumul de 
activitate desfăşurat este necesară suplimentarea schemei de personal cu încă 
un grefier. 

 
2.2. Repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate. Repartizarea 

personalului auxiliar de specialitate şi a celorlalte categorii de personal; 
Nu au fost identificate ordine de repartizarea procurorilor pe sectoare de 

activitate dispuse de către procurorul şef serviciu …( conform art. 80 lit. c din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al DIICOT aprobat prin Ordinul nr. 
…/…/…),  fiind identificată doar dispoziţia nr. …/…/…/… a fostului procuror şef 
serviciu … (privind organizarea activităţii de urmărire penală, judiciară şi de 
grefă), prin care s-a realizat o repartiţie a procurorilor din cadrul serviciului, 
neactualizată însă în condiţiile modificărilor survenite la nivelul personalului.  

 Prin dispoziția nr. …/…/… a procurorului șef serviciu …, urmare a 
modificării planificărilor semestriale/anuale a completelor de judecată,  s-a 
realizat o repartizare pe complete şi instanţe de judecată  a procurorilor …, … şi 
… în vederea asigurării participării acestora la şedinţele de judecată  sau la 
judecarea cererilor adresate judecătorului de  drepturi şi libertăţi având termen 
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de soluţionare în intervalul  08-16 a zilelor lucrătoare sau în afara acestei 
perioade ori în zilele nelucrătoare.  

Repartizarea sarcinilor pentru procurori sau personalul auxiliar de 
specialitate s-a realizat de regulă prin dispoziţii ale procurorului şef serviciu sau 
note de serviciu ale grefierului şef, avizate de către acesta. 

Prin aceste ordine au fost desemnate persoane din cadrul serviciului 
pentru îndeplinirea de diverse atribuții legale ori regulamentare.  

Indicăm următoarele responsabilități stabilite prin ordine ale procurorului 
şef serviciu aplicabile în perioada 2017- trimestrul I 2019 : 

•  Prin dispoziţia nr …/…/… procurorii …, … şi … au fost desemnaţi, 
începând cu data de 19.10.2016 cu rezolvarea 
sesizărilor(memoriilor),reclamaţilor şi plângerilor înregistrate la indicativul … din 
nomenclatorul arhivistic şi au fost stabilite atribuţii concrete în sarcina 
personalului auxiliar; 

• Prin dispoziţia nr …/…/…, începând cu data de 08.11.2016 a fost 
realizată repartizarea grefierilor pentru tehnoredactarea actelor procedurale; 

•  prin nota de serviciu nr. …/…/… a grefierul şef serviciu  aprobată de 
procurorul şef serviciu s-au dispus o serie de măsuri organizatorice pentru buna 
desfăşurarea a activităţii de grefă din cadrul Serviciului Teritorial Craiova, vizând 
circuitul lucrărilor, repartizarea registrelor şi condicilor grefierilor: …, …, … şi …, 
participarea grefierilor la efectuarea actelor de urmărire penală, implementarea 
datelor din dosare şi lucrări în sistemul informatic ECRIS, desemnarea grefierilor 
pentru efectuarea situaţilor statistice; 

• prin nota de serviciu nr. …/…/… a grefierul şef serviciu  aprobată de 
procurorul şef serviciu s-au dispus o serie de măsuri organizatorice privind 
primirea, sortarea corespondenţei în vederea înregistrării  şi desemnarea 
nominală a grefierilor care au ca atribuţii înregistrarea lucrărilor potrivit 
nomenclatorului arhivistic în registrele şi condicile deschise la nivelul Serviciului 
Teritorial Craiova; 

•  au fost întocmite de către procurorul şef serviciu şi aprobate de 
către procurorul şef direcţie fişa postului  pentru:  grefier …( la data de …), grefier 
… (la data de …), grefier …( la data de …) şi grefier-şef …( la data de … în acest caz 
fişa postului nefiind returnată de DIICOT- Structura Centrală). 

 
   2.3.Repartizarea echilibrată a lucrărilor. 
Din  verificări a rezultat că, la nivelul serviciului, atât în sectorul urmărire 

penală cât şi în sectorul judiciar, s-a realizat o repartizare echilibrată a lucrărilor, 
respectându-se dispozițiile înscrise în art. 95 alin.3 din Legea 304/2004. 

Lucrările se repartizează de procurorul şef serviciu, conform atribuţiilor 
prevăzute de art. 80 din Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei 
de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat 
prin Ordinul nr. …/… din … al Ministrului Justiţiei. 
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Conform informării prezentate de către procurorul șef serviciu …, în cadrul 
Serviciului Teritorial Craiova a implementat, începând cu anul 2016, regula 
specializării procurorilor. 

Astfel, procurorului … îi sunt repartizate îndeosebi cauze penale ce au ca 
obiect infracţiuni de trafic de droguri sau alte substanţe psihoactive. 
Procurorului … i-au fost repartizate îndeosebi cauze penale ce au ca obiect 
infracţiuni de evaziune fiscală, spălarea banilor sau delapidare cu consecinţe 
deosebit de grave (aşa zise infracţiuni economice). Procurorului … i-au fost 
repartizate îndeosebi cauze ce au ca obiect infracţiuni de trafic de persoane, 
majore şi/sau minore. Procurorului … i-au fost repartizate îndeosebi cauze 
penale ce au ca obiect infracţiuni din sfera criminalităţii informatice şi a 
comerţului electronic. 

Situaţia dosarelor penale primite şi soluţionate de procurori în perioada 
verificată se prezintă astfel: 

• procuror şef serviciu … 
Anul 2017: cauze existente la începutul anului 79, a primit 147  dosare 

penale şi a soluţionat 158 dosare penale, din care 0 rechizitorii , 7 clasări , 2 
renunţări la urmărire penală, 149 alte soluţii; 

Anul 2018: 58 cauze existente la începutul anului, a primit 121 dosare 
penale şi a soluţionat 131  dosare penale, din care 0 rechizitorii,  9 clasări şi 1 
renunţare la urmărire penală, 121 alte soluţii; 

Anul 2019 - trimestrul I: 22 cauze existente la începutul anului , a primit 11 
dosare penale şi a soluţionat 11 dosare penale, din care 0 rechizitorii, 1 clasare 
şi 0 renunţări la urmărire penală, 10 alte soluții; 

• procuror …    
Anul 2017: 62 cauze existente la începutul anului,  a primit 98 dosare 

penale şi a soluţionat 73 dosare penale, din care 18 rechizitorii/ARV, 8 clasări şi  
10 renunţări la urmărire penală, 37 alte soluţii; 

Anul 2018: 86 cauze existente la începutul anului a primit 101 dosare 
penale şi a soluţionat 96 dosare penale, din care 19 rechizitorii/ARV 12 clasări şi  
3 renunţări la urmărire penală, 62 alte soluţii; 

Anul 2019 - trimestrul I: 91 cauze existente la începutul anului, a primit 24 
dosare penale şi a soluţionat 17  dosare penale, din care  7 rechizitorii/ARV, 8 
clasări şi o renunţări la urmărire penală, 2 alte soluţii; 

• procuror  … 
 Anul 2017: 50 cauze existente la începutul anului,  a primit 73 dosare 

penale şi a soluţionat  62 dosare penale, din care  9 rechizitorii/ARV, 37 clasări şi 
6  renunţări la urmărire penală, 10 alte soluţii; 

Anul 2018: 54 cauze existente la începutul anului a primit 76 dosare penale 
şi a soluţionat 76  dosare penale, din care 9 rechizitorii/ARV, 44 clasări şi  10 
renunţări la urmărire penală, 13 alte soluţii; 
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Anul 2019 - trimestrul I: 49  cauze existente la începutul anului,  a primit 
17 dosare penale şi a soluţionat  dosare penale, din care  4 rechizitorii/ARV, 8 
clasări şi  o renunţări la urmărire penală, 3alte soluţii;  

• procuror …    
Anul 2017: 79 cauze existente la începutul anului, a primit 77 dosare 

penale şi a soluţionat 74 dosare penale, din care 16 rechizitorii/ARV , 29 clasări 
şi 22  renunţări la urmărire penală, 9 ale soluţii; 

Anul 2018: 74 cauze existente la începutul anului a primit 68 dosare penale 
şi a soluţionat 53 dosare penale, din care 14 rechizitorii/ARV, 21 clasări şi  9 
renunţări la urmărire penală, 9 alte soluţii; 

Anul 2019 - trimestrul I cauze: 84 existente la începutul anului,  a primit 24  
dosare penale şi a soluţionat 24 dosare penale, din care   9 rechizitorii/ ARV, 5 
clasări şi  9 renunţări la urmărire penală, 1 alte soluţii; 

• procuror … 
 Anul 2017:  25 cauze existente la începutul anului, a primit 48  dosare 

penale şi a soluţionat 47 dosare penale, din care  15 rechizitorii/ARV, 12  clasări 
şi 1 renunţare la urmărire penală, 19 alte soluţii; 

Anul 2018: 26 cauze existente la începutul anului,  a primit 49 dosare 
penale şi a soluţionat 46  dosare penale, din care  13 rechizitorii/ARV, 18 clasări 
şi  7 enunţări la urmărire penală, 8 alte soluţii; 

Anul 2019 - trimestrul I: 29 cauze existente la începutul anului, a primit  13 
dosare penale şi a soluţionat 13 dosare penale, din care 2 rechizitorii/ARV, 6 
clasări şi 4 renunţări la urmărire penală, 1 alte soluţii; 

• procuror …    
Anul 2017 (de la data de 02 mai):  nici o cauză existentă la începutul anului  

a primit 170  dosare penale şi a soluţionat 82 dosare penale, din care 4 
rechizitorii/ARV, 48 clasări şi 11 renunţări la urmărire penală, 19 alte soluţii; 

Anul 2018: 72 cauze existente la începutul anului, a primit 121  dosare 
penale şi a soluţionat 82 dosare penale, din care 7 rechizitorii/ARV, 34 clasări şi  
10 renunţări la urmărire penală, 31 alte soluţii; 

Anul 2019 - trimestrul I: 98 cauze existente la începutul anului, a primit 25 
dosare penale şi a soluţionat 36 dosare penale, din care  3 rechizitorii/ARV, 18 
clasări şi  4 renunţări la urmărire penală,11 alte soluţii: 

• procuror … 
Anul 2017( 1 ianuarie -17 aprilie): 131 cauze existente la începutul anului  

a primit  dosare penale şi a soluţionat 14 dosare penale, din care 2  
rechizitorii/ARV, 15 clasări şi  3 renunţări la urmărire penală, 2 alte soluţii;-123 
de cauze de cauze  nesoluţionate care au fost preluate în mare parte de procuror 
…, ca urmare a delegării acestuia începând cu data de 02 mai 2017.  

Deşi se constată existenţa unor diferenţe privind numărul lucrărilor 
repartizate procurorilor  … şi  … pe deoparte şi procuror … pe de altă parte, acest 
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fapt s-a  datorat  obiectului cauzelor investigate şi repartizării dosarelor potrivit 
principiului specializării procurorilor. 

Volumul de activitate al procurorilor  sectorul judiciar: 
Procuror …, în 2017/2018/trim. I 2019: …/…/… participări în şedinţe de 

judecată, a formulat …/…/… de concluzii pe fond, a declarat …/…/… căi de atac şi 
a motivat …/…/… şi a soluţionat alte …/…/… alte lucrări; 

Procuror …, în 2017/2018/trim. I 2019: …/…/… participări în şedinţe de 
judecată, a formulat …/…/… de concluzii pe fond, a declarat …/…/… căi de atac şi 
a motivat …/…/…/şi a soluţionat alte …/…/… alte lucrări;  

Procuror …, în 2017/2018/trim. I 2019: …/…/… participări în şedinţe de 
judecată, a formulat …/…/… de concluzii pe fond, a declarat …/…/… căi de atac şi 
a motivat …/…/…/şi a soluţionat alte …/…/… alte lucrări. 

Este de subliniat în acest sens că specificul anumitor dosare penale 
înregistrate la acest parchet specializat, ce prezintă un grad ridicat de 
complexitate, determină în mod evident dificultăţi în evaluarea unei repartizări 
echilibrate, deoarece nu se poate realiza doar print-o simplă comparaţie 
statistică, în speţă procurorului … fiindu-i repartizate dosare privind infracţiuni 
economice cu un nivel de complexitate ridicat. 

De asemenea, numărul mai mare de participări şi căi de atac 
declarate/motivate de procurorul … se datorează  specificului participării 
acesteia la şedinţele de judecată ale instanţei de fond. faţă de cele ale instanţei 
de control judiciar cu un volum de activitate mai restrâns şi formulării restrictive 
a căilor de atac doar pentru anumite  motive de nelegalitate. 

În cadrul Serviciului Teritorial Craiova în perioada de referinţă  şi-au 
desfăşurat activitatea specialiştii antifraudă …, … şi … ( până la data 19.07.2018). 
Aceştia au lucrat  în comun volumul  de activitate  fiind următorul: 

- anul 2017/2018/trimestrul I 2019 -  rapoarte de  constatare …/…/…, 
investigaţii financiare pentru indisponibilizare bunuri …/…/…, procese-verbale ca 
urmare a verificărilor efectuate ../…/…,  opinii de specialitate …/…/….  

De asemenea, începând cu data de 01.04.2018 a fost numit în funcţia de 
specialist pentru efectuarea constatărilor în domeniul informatic, …, volumul  de 
activitate al acestuia  fiind următorul: anul 2018/trimestrul I 2019 - 5 percheziţii 
informatice  privind 25 de sisteme informatice şi medii de stocare/ 7 percheziţii 
informatice  privind 141 de sisteme informatice şi medii de stocare. 

Activitatea specialiştilor menţionaţi s-a realizat cu respectarea  
prevederilor  prevăzute de ,,Procedura  privind circuitul documentelor şi 
desfăşurarea activităţilor prevăzute de lege pentru specialişti, specialişti 
antifraudă din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism” aprobată prin ordinul nr. …/…/…/… al procurorului şef 
de direcţie respectiv conform ,, Metodologiei  de investigare a  evaziunii fiscale 
a fraudelor fiscale şi vamale". 
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 2.4. Dotarea tehnico-materială şi informatică. 
Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul Teritorial Craiova este  

situată în Corpul A a unui  imobil aparţinând Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Craiova  şi este situată pe str. Înfrăţirii  nr. 5  din municipiul Craiova.  

Serviciului îi sunt alocate în această clădire un număr de 14 camere  în care 
îşi desfăşoară activitatea 9 procurori, 4 grefieri, 2 specialişti antifraudă, şi doi  
specialişti IT după cum urmează: 

  1. subsol - 1 cameră arhivă (clasa I de securitate) dotată cu rafturi de 
arhivă şi fişete metalice; 

 2. parter 
Punct control jandarmi - Dotat cu pupitru pentru primirea justiţiabililor, 

avocaţilor etc., fişet metalic (cu sigiliu) pentru păstrarea cheilor de la 
compartimentele de securitate; 

Sala de şedinţe - dotată cu aparatură electronică pentru videoconferinţă 
şi cabină interogare persoane cu identitate protejată; 

Camera 1 - birou procuror - … - dotat cu staţii de lucru şi o imprimantă 
multifuncţională pentru procuror şi grefier; 

Camera 2 - birou procurori + grefier - dotat cu staţii de lucru (procuror şi 
grefier), laptop pentru procuror şi o imprimantă monocrom, procuror …, 
procuror … şi grefier …; 

Camera 3 - birou procuror - … - dotat cu staţie de lucru (procuror/grefier) 
şi o imprimantă monocrom; 

3.  etajul 1 
Camera 4 - birou procuror - … - dotat cu staţie de lucru (procuror/grefier), 

laptop pentru procuror şi o imprimantă monocrom; 
Camera 5 - birou procuror - … şi … - dotat cu staţie de lucru 

(procuror/grefier), laptopuri pentru procuror şi două imprimante monocrom; 
Camera 6 - birou procuror - … dotat cu staţie de lucru, laptop pentru 

procuror şi o imprimantă monocrom;  
Camera 7 - birou specialişti - … şi … - dotat cu staţii de lucru şi periferice 

specifice activităţilor celor doi specialişti, o imprimantă multifuncţională color, o 
imprimantă color (pentru planşele foto), un scanner utilizat pentru copierea în 
format electronic a dosarelor şi lucrărilor serviciului (inclusiv ale birourilor 
teritoriale); 

Camera 8 - Camera documente clasificate - dotată cu staţie de lucru 
neconectată la reţele de intranet/internet, la care este ataşată o imprimantă 
monocrom cu porturile USB sigilate, fişete metalice pentru depozitarea arhivei, 
fişet metalic tip sertare, cutie de transport documente, camere video, sistem 
automat de închidere; 

Camera 9 - camera procuror-şef şi grefier-şef - … şi … - dotat cu staţii de 
lucru conectate la reţeaua de internet şi intranet, imprimante monocrom, 
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centrală telefonică, fişete metalice pentru păstrarea arhivei, închidere 
centralizată; 

Camera 10 - camera grefieri - … şi … (hol + RAK) - dotat cu staţii de lucru 
conectate la reţeaua de internet şi intranet, imprimantă monocrom, fişete 
metalice pentru păstrarea arhivei, închidere centralizată; 

4. Mansarda 
Camera nenumerotată - specialişti antifraudă - … şi … dotat cu staţii de 

lucru conectate la reţeaua de internet şi intranet, imprimantă monocrom, rafturi 
metalice pentru păstrarea arhivei; 

Camera nenumerotată - Corpuri delicte –neutilată. 
 
 2.5. Condiţiile în care procurorii, personalul auxiliar de specialitate şi 

celelalte categorii de personal îşi desfăşoară activitatea. 
Spaţiul alocat personalului serviciului din clădirea anterior indicată este  în 

general corespunzător derulării activităţii. 
Dotarea tehnică privind tehnologia informaţiei este corespunzătoare, în 

acord cu specificul activităţii desfăşurate de serviciu. Astfel camerele în care în şi 
desfăşoară activitatea procurorii sunt dotate cu staţii de lucru, imprimante  
echipamente IT ce permit accesul la internet şi la reţeaua INTRANET. Printr-un 
sistem informatic dedicat este asigurat accesul la Sistemul Informatic Integrat. 
Toţi procurorii şi personalul auxiliar de specialitate au acces la legislaţie prin 
programul ,,LEX EXPERT”. 

Discuţiile purtate cu procurorul şef serviciu şi grefierul şef au relevat faptul 
că singurele probleme sun determinate de faptul  ca birourile în care îşi 
desfăşoară activitatea personalul auxiliar de specialitate este impropriu pentru 
activităţile desfăşurate deşi s-au făcut demersuri în vederea schimbării 
mobilierului iar camerele folosite pentru  arhivă şi depozitarea corpurilor delicte 
nu au dotarea necesară ( rafturi, fişete etc.). 

Până la moment controlului nu s-a dat curs solicitărilor/referatelor 
grefierului şef serviciu nr. …/…/… din … nr. …/…/… din …  şi nr…./…/… din …. 

Serviciul este dotat doar cu o cameră video în vederea înregistrării 
audierilor, insuficientă pentru situaţia operativă a serviciului.  

 
3.Organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale continue a 

procurorilor şi a personalului auxiliar. 
    3.1. Pregătirea şi perfecţionarea profesională continue a procurorilor. 
Pregătirea profesională a procurorilor se realizează sub forma completării 

profesionale continue descentralizate. Tematica de formare profesională este 
stabilită de procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism şi comunicată serviciului. 

Procurorul şef serviciu desemnează prin notă anuală procurorii care 
întocmesc trimestrial temele ce urmează a fi dezbătute în cadrul programului 
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anual de formare profesională. Exemplificăm în acest sens notele   nr. …/…/…/…, 
privind programul pentru anul 2017, nr…./…/…/… , privind programul pentru 
anul 2018 şi nr. …/…/…/… ,privind programul din anul 2019. 

Procurorul care prezintă tema în cadrul şedinţei de pregătire profesională 
întocmeşte un proces verbal. Exemplificăm în acest sens procesele verbale 
nr…./…/…/…/… din … privind trimestrul III 2017, nr…./ nr. …/…/…/… din … privind 
trimestrul I 2018 şi nr. … /…/…/…/… din … privind trimestrul I 2019. 

Pregătirea profesională a procurorilor se mai realizează  şi prin 
participarea la seminarii de specialitate. Exemplificăm în acest sens  cu 
următoarele participări: 

Procuror şef serviciu …: 
- Conferinţa finală a proiectului JUST/2015/JTRA/AG/EJTR - „Punerea la 

dispoziţia unităţilor de parchet a formării specializate a procurorilor în domeniul 
instrumentelor moderne de cooperare judiciară"- FIGHTERR - 5 iulie 2018, …; 

Procuror …: 
- Proiectul "Traficul de persoane - o abordare centrală pe victime" 

organizată de Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, … în perioada 
07 - 09 august 2017; 

- Cursul de formare profesională destinat procurorilor din cadrul structurii 
şi ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul DCCO - 24-27.04.2018 - în sistem 
videoconferinţă; 

- Conferinţa finală a proiectului JUST/2015/JTRA/AG/EJTR - „Punerea la 
dispoziţia unităţilor de parchet a formării specializate a procurorilor în domeniul 
instrumentelor moderne de cooperare judiciară"- FIGHTERR - 5 iulie 2018, …; 

- Cursul de formare profesională destinat procurorilor din cadrul structurii 
şi ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul DCCO - 13-15.04.2019 - în sistem 
videoconferinţă; 

Procuror …: 
- Proiectul "Traficul de persoane - o abordare centrală pe victime" 

organizată de Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, … în perioada 
07 - 09 august 2017; 

- Procuror … 
- Seminarul cu tema ,,Spălarea de bani şi recuperarea produsului 

infracţiunii", în perioada 26 - 27 mai 2017, la …; 
- Prevenirea, investigarea şi combaterea fraudelor în domeniul bancar, 

telecomunicaţii, leasing şi asigurări 16-17 mai 2018, …, …; 
Procuror …: 
- Seminarul cu tema,,Prevenirea, Investigarea şi Combaterea Fraudelor în 

Sistemul Financiar", în perioada 24 - 25 mai 2017, la …; 
- Workshop-ul de lucru organizat de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor 

de Criminalitate Organizată şi Terorism în Bucureşti în perioada 12-15.02.2019, 
în cadrul proiectului finanţat din fonduri europene ISFP - 2017-AG-THBX-815267 

W
W

W
.JU

RI.R
O



14 / 108 
 

„Enhancing the fight against trafficking of human beings and its proceeds 
through advanced financial investigation" - WESTEROS - implementat de PÎCCJ 
în parteneriat cu autorităţile din Olanda şi Austria; 

- Procuror …: 
- Predeal - 20-23 februarie 2017 - întâlnirea naţională privind aspecte ce 

vizează combaterea traficului de persoane. 
- „Cibercryme, problems of jurisdiction and international cooperation in 

criminal matters" - 27-28.09.2018 - …, …. 
Procuror  …: 
- CEDO Penal-…. 
Seminar Human Rights and Acces To Justice in the EU - …  
- Seminar Legal language in cooperation in criminal matters – … 
Procuror …: 
- Seminar Codul Penal şi Codul de Procedură Penală - septembrie 2017 – 

…. 
3.2. Pregătirea şi perfecţionarea profesională continue a personalului 

auxiliar de specialitate. 
În privința pregătirii profesionale a personalului auxiliar de specialitate, 

tematica de formare profesională este stabilită de procurorul şef al Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi transmisă 
serviciului. 

Procurorul şef serviciu a desemnat prin notă anuală grefierii care vor 
întocmi și prezenta trimestrial temele ce urmează a fi dezbătute în cadrul 
programului de formare profesională. Exemplificăm în acest sens notele nr. 
…/…/…/… privind programul pentru anul 2017, nr. …/…/…/… privind programul 
pentru anul 2018 şi nr. …/…/…/… privind programul din anul 2019. 

Totodată, a fost desemnat de către procurorul şef serviciu şi procurorii 
responsabili de organizarea activității de formarea profesională continue a 
personalului auxiliar de specialitate pentru fiecare temă trimestrială 
programată. 

Cu prilejul prezentării materialului de formare profesională se întocmește 
un proces verbal de către grefierul referent. Exemplificăm în acest sens procesele 
verbale nr. …/…/…/…/… din …. privind trimestrul I 2017, procesul verbal nr. 
…/…/…/…/… din … privind trimestrul I 2018 şi nr. …/…/…/…/… din … privind 
trimestrul I 2019. 

Grefier … a  participat la seminarul cu tema «Elemente de 
tehnoredactare» care s-a desfăşurat la … - în perioada …. 

În ceea ce priveşte pregătirea profesională, personalul auxiliar de 
specialitate din cadrul Serviciului Teritorial Craiova şi-au exprimat în fiecare an 
opţiunile pentru participarea la seminariile din cadrul Programului de formare 
profesională continuă (SNG), însă nu au fost selectaţi (conform lucrărilor nr: 
…/…/…, …/…/… şi …/…/…). 
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4. Verificarea comportamentului şi comunicării cu procurorii, personalul 

auxiliar, personalul contractual, judecătorii, justiţiabili, ceilalţi participanţi la 
procesul penal şi alte instituţii.   

În realizarea acestui obiectiv au fost purtate discuţii cu procurorii,  
personalul auxiliar de specialitate, specialiști de tehnologia informației și 
specialiști antifraudă, conducerea Tribunalului Dolj  şi a  Brigăzii de Combatere a 
Criminalităţii Organizate Craiova. 

Din verificările  astfel efectuate a rezultat că procurorul şef serviciul a avut 
un comportament adecvat şi o comunicare optimă cu procurorii şi personalul din 
subordine, este apreciat de către aceştia ca un bun profesionist şi o fire deschisă 
cu care se pot consulta în legătură cu toate problemele ivite. 

De asemenea, a rezultat că există o comunicare permanentă cu 
conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism precum şi a celor trei birourilor teritoriale din  subordine în vederea 
gestionării corespunzătoare a situaţilor operative şi a realizării atribuţiilor de 
serviciu specifice acestei unităţi de parchet specializate. 

Conducerea Tribunalului Dolj, instanţa de judecată cu care Serviciul 
Teritorial Craiova îşi derulează cea mai mare pondere a activităţii din sectorul 
judiciar, a menţionat faptul că există o colaborare foarte bună cu această unitate 
de parchet, nu au fost semnalate incidente, iar procurorii au o conduită 
profesională ireproşabilă cu ocazia participării la şedinţele de judecată. 

În cadrul cooperării interinstituţioanle, din discuţiile purtate cu 
conducerea Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi a 
informării nr. …/…, a rezultat că există de asemenea o relaţie de colaborare 
profesională foarte bună, constructivă. Poliţiştii din cadrul brigăzii desfăşoară 
activităţi în cauzele penale în baza delegării procurorilor cu respectarea  
normelor de procedură penală sau organizatorice stabilite prin Ordinele comune 
M.A.I.-P.Î.C.C.J. nr. …/… şi respectiv nr. …/…/… şi acordă suport tehnic în vederea 
realizării percheziţiilor informatice. 

Întâlnirile dintre ofiţerii de poliţie judiciară şi procurori s-au realizat doar 
cu prilejul discutării activităţilor din dosare în lucru sau pentru pregătirea 
momentelor operative şi nu au fost materializate  în procese verbale, deoarece 
nu au fost organizate periodic ci au avut loc în funcție de necesități, având un 
caracter informal.  

 
5. Relația cu mass media, asigurarea accesului la informaţiile de interes 

public din cadrul structurii verificate şi transparenţa actului de conducere. 
Relația cu mass media referitoare la activitatea Serviciului Teritorial 

Craiova se realizează de Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Structurii 
Centrale a DIICOT. La nivelul Serviciului Teritorial Craiova este constituită 
evidența solicitărilor întemeiate pe dispozițiile Legii 544/2001. 
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Examinarea registrului R-38 privind înregistrarea cererilor şi răspunsurilor 
privind accesul la informaţii publice a relevat faptul că pe lângă solicitările venite 
din partea mass-media, în mod greșit în acest registru se evidențiază și cereri 
prin care se solicită comunicarea  stadiului dosarelor penale sau copii ale actelor 
de finalizarea a urmăririi penale formulate de subiecţii procesuali (exemplificăm: 
lucrările nr. …/…/…, nr…./…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…). 

 
6. Asumarea responsabilităţii. Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege 

şi regulamente. Delegarea atribuţiilor. 
Din verificările efectuate de Inspecţia Judiciară a reieşit că procurorul şef 

serviciu, în perioada supusă controlului, a exercitat atribuţiile specifice funcţiei 
de conducere în condiţiile şi limitele impuse de lege. 

Aspectele de ordin organizatoric constând în neemiterea unor dispoziţii  
actualizate privind repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate ca urmare 
a fluctuaţiei de personal precum şi neefectuarea unei planificării scrise a 
procurorilor în şedinţele de judecată( acest din urmă aspect fiind remediat prin 
emiterea dispoziţiei nr. …/…/…), nu au influenţat însă negativ buna desfăşurare 
a serviciului în sectorul de urmărire penală sau cel judiciar, procurorii cu funcţii 
de execuţie îndeplinindu-şi sarcinile de serviciu în mod corespunzător 
categoriilor de lucrări repartizate, fără a fi semnalate incidente procedurale. 

S-a constat că problemele curente din activitatea serviciului au fost 
rezolvate corespunzător şi nu existat sincope de comunicare la nivelul serviciului 
sau în derularea relaţiilor interinstituţionale. 

În situaţia în care procurorul şef serviciu lipseşte temporar, acesta 
desemnează un procuror pentru exercitarea atribuţiilor sale. Exemplificăm în 
acest sens cu: dispoziţia nr. …/…/… din …, prin care a fost desemnat procurorul 
… pentru exercitarea atribuţiilor de procuror şef serviciu în data de …, dispoziţia 
nr. …/…/… din … prin care a fost desemnat procurorul … pentru exercitarea 
atribuţiilor de procuror şef serviciu în perioada … şi dispoziţia nr. …/…/… din …, 
prin care a fost desemnat procurorul … pentru exercitarea atribuţiilor de 
procuror şef serviciu în perioada ….  

Pentru  a  asigura buna desfăşurare a activităţii Biroului Teritorial Gorj, 
determinată de imposibilitatea delegării vreunui procuror din cadrul acestei 
unităţi prin dispoziţia nr. …/…/… a procurorului şef serviciu  au fost delegate 
procurorului … începând cu … atribuţii privind  rezoluţionarea corespondenţei,  
semnarea adreselor şi corespondenţei biroului, verificarea hotărârilor 
judecătoreşti care impun examinarea în 48 de ore de la pronunţare/comunicare. 

 
7. Verificarea aptitudinilor manageriale. 
Raportat la modul de implicare în buna desfăşurare a activităţii serviciului 

şi preocuparea pentru rezolvarea dificultăţilor întâmpinate în cadrul activităţii 
derulate, adoptarea unui mod de conducere de tip participativ, asigurarea unui 
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climat de lucru propice  şi  realizarea unei foarte bune comunicări, atât la nivelul 
unităţii cât şi în relaţiile cu alte instituţii implicate în înfăptuirea actului de 
justiţie, se poate aprecia că procurorul şef … are aptitudinile manageriale 
necesare funcţiei de conducere exercitată. 

 
Capitolul II. Activitatea de îndrumare şi control. 
  1. Verificarea îndeplinirii obiectivelor înscrise în programele de 

activitate. 
În urma verificărilor efectuate a rezultat că obiectivele prevăzute pentru 

Serviciul Teritorial Craiova în cuprinsul programelor semestriale de activitate 
întocmite la nivelul Structurii Centrale a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată şi Terorism au fost, integral îndeplinite. 

 
2. Controlul operativ curent. 
Controlul operativ curent s-a realizat de către procurorul șef serviciu  prin 

verificarea și confirmarea, în limitele competențelor, a actelor/soluțiilor emise 
de procurori și a măsurilor dispuse de aceștia, precum și prin verificarea și 
întocmirea lunară a situației cauzelor aflate în curs de urmărire penală. 

Aceste analize s-au realizat în baza Ordinului nr. …/…/… al Procurorului 
General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Ordinului 
nr. …/… al DIICOT-Structura centrală și au constatat în verificarea dosarelor aflate 
în lucru la toți procurorii din cadrul biroului, cu prezentarea pe fiecare dosar în 
parte a situației de fapt pe scurt, cu indicarea la modul general a activităților 
efectuate și a celor de efectuat,  precum și a termenului preconizat pentru 
finalizarea urmăririi penale.  

Controalele operativ curente astfel efectuate în cea de a doua ipostază au 
avut ca  obiectiv stabilirea stadiului urmăririi penale în fiecare cauză penală prin 
raportare la data înregistrării, data începerii urmăririi penale/punerii în mişcare 
a acţiunii penale, faptă/fapte şi încadrarea juridică, probatoriul administrat şi 
ultimul act de procedură efectuat. În acest sens exemplificăm cu:  

- informările nr. …/…/…/… din datele de …, …, … în care au fost analizate 
381,369 şi respectiv 380 cauze; 

- informările nr. …/…/…  din datele de … … şi … în care au fost analizate 
375, 383 şi respectiv 389 cauze; 

- informarea nr. …/…/… în care au fost analizate 364 cauze. 
- proces – verbal nr. …/…/… privind controlul operativ inopinat la Biroul 

Teritorial Mehedinţi( 123  cauze) şi Biroul Teritorial Gorj(105 cauze). 
Se constată că în anii 2017, 2018 şi în primul trimestru al anului 2019, au 

fost realizate multiple controale operative ale dosarelor penale aflate în curs de 
urmărire penală la Serviciul Teritorial Craiova şi birourile din subordine. 
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De asemenea conform Ordinului nr. …/… al DIICOT - Structura centrală 
lunar se întocmeşte şi se transmite evidenţa statistică a activităţii de urmărire 
penală. 

 
3. Controlul tematic. 
 În cursul anilor 2017, 2018 şi primul trimestru al anului 2018, procurorul 

şef al Serviciului Teritorial Craiova în realizarea atribuţiilor manageriale conferite 
de lege, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism precum şi a programelor 
semestriale de activitate a efectuat analize, verificări şi controale privind 
activitate de conducere, activitatea de urmărire penală, activitatea judiciară și 
activitatea de grefă și secretariat, conform obiectivelor semestriale înscrise în 
programele de activitate aferente anilor 2017- semestrul I 2019. 

Activitățile realizate pe cele patru vectori de control, s-au realizat astfel: 
3.1. Activitatea de conducere. 
Principala activitate se referă la analiza anuală a activităţii serviciului. 

Exemplificăm în acest sens analizele: nr. …/…/…/… din …,  nr. …/…/… din … 
 
3.2. Activitatea de urmărire penală. 
Procurorul şef a realizat analize în următoarele domenii: 
• verificarea ritmicităţii efectuării actelor procedurale în cauzele mai 

vechi de 1 an de la data sesizării şi 6 luni de la data începerii urmăririi penale ( 
ex. informările: nr. …/…/…,nr. …/…/…) ; 

• verificarea ritmicităţii efectuării actelor de urmărire penală în 
cauzele mai vechi de 2 ani de la data sesizării privind infracţiunile de evaziune 
fiscală, spălare de bani, contrabandă ori constituirea unui grup infracţional 
organizat. Indicăm în acest sens ( ex. informările: nr. …/…/…, nr …./…/…); 

• verificarea măsurilor luate de procuror în vederea soluţionării 
dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării( ex. informările: nr…./…/…,nr. 
…/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/… nr. …/…/…);.  

•verificarea respectării dispoziţiilor privind autorizarea unor măsuri de 
supraveghere tehnică de către procurori şi punerea în executare a mandatului 
de supraveghere tehnică( ex. informările: nr. …/…/…, nr…./…/…), nr. …/…/… 

       • analiza cauzelor în care au fost dispuse soluţii de netrimitere în 
judecată urmare intervenţiei prescripţiei răspunderii penale, faţă de autori 
necunoscuţi sau faţă de inculpaţi arestaţi preventiv( ex. informările: nr…./..,nr. 
…/…/…,nr. …/…/…,nr. …/…/… );  

• verificarea stadiului  urmăririi în dosarele penale cu A.N. cf. 
ordinului nr. …/…/… al procurorului general la Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie( ex. informările:nr…./…/…, nr…./…/…); 

• analiza măsurilor dispuse în cauzele instrumentate în vederea 
recuperării prejudiciilor şi identificării produsului infracţional în vederea 
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instituirii măsurilor asiguratorii ( ex. informările: nr. …/…/…,nr…./…/…,nr…./…/…, 
nr…./…/…); 

•  analiza soluţiilor de netrimitere în judecată având ca obiect 
infracţiunea prevăzută de art.367 din codul penal ori de art.7-8 din legea 
nr.39/2003  precum şi a soluţiilor de trimitere în judecată privind infracţiuni din 
aceiaşi categorie( ex. informările: nr. nr…/…/…,nr…./…/…,nr…./…/…, nr…./…/…); 

• controale efectuate în temeiul art.304 din Codul de procedură penală şi 
art. 80 lit. din Regulamentul de organizare şi funcţionare (ex.  referat nr. …/…/…, 
nr…./…/…, nr. …/…/… nr. …/…/…, nr. …./…/… şi nr. …/…/…. 

 
3.3. Activitatea judiciară. 
În acest domeniu, procurorul şef a efectuat următoarele informări privind: 
• analiza activităţii judiciare desfăşurate de Serviciul Teritorial 

Craiova. Menționăm în acest sens analizele: nr. …/…/…, nr. …/…/…, … din …; 
• verificarea evidenţei la nivelul compartimentului judiciar în vederea 

unificării practicii în domeniu Menționăm în acest sens analizele: nr. …/…/…,nr. 
…/…/…,nr. …/…/…, nr. …/…/…; 

•  nr. …/…/…/… analiza soluţiilor de achitare, restituire sau trimitere 
a cauzei la procuror, rămase definitive în anul 2018. 

Menționăm în acest sens analiza nr. …/…/…/… din …;   
 
3.4. Activitatea de grefă, secretariat şi arhivă. 
Potrivit art.111 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei 

de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, 
“Activitatea de primire, înregistrare şi circulaţie a lucrărilor este controlată 
trimestrial de procurorul-şef corespunzător structurilor Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau de o altă persoană 
desemnată de acesta, care va întocmi o informare cu privire la neregulile 
constatate şi va lua măsurile de înlăturare a acestora ori va propune organelor 
ierarhic superioare luarea măsurilor care se impun.” 

În exercitarea acestor atribuții, au fost realizate 3 verificări ale activităţii 
de grefă şi a circuitului lucrărilor în perioada de referinţă, în realizarea 
obiectivelor aferente semestrelor I ale anilor 2017, 2018 şi 2019  prevăzute în 
programele anuale de activitate ale serviciului după cum urmează: 

• verificarea nr. …/…/… din …; 
• verificarea nr…./…/… din …; 
• verificarea nr. …/…/… din …. 
Se constată că verificările nu au fost efectuate în anii 2017 şi 2018 cu 

periodicitatea stabilită de textul regulamentar anterior indicat. 
 În cadrul  controalelor anterior menţionate au fost efectuate verificări, de 

către procurorul şef serviciu, şi cu privire la  evidenţa şi modul de punere în 
executare a obligaţiilor dispuse în cazul renunţării la urmărirea penală  şi a 
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cheltuielilor judiciare, conform atribuţiilor stabilite prin disp. art. 135 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al  a Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. 

 
Capitolul III. Activitatea de urmărire penală. 
Activitatea de urmărire penală din cadrul Serviciului Teritorial Craiova, fără 

a exista un ordin de desemnare în acest sens, este realizată de  procurorul şef 
serviciu a fost realizată în perioada de referinţă  un număr de 6 procurori 
respectiv: procuror şef serviciu …, procuror …, procuror …, procuror …, procuror 
…, procuror …( începând cu data de …)  şi procuror …( … -…). 

Date statistice relevante. 
La începutul anului 2017, se aflau în cursul urmăririi penale la Serviciul 

Teritorial Craiova 430 dosare penale. În cursul anului au fost înregistrate şi 
repartizate spre soluționare 460 cauze penale. 

În cursul anului 2017, procurorii din cadrul serviciului au soluţionat un 
număr de 519 cauze, din care 64 cauze finalizate prin rechizitoriu.  

La finele anului 2017 se aflau în cursul urmăririi penale la Serviciul 
Teritorial Craiova, 369 dosare penale. 

În cursul anului 2018 au fost înregistrate şi repartizate spre soluționare  
485 cauze iar procurorii din cadrul serviciului au soluţionat un număr de 482 
cauze,  din care 62 finalizate prin rechizitoriu sau acord de recunoaştere a 
vinovăţiei.  

La finele anului 2018 se aflau în cursul urmăririi penale la Serviciul 
Teritorial Craiova 372 dosare penale.   

 În trimestrului I al anului 2019 au fost înregistrate şi repartizate 110 
dosare penale iar procurorii au soluționat un număr de  86 cauze, din care 18  
prin rechizitoriu, 5 prin acord de recunoaştere a vinovăţiei, 7 prin renunţare la 
urmărirea penală şi 45 prin clasare 

Analiza comparativă a datelor statistice din anii 2017 şi 2018, relevă faptul 
că în acești ani numărul dosarelor soluţionate este în scădere  cu   37 de cauze  
faţă de anul 2017 , în schimb se constată o ușoară creştere(cu 3 dosare) a 
dosarelor rămase de soluţionat la finele anului 2018 comparativ cu finele anului 
2017. 

La data  efectuării controlului, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial 
Craiova aveau în lucru 360 de cauze penale, din care 180 cauze mai vechi de 1 an 
de la prima sesizare, inclusiv 20 cauze trecute în evidenţa cauzelor cu autori 
necunoscuţi. 

Din examinarea celor 160 de cauze cu autori cunoscuţi mai vechi de 1 an 
de la sesizare, raport de data primei sesizări înregistrate în evidențele 
Ministerului Public, rezultă că 19 dosare penale sunt mai vechi de 5 ani de la 
sesizare iar 141 dosare penale au o vechime cuprinsă între 1 şi 5 ani. 
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Pe perioada controlului au fost verificate 45 dosare de urmărire penală 
mai vechi de 1 an de la sesizare cu autori cunoscuţi, înregistrate în anii 2011-
2018. 

Verificările au evidențiat că nesoluționarea dosarelor mai vechi de 1 an de 
la sesizare, s-a datorat unui cumul de cauze obiective, respectiv:  

• efectuarea cu întârziere a unor expertize ori constatări tehnico-
ştiinţifice. Exemplificăm în acest sens dosarele de urmărire penală penal nr. 
…/…/…, nr. …/…/…, nr…./…/…, nr…./…/…,  

• complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui număr 
mare de acte de urmărire penală. Exemplificăm în acest sens dosarele de 
urmărire penală: nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. 
…/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…; 

• sustragerea suspecţilor ori inculpaţilor de la efectuarea urmăririi 
penale. Exemplificăm în acest sens dosarul de urmărire penală: nr. …/…/…, nr. 
…/…/…, nr. …/…/…; 

• neprimirea documentelor solicitate prin comisii rogatorii 
internaționale de la autoritățile judiciare din alte state ori dificultăţi întâmpinate 
în realizarea activităţilor comune stabilite cu autoritățile judiciare din alte state. 
Exemplificăm în acest sens dosarele de urmărire penală nr. …/…/…, nr. …/…/…, 
nr. …/…/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr…./…/…; 

• efectuarea cu întârziere a activităţilor dispuse prin delegare de 
procuror în sarcina organelor de poliţie judiciară. Exemplificăm în acest sens 
dosarul de urmărire penală nr. …/…/… şi nr. …/…/…; 

• Disjungeri/Declinări/ Redistribuiri succesive la mai mulţi procurori. 
Exemplificăm în acest sens dosarul de urmărire penală nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. 
…/…/…, nr. …./…/….  

Complexitatea unora din dosarele penale aflate în curs de urmărire penală 
la Serviciul Teritorial Craiova datorată analizării unui volum mare de acte sau a 
dificultăţilor de probatoriu determină de asemenea  prelungirea  duratei 
urmăririi penale. 

În acest sens, se  impune a fi menționat cu titlu de exemplu  dosarul penal 
nr. …/…/… în care au fost efectuate multiple acte de urmărire penală (32 de 
cauze reunite), urmărirea penală este  finalizată fiind  în curs de redactare a 
rechizitoriului( acesta având la momentul controlului peste 100 de file), precum 
şi dosarul nr…./…/…/… (imposibilitatea identificării persoanelor vătămate în 
cazul infracţiunilor de fraudă informatică). 

Au fost identificate şi dosare penale în care perioade mari de timp nu au 
fost efectuate acte de urmărire penală. Indicăm, cu titlu exemplificativ, dosarele 
de urmărire penală: nr. …/…/…/… (…- …), nr. …/…/…/… (…-…), nr…./…/…( …  - …), 
nr. …/…/…(  anii …-…). 

O particularitate a activităţii derulate de procurorii din cadrul Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, constă în 
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implicarea în efectuarea urmăririi penale în cauze penale complexe, ce 
cumulează într-o perioadă de timp un volum considerabil de activitate, 
angrenarea în alte activităţi operative de natură a afecta ritmicitatea efectuării 
urmăririi penale în celelalte cauze aflate în curs de soluţionare. 

Această particularitate poate fi analizată  şi prin prisma dosarelor penale 
complexe soluţionate de procurori în perioada de referință. 

Astfel, în anii 2017 şi 2018 precum şi în trimestru I 2019, procurorii din 
cadrul Serviciului Teritorial Craiova au finalizat urmărirea penală şi emis 
rechizitorii în mai multe cauze penale complexe, privind infracţiuni 
transfrontaliere din care se impun a fi menţionate cu titlu exemplificativ 
următoarele cauze: 

Dosarul penal nr. …/…/…/… finalizat prin trimiterea în judecată a 6 
inculpaţi, doi în stare de arest preventiv şi 4 aflaţi sub control judiciar, pentru 
săvârşirea infracţiunii de trafic de mare risc, în cauză  au fost administrate 
multiple mijloace de probă inclusiv cele  prevăzute de art. 138 din Codul de 
procedură penală; 

Dosarul penal nr. …/…/…./… finalizat prin trimiterea în judecată a 4 
inculpaţi, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, inclusiv constituire de grup 
infracţional organizat şi proxenetism. În cauză au fost efectuate mai multe  
percheziţii informatice, au fost audiate multe persoane şi administrate multiple 
mijloace de probă inclusiv cele  prevăzute de art.138 din Codul de procedură 
penală. 

Dosarul penal nr. …/…/…/… finalizat prin trimiterea în judecată inculpaţi,  
pentru constituirea unui grup infracţional organizat, şi efectuarea, fără drept, de 
operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte 
psihoactive. În cauză au fost efectuate multiple acte de urmărire penală, au fost 
audiaţi 9 inculpaţişi 62 martori şi au fost dispuse măsuri asiguratorii în cuantum 
de aproximativ 24.500 de lei şi 500 USD. 

Dosarul penal nr…./…/…/… finalizat prin trimiterea în judecată a 19 
inculpaţi, din care 4 arestaţi preventiv, pentru constituire de grup infracţional 
organizat delapidare şi evaziune fiscală. În cauză au fost cercetate 25 persoane 
constituite în  grupări infracţionale şi au fost audiaţi 42 de martori; 

Dosarul penal nr. … /…/…/… finalizat prin trimiterea în judecată a 11 
inculpaţi, pentru constituire de grup infracţional organizat şi efectuarea, fără 
drept, de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea 
efecte psihoactive. În cauză au fost efectuate multiple acte de urmărire penală, 
au fost audiaţi 13 inculpaţi şi 64 martori; 

Dosar nr. …/…/…, în care prin rechizitoriul din ... au fost trimiși în judecată 
un număr de 10 inculpați, din care 5 în stare de arest preventiv și unul în stare 
de arest la domiciliu, sub aspectul infracțiunilor de constituirea unui grup 
infracțional organizat ,trafic de persoane., trafic de minori., proxenetism., cauză 
complexă în care au fost trimise spre executare un număr de 6 O.E.A. (ordine 
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europene de anchetă cu autoritățile din Italia și Cipru ) și a fost executat un J.I.T. 
cu Norvegia ( unul dintre inculpați fiind arestat în Norvegia ), au fost audiate 8 
victime ale traficului de persoane/minori (traficate în Italia și Norvegia ) și s-a 
instituit sechestrul asupra unui autoturism marca BMW ( valoare aproximativă 
10.000 euro ), prejudiciul fiind estimat la aproximativ 149.858 euro. 

Dosarul a fost constitut din 14 volume (3018 file). 
Dosar nr. …/…/…, în care prin rechizitoriul din … au fost trimiși în judecată 

un număr de 6 inculpați, din care unul în stare de arest preventiv, patru sub 
control judiciar și unul în stare de libertate, sub aspectul infracțiunilor de 
constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane., proxenetism., 
cauză complexă în care au fost trimise spre executare un număr de 7 O.E.A. 
(ordine europene de anchetă cu autoritățile din Italia, Franța, Belgia ), au fost 
audiate 20 victime ale traficului de persoane (traficate în Italia, Franța, Belgia ), 
prejudiciul fiind estimat la aproximativ 148.048 euro. 

Dosarul a fost constitut din 13 volume (2805 file). 
Dosar nr. …/…/…, în care prin rechizitoriul din … au fost trimiși în judecată 

un număr de 6 inculpați, din care 3 inculpați în stare de arest preventiv, sub 
aspectul infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat., trafic de 
persoane, trafic de minori., proxenetism C.p., cauză complexă în care au fost 
audiate 10 victime ale traficului de persoane/minori (traficate în România), 
prejudiciul fiind estimat la aproximativ 20.000 euro. 

Dosarul a fost constitut din 4 volume (986 file). 
Dosar nr. …/…/…, în care prin rechizitoriul din … au fost trimiși în judecată 

un număr de 5 inculpați, din care 4 inculpați în stare de arest la domiciliu, sub 
aspectul infracțiunilor de prev. de art.16 alin.1 din Legea nr.194/2011, cu aplic. 
art.35 alin.1 C.p., cauză complexă în care au fost puse în executare mijloace de 
supraveghere tehnică și au fost efectuate un număr de 19 percheziții domiciliare 
pe raza județelor Dolj și Olt. 

Dosarul a fost constitut din 6 volume (1200 file). 
Dosarul penal nr. …/…/….   În dosar au fost cercetați un număr de 5 

inculpați pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală  și constituirea unui 
grup infracțional organizat).  

Prejudiciul cauzat în dosar a fost de 5.590.309 lei reprezentat de TVA și 
impozit pe profit sustras de la declarare și plată, fiind dispusă măsura 
asiguratorie a sechestrului. 

În dosar au fost audiați 5 inculpați, 2 suspecți și 56 martori, fiind solicitate 
și un număr de 4 comisii rogatorii într-un număr de 4 state ale UE. 

Dosarul penal nr. …/…/…  În dosar au fost cercetați un număr de 7 inculpați 
pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscal (art. 9 alin. 1 lit. b și alin. 3 din 
Lg. 241/2005 Rpb cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ) și constituirea unui grup infracțional 
organizat (art. 367 alin. 1 Cp).  
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Prejudiciul cauzat în dosar a fost de 13.553.449,05 lei reprezentat de TVA 
și impozit pe profit sustras de la declarare și plată, fiind dispusă măsura 
asiguratorie a sechestrului. 

În dosar au fost audiați 6 inculpați și 21 martori. 
*  * 

* 
În cazul procurorului …, a cărui activitate a încetat la data de 17 aprilie 

2017, au existat mai multe aspecte de conduită profesională neconformă vizând 
soluţionarea lucrărilor  şi dosarelor  repartizate acestuia. 

Astfel procurorului vizat i-a fost solicitat  verbal de către procurorul  şef 
serviciu,  în perioada iulie – decembrie 2016, să prezinte  un referat privind 
stadiul lucrărilor înregistrate  cu indicativul … având în vedere  faptul că acesta 
figura cu un  număr de 20 de plângeri  repartizate în perioada 2010-2016. 
Întrucât procurorul nu s-a conformat  procurorul şef serviciu a  emis în acest sens 
la data de 07.03.2017 dispoziţia nr. …/…/… cu termen … precum şi dispoziţia nr. 
…/…/… cu termen … privind  stadiul dosarelor mai vechi de trei ani de la prim 
sesizare,  care de asemenea nu au fost  respectate de  procurorul …. Ulterior   cu 
ocazia încetării activităţii acestui procuror în cadrul serviciului plângerile şi 
dosarele penale  repartizate acestuia au  fost redistribuite. 

În legătură cu activitatea procurorului susmenţionat au fost efectuate 
verificări de către  procurorii desemnaţi din cadrul Structurii centrale 
procedându-se la sesizarea organelor de urmărire penală cauza fiind înregistrată 
sub numărul  …./…/… la PÎCCJ-  Secţia pentru investigarea infracţiunilor din 
justiţie.  

Având în vedere faptul că la data de …,  procurorul … şi-a încetat 
activitatea la Serviciul Teritorial Craiova, se constată incidenţa dispoziţiilor art. 
46 alin. 7 din Legea nr.317/2004 republicată şi modificată ,,acţiunea disciplinară 
poate fi exercitată (…) nu mai târziu de 2 ani de la data la care fapta a fost 
săvârşită.”) astfel încât nu se mai impune sesizarea din oficiu a Inspecţiei 
Judiciare  conform dispoziţiilor art. 121 rap. la art. 12 alin. 7 din Regulamentul 
privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie.    

 
2. Verificarea modului în care au fost respectate dispozițiile art. 64 din 

Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată.  
Verificările efectuate de Inspecția Judiciară nu au relevat şi nu au fost 

semnalate cazuri de imixtiune a procurorului cu funcții de conducere în 
efectuarea de către procurori a urmăririi penale sau în adoptarea soluțiilor ori de 
nerespectare a dispozițiilor înscrise în art. 64 pct.4 din Legea nr.304/2004  
privind redistribuirea cauzelor.  

Redistribuirea cauzelor a fost întemeiată pe situația prevăzută de art. 64 
alin.4 lit. a din Legea 304/2004 și s-a materializat în executarea unei simple 
rezoluții de repartizare a cauzei la procurorul nou desemnat pentru efectuarea 
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urmăririi penale, pe documentul care a stat la baza înregistrării primului act de 
sesizare (exemplificăm dosarele nr. …/…/… şi nr…./…/…).  

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 80 lit. c  din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al DIICOT aprobat prin Ordinul nr. 
…/…/…, prin dispoziţia nr. …/…/…  a procurorului şef serviciu, urmare a  
referatului din data de … al procurorului …  într-un număr de 7 dosare  aflate în 
instrumentarea acestuia a mai fost repartizat un al doilea procuror, având în 
vedere gradul ridicat de complexitate al cauzelor. 

 
3. Analiza principalilor indicatori statistici privind activitatea de urmărire 

penală. 
În anul 2017, numărul cauzelor de soluţionat a fost de 890 cauze, din care 

460 nou înregistrate în perioada de referinţă, faţă de 779 cauze în 2016, din care 
456 nou înregistrate în 2016. Se constată astfel că în 2017 cauzele de soluţionat 
au înregistrat o creştere cu 14,24 % şi o creştere cu 0,87% privind cauze nou 
înregistrate faţă de anul 2016. 

În cadrul serviciului, în 2017 au efectuat activitate de urmărire penală, în 
medie 6 procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluţionat per 
procuror de 148 faţă de 130 în anul 2016. 

În ceea ce priveşte situaţia cauzelor soluţionate, în cursul anului 2017 au 
fost soluţionate 519 cauze faţă de 349 cauze în cursul anului 2016, respectiv un 
plus de 170 cauze, reprezentând o creştere cu 48,71% faţă de anul 2016. 

Raportat la acelaşi număr de procurori care au activat în cadrul serviciului 
în cursul anului 2017 rezultă că media dosarelor soluţionate per procuror este 
87 cauze în 2017, faţă de 58 cauze per procuror în 2016, reprezentând o creştere 
cu 50 % în 2017. 

În cursului anului 2017, într-un număr de 275 cauze au fost adoptate 
soluţii pe fond, faţă de 216 cauze în anul 2016, reprezentând o creştere cu 
27,31%, iar un număr de 246 cauze au fost declinate sau reunite, faţă de 133 
cauze declinate sau reunite în cursul anului 2016, ceea ce reprezintă o creştere 
cu 84,96% faţă de anul 2016. 

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un 
număr de 625 persoane comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate 396 
persoane, ceea ce reprezintă o creştere cu 57,82 %. 

Numărul de cauze rămase nesoluţionate la finele anului 2017 a scăzut de 
la 430 cauze la finele anului 2016 la 369 cauze, reprezentând o scădere cu 14,18 
% şi o medie de 61,5 cauze rămase de soluţionat per procuror. 

În 2017, ponderea cauzelor rămase nesoluţionate 369, din totalul cauzelor 
de soluţionat 890, este de 41,46 % faţă de anul 2016, când a fost de 44,80 %, 
ceea ce reprezintă o scădere de 3,34%.  

Prin rechizitoriu au fost soluţionate un număr de 64 cauze faţă de 29 cauze 
în anul 2016 (în creştere cu 120,68 %), cu 183 inculpaţi trimişi în judecată, faţă 
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de 74 inculpaţi trimişi în judecată în 2016 (în creştere cu 147,29 %), dintre care 
89 inculpaţi arestaţi preventiv trimişi în judecată faţă de 36 inculpaţi arestaţi 
preventiv în anul 2016, (în creştere cu 147,22 %). 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asigurătorii în 
dosarele soluţionate în cursul anului 2017, la nivelul biroului a fost de 2.797.837 
lei comparativ cu anul 2016, când a fost de 1.415.725 lei. 

În anul 2018, numărul cauzelor de soluţionat a fost de 854 cauze, din care 
485 nou înregistrate în perioada de referinţă, faţă de 890 cauze în 2017, din care 
460 nou înregistrate în 2017. Se constată astfel că în 2018 cauzele de soluţionat 
au înregistrat o scădere cu 4,04% şi o creştere cu 5,43 % privind cauze nou 
înregistrate faţă de anul 2017. 

În cadrul Serviciului, la sfârşitul anului 2018 se aflau înregistrate în 
evidenţa pasivă un număr de 20 cauze, comparativ cu sfârşitul anului 2017 când 
acest număr a fost de 11 cauze (creştere cu 81,81 %). 

În cadrul serviciului, în 2018 au efectuat activitate de urmărire penală, în 
medie, 6 procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluţionat de 
142/procuror faţă de 148/procuror în 2017. 

În ceea ce priveşte situaţia cauzelor soluţionate, în cursul anului 2018 au 
fost soluţionate 482 cauze faţă de 519 cauze în cursul anului 2017, respectiv un 
minus de 37 cauze, reprezentând o scădere cu 7,12 % faţă de anul 2017. 

Raportat la acelaşi număr de procurori care au activat în cadrul serviciului 
în cursul anului 2018 rezultă că media dosarelor soluţionate este de 80 
cauze/procuror în 2018, faţă de 87 cauze/procuror în 2017, reprezentând o 
scădere cu 8,04 % în 2017. 

În cursului anului 2018 într-un număr de 240 cauze au fost adoptate soluţii 
pe fond, faţă de 275 cauze în anul 2017, reprezentând o scădere cu 12,72 %, iar 
un număr de 242 cauze au fost declinate sau reunite, faţă de 246 cauze declinate 
sau reunite în cursul anului 2017, ceea ce reprezintă scădere cu 1,62 % faţă de 
anul 2017. 

În anul 2018, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un 
număr de 658 persoane, comparativ cu anul 2017, când au fost cercetate 625 
persoane, ceea ce reprezintă o creştere 5,28 %. 

Numărul de cauze rămase nesoluţionate fa finele anului 2018 a crescut de 
la 369 cauze la finele anului 2017 la 372 cauze, reprezentând o creştere cu 0,81 
% şi o medie de 62 cauze/procuror rămase de soluţionat. 

În anul 2018, ponderea cauzelor rămase nesoluţionate a fost de 43,32 %, 
respectiv 370 din totalul cauzelor de soluţionat 854 cauze, faţă de anul 2017, 
când aceasta a fost de 41,46 %, ceea ce reprezintă o creştere de 4,48 %. 

În anul 2018, prin rechizitoriu şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei au 
fost soluţionate un număr de 62 cauze faţă de 64 cauze în anul 2017 (scădere cu 
3,12 %), cu 167 inculpaţi trimişi în judecată, faţă de 189 inculpaţi trimişi în 
judecată în 2017 (creştere cu 11,64 %) dintre care 54 inculpaţi arestaţi preventiv 
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trimişi în judecată faţă de 89 inculpaţi arestaţi preventiv în anul 2017 (scădere cu 
39,32 %). 

Ponderea rechizitoriilor şi acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei din 
totalul soluţiilor dispuse pe fond în 2018este de 25,80 % (62 din 240) faţă de anul 
2017 când a fost de 23,27 % (64 din 275) - creştere cu 10,87 %. 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asigurătorii în 
dosarele soluţionate pe fond în cursul anului 2018, la nivelul serviciului a fost de 
755,051 lei, comparativ cu anul 2017, când valoarea acestora a fost de 2,797,837 
lei. 

Cu privire la operativitatea efectuării activităţii de urmărire penală, 
următoarele date au fost evidenţiate:  

 La finele anului 2018 numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru 
a fost de 32 cauze, comparativ cu finele anului 2017 când acest număr a fost de 
33 cauze (scădere cu 3,03 %). 

În trimestrului I al anului 2019 au fost înregistrate şi repartizate 110 dosare 
penale iar procurorii au soluționat un număr de  86 cauze, din care 18  prin 
rechizitoriu, 5 prin acord de recunoaştere a vinovăţiei, 7 prin renunţare la 
urmărirea penală şi 45 prin clasare. 

Analiza comparativă a datelor statistice din anii 2017 şi 2018, relevă o 
ușoară creştere a dosarelor rămase de soluţionat la finele anului 2018, 
comparativ cu finele anului 2017 (3 dosare), în condiţiile înregistrării unui număr 
mai mare de dosare noi  485 (anul 2018) faţă de 465 (anul 2017) dar şi o scădere 
a numărului de dosare soluţionate în aceiaşi perioadă de referinţă   482( anul 
2018) faţă de 519 ( anul 2017).  

 
4. Calitatea actelor procesuale şi procedurale.  
Din analiza mai multor dosare penale  soluţionate de procurorii din cadrul 

Serviciul Teritorial Craiova în perioada de referinţă, a rezultat că actele 
procesuale şi procedurale respectă condiţiile de formă impuse de dispoziţiile 
legale. 

Soluţiile dispuse se caracterizează prin acurateţe în expunerea situaţiei de 
fapt şi rigoare în motivare. 

 
5. Comunicarea actelor de procedură 
Verificarea prin sondaj a cauzelor în care s-au adoptat soluții de 

netrimitere în judecată, a evidențiat faptul că au fost respectate dispozițiile art. 
316 alin.1 CPP/art. 318 alin.12 CPP. De asemenea, s-a constatat respectarea de 
către procurori a dispozițiilor art. 145 Cod Procedură Penală referitoare la 
informarea persoanei supravegheate, dar nu sunt puse în aplicare dispozițiilor 
art. 146 alin 1 şi 2 Cod Procedură Penală  privind conservarea materialelor  
rezultate din  supravegherea tehnică. 
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6. Incidenţa dispoziţiilor privind prescripţia răspunderii penale. 
În perioada 01 ianuarie 2017-31 martie 2019 la Serviciul Teritorial Craiova 

nu au fost soluţionate dosare penale cu autori cunoscuți în care să se fi reținut 
incidența dispozițiilor referitoare la prescripția răspunderii penale. 

 
7. Plângerile formulate în temeiul art.339 şi art.340 din Codul de 

procedură penală. 
În cursul anului 2017, au fost înregistrate 42 plângeri împotriva actelor şi 

măsurilor dispuse de procurori; toate au fost soluţionate în cursul anului de către 
procurorul şef serviciu prin ordonanţe de respingere, în termenul prevăzut de 
Codul de Procedură Penală. În procedura prev. de art. 340 CPP, a fost înregistrată 
o singură plângere-soluţionată prin respingere.   

În cursul anului 2018, au fost înregistrate 34 de plângeri împotriva actelor 
şi măsurilor dispuse de procurori; 4 au fost soluţionat în primul trimestru al 
anului 2019, din care una cu depăşirea termenului de 20 de zile. ( lucrarea nr. 
…/…/…/…). Nu au fost dispuse infirmări de soluţii în plângerile adresate 
procurorului şef serviciu. În procedura prev. de art. 340 CPP, a fost înregistrată o 
plângere-respinsă.  

În cursul trimestrului I 2019,au fost înregistrate 9 plângeri împotriva 
actelor şi măsurilor procurorilor, toate fiind soluţionate în termen, prin 
respingerea acestora. În procedura prev. de art. 340 CPP, nu au fost înregistrate 
plângeri. 

Verificările au relevat faptul că au fost respectate dispoziţiile legale 
referitoare la condiţiile de formă, termenele de soluţionare şi de comunicare a 
actelor de procedură. 

Un aspect de practică neunitară ce se impune a fi evidenţiat, constă în 
aceea că în procedura de soluţionare a plângerilor împotriva soluţiilor 
procurorilor, formulate de subiecţii procesuali prin apărători aleşi, cu prilejul 
respingerii acestora, s-a dispus obligarea la plata cheltuielilor judiciare a 
reprezentanţilor convenţionali, aspect ce contravine dispoziţiilor art. 275 alin.5 
rap. la alin.1 Cod Procedură Penală. Exemplificăm în acest sens, cu lucrările nr. 
…/…/…/…, nr. … /…/…/… şi nr. …./…/…/….  

 
8. Modul în care sunt aduse la îndeplinire dispoziţiile Ordinului nr. 

213/2014 privind organizarea şi funcționarea sistemului informațional al 
Ministerului Public. 

În aplicarea acestui ordin au fost incluse obiective în cadrul programelor 
de activitate semestriale referitoare la analiza activităţii  serviciului. 

Totodată, au fost întocmite informări privind cele două achitări definitive 
şi a  respingerii definitive a unui acord de recunoaştere a vinovăţiei, înregistrate 
în evidenţele Serviciului Teritorial Craiova în anul 2018 . 

 

W
W

W
.JU

RI.R
O



29 / 108 
 

Capitolul IV. Activitatea judiciară  
Verificările efectuate cu privire la activitatea desfăşurată în sectorul 

judiciar au vizat modul în care procurorii sunt desemnaţi să participe în şedinţele 
de judecată, pregătirea acestora, evidenţele judiciare, modul de examinare a 
soluţiilor pronunţate de instanţă, preocuparea pentru identificarea practicii 
neunitare, precum şi informările întocmite potrivit Ordinul nr. … /… al 
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
modificat prin Ordinul nr. …/…, privind organizarea şi funcţionarea sistemului 
informaţional al Ministerului Public. 

Se constată că la nivelul serviciului sunt constituite în format electronic şi 
actualizate la zi evidenţe  tabelare privind: ,,Situaţia cauzelor trimise la instanţa 
de judecată pentru  cercetare judecătorească” şi ,,Situaţia cauzelor trimise la 
instanţa de judecată pentru cercetare judecătorească, rămase definitive”, prin 
care este monitorizată activitatea procurorilor la instanţele de judecată. 

În perioada  2017-trimestrul I 2019, a fost transmisă lunar către DIICOT-
Structura Centrală, în format electronic, situația dosarelor aflate pe rolul 
instanțelor de judecată în care procurorii din cadrul biroului teritorial au asigurat 
participarea şi situația cauzelor în care s-au pronunțat hotărâri definitive, 
conform Ordinului nr. …/…/… al PICCJ înregistrat la DIICOT Structura Centrala sub 
nr. …/…. 

Săptămânal la sediul serviciului în ziua de marţi cu, participarea 
procurorului şef serviciu, este organizată şedinţa lucru şi de analiza a soluţiilor, 
aspecte discutate fiind menţionat în registrul de  procese verbale constituit în 
acest scop. 

Analiza hotărârilor judecătoreşti ale instanţei  se realizează şi la alte date 
decât cele în care sunt programate şedinţele de lucru, când termenul de 
declarare a căii de atac impune această situaţie.  

Aspecte de practică neunitară constatate la nivelul  Tribunalului Olt şi 
Curţii de Apel Craiova privind infracţiunea prevăzută de art.365 alin 2 din Codul 
penal au format obiectul analizei nr. …/…/… întocmite de procurorul şef serviciu 
în cadrul realizării acestui obiectiv prevăzut în cadrul programului de activitate 
din semestrul II -2018, nefiind identificate aspecte de practică neunitară cu  
prilejul analizei nr…./../… efectuate din semestrul I -2017. 

 
1. Verificarea modului în care procurorii sunt planificați în ședințele de 

judecată. 
În cursul anilor 2017- trimestrul I 2019 nu au fost identificate planificări 

scrise ale procurorilor care participă ca reprezentanţi ai Ministerului Public la 
judecarea cauzelor aflate pe rolul Tribunalului Dolj şi Curţii de Apel Craiova şi nici 
un ordin al procurorului şef serviciu, privind magistraţii desemnaţi să îşi 
desfăşoare activitatea în sectorul judiciar. 
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Această activitate procesuală s-a realizat în fapt în perioada verificată de 
procurorii …, … şi …. 

Prin dispoziţia nr. …/…/… a procurorului șef serviciu …, urmare a 
modificării planificărilor semestriale/anuale a completelor de judecată,  s-a 
realizat o repartizare pe complete şi instanţe de judecată a procurorilor …, … şi 
… în vederea asigurării participării acestora la şedinţele de judecată.  

 
2. Analiza principalilor indicatori statistici privind activitatea judiciară. 
În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului Teritorial Craiova al DIICOT nu 

au fost înregistrate soluţii de achitare, comparativ cu anul 2016, când a fost 
înregistrată o soluţie de achitare într-o cauză, privind doi inculpaţi. 

Au participat în şedinţe de judecată (la judecarea în fond, apel şi 
contestaţii) un număr de 3 procurori. 

Astfel, aceştia au participat în 1946 cauze penale şi civile (1712 de cauze 
penale şi civile în 2016), fiind formulate concluzii în fond, apel şi contestaţii, într-
un număr de 1944 cauze penale şi 2 cauze civile (1020 cauze penale şi 1 cauză 
civilă în 2016) şi au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 
1944 hotărâri (1020 de hotărâri în 2016). 

A fost declarat un număr de 33 căi de atac (apeluri -14, contestaţii -19), 
faţă de 20 de căi de atac în 2016. 

Au fost soluţionate de instanţele de judecată un număr de 26 căi de atac, 
fiind admise 8 şi 18 respinse, comparativ cu anul 2016 când au fost soluţionate 
24 căi de atac, fiind admise 12 şl respinse 12. 

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Craiova au 
întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanţele de judecată în anul 
2017 au fost pronunţate hotărâri definitive într-un număr de 37 cauze privind un 
număr de 110 inculpaţi (faţă de hotărâri definitive într-un număr de 34 cauze 
privind un număr de 91 inculpaţi în 2016). 

În cursul anului 2018, la nivelul Serviciului Teritorial Craiova au fost 
înregistrate 2 soluţii de achitare, privind un număr de 4 inculpaţi achitaţi 
definitiv, din care 2 arestaţi, comparativ cu anul 2017 când nu au fost înregistrate 
soluţii de achitare (creştere cu 200 % privind numărul cauzelor şi o creştere cu 
400 % privind numărul inculpaţilor achitaţi). 

Din cei 4 inculpaţi, un număr de 1 inculpat a fost achitat în temeiul art. 16 
lit. b C.p.p., iar 3 inculpaţi au fost achitaţi în temeiul art. 16 lit. c C.p.p. 

În cursul anului 2018, au participat în şedinţe de judecată (la judecarea în 
fond, apel şi contestaţii), un număr de 3 procurori.  

Astfel, aceştia au participat în 2018 în 2073 cauze penale şi civile (1946 
cauze penale şi civile în 2017), fiind formulate concluzii în fond, apel şi 
contestaţii, într-un număr de 2070 cauze penale şi 3 cauze civile (1944 cauze 
penale şi 2 cauze civile în 2017) şi au verificat, în vederea exercitării căilor de 
atac, un număr de 1163 hotărâri (faţă de 1137 hotărâri în 2017). 
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S-au declarat un număr de 47 căi de atac, faţă de 34 de căi de atac în 2017. 
Au fost soluţionate de instanţele de judecată un număr de 41 cai de atac 

(37 în cauze penale şi 4 în cauze civile), fiind admise 23 (21 în cauze penale şi 2 
în cauze civile) şi 18 respinse ( 26 căi de atac, admise 8 şi respinse 18 în 2017). 

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Craiova au 
întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanţele de judecată, în anul 
2018 au fost pronunţate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de 35 
cauze privind un număr de 62 inculpaţi condamnaţi (hotărâri definitive într-un 
număr de 33 cauze privind un număr de 106 inculpaţi condamnaţi în 2017). 

În cursul aceluiaşi an a fost respins definitiv un acord de recunoaştere a 
vinovăţiei privind un inculpat. 

În primul trimestru al anului 2019  cei trei procurori din sectorul judiciar 
au participat în 554 cauze penale şi civile,fiind formulate 266 concluzii şi  au 
declarat un nr. de 9 căi de atac şi au motivat 13. 

În perioada de referinţă, respectiv anii 2017, 2018 şi trimestrul I al anului 
2019 nu au fost înregistrate soluţii definitive de restituire dispuse de instanţele 
de judecată. 

 
3. Verificarea modului în care au fost examinate soluțiile pronunțate de 

instanța de judecată şi exercitate căile de atac. Termenele de redactare a căilor 
de atac. 

Verificările efectuate au relevat că apelurile şi contestaţiile au fost 
motivate de procurori, de regulă, în termenele prevăzute de  Ordinul nr. …/… al 
Procurorului General al PÎCCJ.  

 
4. Informările întocmite potrivit Ordinului Procurorului General al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la hotărârile 
definitive de achitare şi restituire pronunțate de instanța de judecată potrivit 
Ordinului nr. …/… privind organizarea şi funcționarea sistemului informațional 
al Ministerului Public. 

În perioada supusă controlului, procurorul şef al Serviciului Teritorial 
Craiova a respectat dispozițiile Ordinului nr. …/… al Procurorului General al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, modificat prin Ordinul 
nr. …/… privind organizarea şi funcționarea sistemului informațional al 
Ministerului Public, care prevede obligativitatea întocmirii, pe cale ierarhică a 
analizei indicatorilor de calitate – achitări şi restituiri în temeiul art.346 alin 3 Cod 
procedură penală. 

În anul 2018, la nivelul Serviciului Teritorial Craiova au fost înregistrate 2 
soluţii de achitare privind un număr de 4 inculpaţi, acestea fiind dispuse în 
temeiul art. 16 alin.1 lit. b CPP (în cazul unui inculpat) şi în temeiul art. 16 alin.1 
lit. c CPP (în cazul a trei inculpaţi), precum respingerea unui acord ce 
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recunoaştere a vinovăţiei determinată de netemeinicia soluţiei (pedeapsă prea 
blândă). 

În acest sens, au fost întocmite Informarea nr. …/…/…/… privind Analiza 
soluţiei de achitare definitivă pronunţată de Curtea de Apel Craiova în ds. nr. 
…/…/… (decizia penală din 05.11.2018), nr. …/…/…/… privind Analiza soluţiei de 
achitare definitivă pronunţată de Curtea de Apell Craiova în ds. nr. …/…/… 
(decizia penală din 20.12.2018). 

De asemenea, a fost întocmită la data de … de către procurorul şef 
serviciu, lucrarea nr. …/…/…/… privind Analiza soluţiilor de achitare, restituire 
sau trimitere a cauzei la procuror, rămase definitive în anul 2018, în cuprinsul 
căreia s-a opinat că:  

  - achitarea pronunţată în dosarul …/…/… în care rechizitoriul a fost emis 
la data de … de procuror …, este imputabilă acestuia, motivat de insuficienţa 
probatoriului. Se constată că raportat la data actului de sesizare a instanţei  sunt 
incidente dispoziţiile art. 46 alin. 7 din Legea nr.317/2004 republicată şi 
modificată ,,acţiunea disciplinară poate fi exercitată (…) nu mai târziu de 2 ani de 
la data la care fapta a fost săvârşită.”) astfel încât nu se mai impune sesizarea 
din oficiu a Inspecţiei Judiciare  conform dispoziţiilor art. 121 rap. la art. 12 alin. 
7 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie.    

      - achitarea pronunţată în dosarul …/…/… în care rechizitoriul a fost 
emis la data de … de procuror …, nu este imputabilă acestuia, apreciindu-se că 
faptele au fost descrise concis, fiind administrate probe din care a rezultat 
vinovăţia inculpatei şi modalitatea de săvârşire a celor două infracţiuni.  

- respingerea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, încheiat în dosarul 
nr. …/…/…. de domnul procuror …. Temeiul respingerii l-a constituit netemeinicia 
soluţiei cu privire la care s-a ajuns la acord, prin raportare la persoana 
inculpatului şi modului de coroborare a dispoziţiilor art. 65 şi 83 din codul penal 
anterior care impuneau în speţă şi aplicarea unei pedepse complementare. 
Respingerea acordului nu a fost apreciată ca imputabilă procurorului de caz, prin 
analiza anterior menţionată. 

 
Capitolul V. Modul de rezolvare a memoriilor, plângerilor şi sesizărilor.  
În anul 2017, la Serviciul Teritorial Craiova au fost înregistrate un număr 

de  144 plângeri, memorii şi sesizări, în anul 2018 un număr de 146 plângeri, 
memorii şi sesizări iar în trimestrul  I 2019 un număr de  47 plângeri, memorii şi 
sesizări. 

Verificările efectuate prin sondaj au evidenţiat faptul că, de regulă, aceste 
petiţii au fost corect calificate şi înregistrate în conformitate cu Nomenclatorul 
arhivistic al dosarelor şi documentelor întocmite în activitatea Ministerului 
Public, aprobat prin Ordinul nr. …/…. 

În marea lor majoritate, petiţiile nu au fost soluţionate în termenul de 30 
de zile prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea 
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activităţii de soluţionare a petiţiilor aprobată prin Legea nr.233/2002, existând 
situaţii în care rezolvarea petiţiei s-a făcut după trecerea a mai mult de 6 luni de 
la data înregistrării (exemplificăm: …/…/…/…, …/…/…/…, …/…/…, …/…/…/…, 
…/…/…/…). 

S-a constatat că, deşi prin Dispoziţia nr. …/…/… s-a dispus ca începând cu 
data emiterii dispoziţiei, procurorii …, … şi … să fie desemnaţi pentru soluţionarea 
lucrărilor înregistrate la indicativul VIII/1, în cursul anilor 2017 şi 2019, sesizările 
din această categorie au fost repartizate şi altor procurori. Exemplificăm în acest 
sens, lucrarea nr. …/…/… repartizată la data de 07.04.2017 doamnei procuror …, 
lucrarea nr. …/…/…/… repartizată aceluiaşi procuror la data de 15.02.2019; 
lucrarea nr. …/…/… repartizată la data de 19.06.2017 domnului procuror …, 
lucrarea nr. …/…/…/… repartizată la data de 05.07.2017, domnului procuror … şi 
lucrarea nr. …/…/…/… repartizată la data de 19.07.2017 domnului procuror şef 
serviciu …. 

La data efectuării verificărilor, în lucru se aflau următoarele plângeri şi 
sesizări înregistrate la indicativul …: la procuror şef birou …-un număr de 3 lucrări 
(din care una înregistrată în luna august 2018 şi 2 înregistrate în perioada 
ianuarie-februarie 2019), la procuror …-un număr de 5 lucrări (din care 2 lucrări 
înregistrate în perioada octombrie –decembrie 2018 iar 3 lucrări înregistrate în 
perioada februarie-aprilie 2019); la procuror …-un număr de 5 lucrări ( toate 
înregistrate în perioada februarie –aprilie 2019); la procuror … -un număr de 5 
lucrări ( din care 4 lucrări înregistrate în perioada octombrie-decembrie 2018 iar 
una din luna aprilie 2019); la procuror …- o lucrare înregistrată în luna februarie 
2019. Toate plângerile au fost trimise la BCCO Craiova în vederea efectuării de 
verificări, fără stabilirea unui termen pentru realizarea acestor activităţi. În acest 
sens, precizăm că procedura aplicată la nivelul serviciului teritorial, vizând modul 
de rezolvare a plângerilor având indicativul … nu corespunde prevederilor art. 
294 alin.2 CPP, în situaţia constatării caracterului inform al sesizării, situaţia 
impunând restituirea către petent cu indicarea elementelor care lipseau şi nu 
efectuarea de verificări în afara cadrului legal anterior menţionat. Această 
manieră de lucru, a condus de cele mai multe ori la prelungirea duratei de 
rezolvare a plângerilor/sesizărilor având în vedere volumul ridicat de activitate 
al organelor de poliţie judiciară precum şi lipsa unui termen ferm de aducere la 
îndeplinire a activităţilor de verificare, în raport de care să poată fi monitorizat 
stadiul verificărilor.  

 
 Capitolul VI. Activitatea de grefă, registratură şi arhivă.  
1. Măsurile dispuse de procurorii cu funcţii de conducere pentru 

organizarea activităţii. 
Organizarea activităţii s-a realizat de către procurorul şef serviciu …, prin 

emiterea de dispoziţii, aprobarea notelor de serviciu ale grefierului şef şi 
întocmirea fişelor postului pentru personalul auxiliar, în perioada 2016-2019 în 
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raport de fluctuaţiile intervenite la nivelul acestei categorii de personal,  prin 
care s-au stabilit atribuţii concrete,  în aplicarea prevederilor legale şi 
regulamentare precum şi a ordinelor procurorului şef direcţie.  

În concret, au fost repartizaţi grefierii pe compartimente de activitate, pe 
tipuri de operaţiuni (completarea şi ţinerea la zi a registrelor şi condicilor, 
arhivarea electronică, introducerea datelor în aplicaţia ECRIS) şi activităţi de 
tehnoredactare corelate cu activităţile procedurale desfăşurate de procurorii din 
cadrul serviciului teritorial. Exemplificăm cu: Dispoziţia nr. …/…/…, notele de 
serviciu a grefierului şef … nr. …/…/…/… şi nr. …/…/…/….  

   
2.Verificarea activităţii desfăşurate de personalul auxiliar de 

specialitate. 
Activitatea de grefă a Serviciului Teritorial Craiova se desfăşoară, potrivit 

dispoziţiilor înscrise în Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, Legea nr. 
567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor precum şi ale Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism, aprobat prin Ordinul nr…/…/… al Ministerului Justiţiei. 

În conformitate cu ordinului nr. …/… al procurorului şef al Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism la nivelul 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism s-
a constituit   şi o bază de date alternativă denumită „EDSD" în care se introduc 
date şi informaţii cu privire la: 

1. EDSDup în care se încarcă: 
- rechizitoriile şi acordurile de recunoaştere a vinovăţiei dispuse de 

procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism începând cu data de 01.01.2017; 

- soluţiile de clasare dispuse de procurorii din cadrul Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism începând cu 
data de 02.10.2017; 

- soluţiile de renunţare la urmărirea penală dispuse de procurorii din 
cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism începând cu data de 02.10.2017; 

Acestea se introduc în aplicaţie în termen de 5 zile de la soluţionare.  
2. EDSDi în care se încarcă: 
- sentinţele şi deciziile instanţelor prin care s-a dispus cu privire la 

condamnarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, 
achitarea sau încetarea procesului penal începând cu data de 01.01.2017; 

- încheierile prin care în procedura în camera preliminară, s-a dispus 
începerea judecăţii ori restituirea cauzei la parchet, începând cu data de 
01.01.2017; 
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Acestea se introduc în aplicaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data la 
care acestea devin accesibile în evidenţa instanţelor.  

Din verificări a rezultat că aceste evidenţe electronice sunt completate 
corespunzător  de către grefieri desemnaţi pentru realizarea acestei activităţi.â 

Conform Notei nr …/…/… a grefierului şef direcţie …, aprobată de către 
procurorul şef direcţie  privind registrele R4 au fost prevăzute o serie de 
modificări privind evidenţierea intrărilor/ieşirilor unor documente din  dosarele 
penale. 

În acest context în Registrul de evidenţă a urmăririi penale R4 trebuiesc   
completate, de la data respectivă doar rubricile obligatorii şi anume : număr 
dosar şi data, procurorul căruia i s-a repartizat, persoana care sesizează, numărul 
şi data sesizării, obiectul şi data săvârşirii faptei, numele şi prenumele 
făptuitorului/suspectului/inculpatului, data naşterii, persoana vătămată, 
prejudiciul sesizat, organul întâi sesizat şi data, data începerii urmăririi penale, 
data punerii în mişcare a acţiunii penale, măsuri preventive, măsuri asigurătorii 
dispuse, activitatea de urmărire penală, data şi soluţia dispusă în cauză 
rechizitoriu/acord de recunoaştere, încadrarea juridică, prejudiciul reţinut, 
netrimiterea în judecată - Temeiul juridic, alte soluţii, Infirmări/redeschideri. 

Celelalte lucrări (intrare/ieşire) trebuiesc completate doar în baza de date 
ECRIS la punctul 11 „Documente’' al registrului electronic, iar la soluţionarea 
dosarului se va imprima şi ataşa dosarului care rămâne în arhivă. 

În cursul controlului au fost verificate evidenţele Serviciului Teritorial 
Craiova constatându-se că nu sunt ținute toate registrele şi condicile prevăzute 
de dispoziţiile art. 96 din regulamentul anterior indicat(cu excepţia celor 
constituite la nivelul direcţiei).  

Astfel:  
-nu a fost constituit în anul 2017, R3 privind evidenţa ordinelor cu caracter 

normativ ale Ministrului Justiţiei şi procurorului general al PICCJ (P1 şi P2) 
-nu a fost constituit în anul 2017, R32 privind evidenţa sigiliilor şi 

ştampilelor 
-nu a fost constituit R39 –registrul de control 
-nu au fost constituite R31 privind intrările şi ieşirile unităţilor arhivistice 
-nu a fost constituit R35-registrul de depozit 
-nu a fost constituită în format letric ci numai electronic, C2 privind 

evidenţa cauzelor cu autori neidentificaţi. Condica existentă la nivelul serviciului 
a fost completată până în anul 2016 inclusiv.  

-nu a fost constituită C7 privind evidenţa predării dosarelor şi lucrărilor la 
procuror, fiind folosită condica C6 în care se evidenţiază lucrările şi dosarele 
predate procurorilor. De asemenea, pentru condica C8 privind evidenţa 
lucrărilor salariaţilor, s-a folosit condica C1 privind evidenţa dosarelor şi lucrărilor 
procurorilor deoarece nu s-a asigurat aprovizionarea cu astfel de condici. Astfel, 
se constată prin referatul nr. …/…/…/… au fost solicitate structurii centrale a 
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DIICOT, condici şi registre conform necesitărilor apreciate la nivelul serviciului, 
fiind însă onorată parţial această solicitare. Nu au fost trimise toate condicile şi 
registrele solicitate. 

-R27 este folosit în mod greşit pentru evidenţierea 
documentelor/suporţilor care se arhivează sau se păstrează conform art. 142 
alin.6 şi art. 143 alin.2 CPP, în loc să se evidenţieze în C3 având această utilizare. 

- în timpul controlului, a fost constituit şi în format letric, R5 privind 
evidenţa măsurilor preventive dispuse în cursul urmăririi penale aferent anului 
2018, în conformitate au art.95 alin.3 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al DIICOT aprobat prin Ordinul nr. …./…/…. 

Totodată, au fost identificate următoarele neconformități în privinţa 
completării registrelor şi condicilor:  

- R5 privind evidenţa măsurile preventive nu este certificat la încheierea 
anului 2017 în conformitate cu dispoziţiile art. 108 alin.2 din regulament şi izolat, 
nu are completate toate rubricile ( ex: poziţiile nr. ..,…,…, …,… vol…). 

- R6 privind metode speciale de supraveghere şi cercetare nu este 
înregistrat în evidenţele serviciului teritorial,nu are procese verbale de închidere 
aferente anilor 2017 şi 2018 şi izolat, prezintă rectificări cu pastă corectoare ( ex: 
poziţiile …,…,… vol…. an 2017, poz…. vol… an 2018). 

- R8 privind încuviinţarea cererilor de percheziţie nu are procese verbale 
de închidere aferente anilor 2017 şi 2018, volumele … şi … aferente anului 2017 
nefiind înregistrate în evidenţa serviciului teritorial. 

- R13 privind evidenţa căilor de atac exercitate de procuror, nu are procese 
verbale de închidere aferente anilor 2017 şi 2018, iar la poziţia nr. … vol. … an 
2018, prezintă rectificări cu pastă corectoare. 

- R30 –opis-ul alfabetic este completat doar până în anul 2017 inclusiv, nu 
este numerotat şi nu are atribuit număr de înregistrare în evidenţele serviciului 
teritorial. 

- R11 privind evidenţa valorilor şi corpurilor delicte este numerotat şi 
înregistrat începând cu anul 2018; nu există proces verbal de închidere şi 
certificare aferent anului 2018, iar la poz. nr. … vol. … an 2018, există menţiuni 
corectate cu pastă albă. Anterior acestei perioade, a fost constituit începând cu 
anul 2014, un registru purtând indicativul ,,R4,, în care a fost evidenţiată 
predarea-primirea corpurilor delicte. 

- R34 privind evidenţa cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, plângerilor şi 
memoriilor prezintă corectări cu pastă albă urmată de suprascriere ( ex: 
…/…/…/…, …/…/…/…, …/…/…/… şi …/…/…/…). Registrul nu a fost certificat 
conform regulamentului în privinţa numărului înregistrărilor şi numărului filelor 
folosite iar de pe coperte menţiunile privind numărul iniţial şi ultimul număr de 
înregistrare. 

- registrele R4 aferente perioadei verificate prezintă numeroase 
neconformităţi în privinţa modului de completare, aparte de faptul că volumele 
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din anul 2017, nu sunt înregistrate în evidenţele serviciului teritorial şi nu sunt 
certificate conform dispoziţiilor regulamentare. Neconformităţile constau în: 
lipsă menţiuni privind comunicarea soluţiei de clasare (ex: ds. nr. …/…/…, …/…/…, 
…/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…,…/…/…, …/…/…,…/…/…); lipsă menţiuni privind 
expedierea dosarului declinat (ex: ds. nr. …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, 
…/…/…); lipsă menţiuni privind data trimiterii dosarului la instanţă, cu 
rechizitoriu (ex: ds. …/…/…, ds. …/…/…, …/…/… şi …/…/…,…/…/…, …/…/…,…/…/…, 
…/…/…); lipsa menţiunilor privind punerea în mişcare a acţiunii penale (ex: 
ds…./…/…, …/…/… şi …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…,); lipsă menţiuni privind 
măsuri asiguratorii ( ex: ds …/…/…, …/…/…,…/…/…,); lipsă menţiuni privind 
trimiterea dosarului la instanţă cu soluţie de renunţare la urmărirea penală în 
vederea confirmării şi de comunicare a soluţiei către suspect/inculpat (ex: ds. 
…/…/…, …/…/…, …/…/…,…/…/…, …/…/…, …./…/…), lipsă menţiuni privind măsurile 
preventive (ds. …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…), lipsă 
menţiuni privind începerea urmăririi penale sau efectuării în continuare a 
urmăririi penale (ex: ds. …/…/…, …/…/…., …/…/…, …/…/…). 

- R12 privind evidenţa şi modul de punere în executare a obligaţiilor 
dispuse în cazul renunţării la urmărirea penală  şi a cheltuielilor judiciare la poz. 
nr. 40-43 vol…. an 2018, sunt menţiuni corectate cu pastă albă, la nici o poziţie 
nu sunt completate rubricile 5 şi 6  privind termenul de îndeplinire  a obligaţilor 
şi  data şi semnătura procurorului care confirmă aceasta, iar la poziţiile 36,46 -
52  nu sunt operate menţiuni privind achitarea cheltuielilor sau darea în debit 
deşi soluţiile au fost dispuse în lunile noiembrie şi decembrie 2018. 

La nivelul Serviciului Teritorial Craiova există amenajată o cameră pentru 
valori şi corpuri delicte, neutilată corespunzător.  

În ce privește evidenţa, întocmirea, păstrarea și  procesarea documentelor 
ce conțin informații clasificate, nu s-au constatat deficiențe sau incidente de 
securitate. La nivelul serviciului teritorial, s-au luat măsuri pentru a asigura 
protecţia fizică a informaţiilor clasificate pentru a preveni accesul neautorizat, 
pentru a preveni, descoperi şi împiedica acţiunile de natură infracţională, pentru 
a detecta şi înlătura eventualele  vulnerabilităţi ale sistemului de securitate 
existent. 

Persoanele implicate în activitatea de gestionare a documentelor 
clasificate au o bună pregătire profesională în domeniu, dând dovadă de 
cunoaşterea şi aplicarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor 
clasificate, fiind ţinute evidenţele prevăzute în Legea 182/2002  şi legislaţia 
secundară. 

Serviciul Teritorial Craiova deţine o încăpere în care este depozitată arhiva 
și care nu asigură însă păstrarea în condiţii corespunzătoare a documentelor 
arhivate. 

Astfel există o singură încăpere pentru depozitarea arhivei, amplasată la 
subsolul clădirii, în care se află dosarele și lucrările începând cu anul 2004. 
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Acestea sunt depozitate în fișete metalice, pe rafturi şi pe pardoseală, fără 
a exista o ordine cronologică și delimitare pe  compartimente de activitate. Nu 
sunt evidențiate termenele de păstrare. Pentru dosarele și lucrările aflate în 
spațiile de arhivă, nu există inventare, nu a fost constituit registrul de evidență a 
intrărilor și ieșirilor unităților arhivistice și nici registrul de depozit. Eliberarea și 
consultarea documentelor din arhivă nu se realizează conform art. 125 din 
regulament. Suporții optici se păstrează în spațiul de arhivă, pe pardoseală, în 
condiţii improprii,  în plicuri şi cutii  având atașate procese verbale de predare-
primire cu menţiunea corespondenţei cu dosarul penal din care provin. 

La nivelul Serviciul Teritorial Craiova  nu a avut loc nici o acțiune de 
selecționare a arhivei.  

 
                                                  
                                               Concluzii 
 
1. Activitatea de planificare, organizare, coordonare şi control realizată de 

procurorul şef serviciu … a creat premisele  cadrului  instituţional adecvat 
derulării unei activităţi eficiente a acestei structuri de parchet specializate. 

Procurorul şef serviciu a exercitat alături de atribuţiile specifice funcţiei de 
conducere şi cele caracteristice funcţiei de execuţie.  

Nu a fost realizată  o repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate de 
către procurorul şef serviciu, conform art. 80 lit. c din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al DIICOT aprobat prin Ordinul nr. …/…/… până la data 
de …. 

Prin Dispoziţia nr. …/…/… a procurorului șef serviciu … s-a realizat o 
repartizare pe complete şi instanţe de judecată  a procurorilor …, … şi ….Deşi în 
perioada 2017-2018 nu a existat o repartizare a procurorilor pe sectoarele de 
activitate şi o planificare a lor în vederea participării la şedinţele de judecată 
(exceptând serviciul de permanenţă), nu au fost semnalate incidente de ordin 
organizatoric sau procedural. 

Repartizarea sarcinilor pentru personalul auxiliar de specialitate s-a 
realizat prin dispoziţii ale procurorului şef serviciu şi note de serviciu ale 
grefierului şef, aprobate de către acesta. 

În cadrul sectoarelor de urmărire penală și judiciar s-a efectuat o 
repartizare echilibrată a dosarelor, lucrărilor  şi sarcinilor, potrivit specializării 
procurorilor. 

Planificarea serviciului de intervenţie la evenimente al procurorilor şi 
personalului auxiliar de specialitate se realizează periodic. 

Principala componentă a verificării activităţii de către procurorul şef 
serviciu este reprezentată de controlul operativ curent, ce se realizează în cadrul 
unor analize lunare/bilunare a tuturor dosarelor penale aflate în cursul urmăririi 
penale ori verificarea punctuală a unor cauze aflate în curs de urmărire penală. 
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Controlul tematic efectuat de procurorul şef al Serviciului Teritorial 
Craiova în realizarea atribuţiilor manageriale conferite de lege, Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism precum şi a programelor semestriale de 
activitate a constat în verificări  privind activitate de conducere, activitatea de 
urmărire penală, activitatea judiciară și activitatea de grefă și 
secretariat,conform obiectivelor semestriale înscrise în programele de activitate 
aferente anilor 2017- semestrul I 2019 

Activitatea de control a modului de primire, înregistrare şi circulaţie a 
lucrărilor în cadrul grefei secţiei nu a fost efectuată în anii 2017 şi 2018 cu 
periodicitatea stabilită de art.111 din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. 
Actele de control efectuate în temeiul programelor de activitate, nu au avut 
eficienţa scontată, cu prilejul prezentelor verificări fiind depistate mai multe 
neconformităţi în modul de gestionare a documentelor şi evidenţelor din acest 
compartiment de activitate.  

2. Comunicarea în cadrul serviciului este foarte bună şi relevă o implicare 
activă  a procurorului şef în crearea unui climat adecvat de lucru.  

De asemenea, există o comunicare permanentă cu conducerea Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în vederea 
realizării activităţii specifice acestei structuri specializate de parchet. 

În cadrul cooperării interinstituţionale  nu au fost organizate şedinţe ale 
conducerii cu şefii de servicii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii 
Organizate Craiova, în vederea eficientizării activităţii, întâlnirile 
procurori/organe de poliţie vizând punctual aspectele de ordin procedural. 

3. La data  efectuării controlului procurorii din cadrul Serviciului Teritorial 
Craiova aveau repartizate în vederea efectuării urmăririi penale un număr de 160 
de cauze cu autori cunoscuţi mai vechi de 1 an de la sesizare dintr-un total de 340 
de cauze  cu autori cunoscuţi înregistrate la nivelul serviciului (ponderea cauzele 
mai vechi  de 1 an de la sesizare fiind de 47%) . 

Nesoluționarea acestora s-a datorat unui cumul de cauze obiective 
respectiv, efectuarea cu întârziere a unor expertize ori constatări tehnico-
ştiinţifice, complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui număr mare 
de acte de urmărire penală, sustragerea suspecţilor ori inculpaţilor de la 
efectuarea urmăririi penale, neprimirea documentelor solicitate prin comisii 
rogatorii internaționale de la autoritățile judiciare din alte state ori dificultăţi 
întâmpinate în realizarea activităţilor comune stabilite cu autoritățile judiciare 
din alte state, efectuarea cu întârziere a activităţilor dispuse prin delegare în 
sarcina organelor de poliţie judiciară, sau alte incidente procedurale 
disjungeri/declinări/redistribuiri. 
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Au fost identificate dosare penale în care perioade mari de timp nu au fost 
efectuate acte de urmărire penală, justificate de către procurorii de caz prin 
volumul mare de activitate . 

O particularitate a activităţii derulate de procurorii din cadrul Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, constă în 
implicarea în cauze penale complexe, care presupun efectuarea unui număr mare 
de activităţi, analizarea şi procesarea de date şi informaţii ,care necesită o 
perioadă mare de timp şi un volum considerabil de operaţiuni, de natură a afecta 
ritmicitatea efectuării urmăririi penale în celelalte cauze aflate în curs de 
soluţionare.  

Analiza comparativă a datelor statistice din anii 2017 şi 2018, relevă o 
ușoară creştere a dosarelor rămase de soluţionat la finele anului 2018, 
comparativ cu finele anului 2017 (3 dosare), în condiţiile înregistrării unui număr 
mai mare de dosare noi  485 (anul 2018) faţă de 465 (anul 2017) dar şi o scădere 
a numărului de dosare soluţionate în aceiaşi perioadă de referinţă   482( anul 
2018) faţă de 519 ( anul 2017).  

Analiza comparativă a datelor statistice din anii 2017 şi 2016, relevă o 
scădere a dosarelor rămase de soluţionat la finele anului 2017, comparativ cu 
finele anului 2016 (61 dosare), în condiţiile înregistrării unui număr mai mare de 
dosare noi  460 (anul 2017) faţă de 456 (anul 2017) dar şi o creştere a numărului 
de dosare soluţionate în aceiaşi perioadă de referinţă  519( anul 2017) faţă de 
349( anul 2016). 

Soluţiile dispuse de procurori respectă condiţiile de formă impuse de 
dispoziţiile legale şi se caracterizează prin acurateţe în expunerea situaţiei de 
fapt şi rigoare în motivare. Au fost respectate dispozițiile art. 316 alin.1 CPP/art. 
318 alin.12 CPP referitoare la comunicarea soluțiilor de netrimitere în judecată. 
Nu au fost dispuse  desfiinţări/infirmări ale soluţiilor de netrimitere în judecată 
în urma parcurgerii  procedurilor prevăzute de art. 339-340 şi 318 din Codul 
Procedură Penală. 

În sectorul judiciar indicatorii de calitate ai anului 2018 comparativ cu cei  
ai anului 2017 au cunoscut  scăderi, în anul 2018 fiind înregistrate  două achitări 
definitive cu  patru inculpaţi şi o respingere de acord de recunoaştere a vinovăţiei  
faţă de anul 2017 când nu a fost pronunţată nici o astfel de soluţie. 

În sectorul judiciar indicatorii de calitate ai anului 2017 comparativ cu cei  
ai anului 2016 au cunoscut creşteri, în anul 2016 fiind înregistrată o achitare 
definitivă cu un inculpat faţă de anul 2017 când nu a fost pronunţată nici o astfel 
de soluţie. 

Referitor la indicatorii de calitate privind admisibilitatea căilor de atac, se 
constată o creştere a procentului de contestaţii şi apeluri respinse, în anul 2017 
(18 respinse) comparativ cu anul 2016 (12 respinse) în condiţiile declarării unui 
nr. de 33 căi de atac  faţă de 20 de căi de atac în 2016  iar în situaţia comparativă 
2018/2017 se constată că numărul căilor de atac respinse s-a păstrat la acelaşi 
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nivel, în condiţiile declarării unui nr. de 47 căi de atac  faţă de 34 de căi de atac 
în 2016; astfel pe parcursul anilor 2017, 2018 deşi au crescut numărului de căi 
de atac exercitate s-a înregistrat şi un număr semnificativ de respingeri ale 
acestora, aspect ce impune acordarea unei atenţii sporite în privinţa declarării, 
motivării şi susţinerii acestor căi de atac. 

Nu au existat restituiri definitive pronunţate de instanţele de judecată. 
4. Procurorii nu au respectat dispozițiile art. 146 din Codul Procedură 

Penală privind conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică, 
astfel că  Serviciul Teritorial Craiova este depozitarul suporților optici din 
dosarele în care s-au pronunțat soluții de clasare. La nivelul serviciului teritorial 
există de asemenea practica păstrării suporților optici în dosarele înaintate 
instanțelor de judecată cu rechizitorii (însoțite de copii certificate ale acestor 
medii de stocare). Suporții optici sunt păstrați în spațiul de arhivă, în plicuri pe 
care sunt menţiuni care să asigure corespondenţa cu dosarele penale din care 
provin.  

5. Verificarea plângerilor împotriva soluțiilor dispuse de procuror, ori 
împotriva actelor şi măsurilor dispuse de către procuror a evidențiat faptul că au 
fost respectate dispoziţiile legale referitoare la condiţiile de formă şi de regulă 
termenele de soluţionare şi comunicare a modului de rezolvare. 

6. Plângerile, memoriile şi petiţiile, de regulă,  nu au fost soluţionate în 
termenul legal, şi au fost identificate  modalităţi de efectuare a verificărilor  
neacoperite de   dispoziţiile art. 294 din Codul de procedură penală şi de 
dispoziţiile art. 100 alin.2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
DIICOT. Prin trimiterea petiţiilor la organele de poliţie, în vederea efectuării de 
verificări, fără stabilirea unui termen de realizare a verificărilor şi fără 
monitorizarea stadiului verificărilor, atât de către procurorul de caz cât şi de 
către procurorul şef serviciu au fost create premisele întârzierilor semnificative 
în rezolvarea acestor lucrări cu indicativul …. 

Modul de rezolvare a acestor lucrări a fost comunicat petenților, conform 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii 
de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr.233/2002. 

7. În ceea ce priveşte activitatea de secretariat şi grefă, s-a reţinut că 
personalul auxiliar de specialitate, în general,a respectat dispoziţiile înscrise în 
regulamentele şi ordinele ce reglementează această activitate. 

Au fost identificate însă şi neconformități, constând în: 
necorespunzătoarea completare a rubricaţiilor din registre şi condici, folosirea 
pastei corectoare, lipsa certificării condicilor şi registrelor conform art. 108 alin.2 
din regulament ori neconstituirea unora dintre evidenţele prevăzute în art. 96 
din regulament. 

8. Spaţiul din clădirea unde îşi desfăşoară activitatea personalul serviciului 
este insuficient şi impropriu derulării activităţii. Nu există dotarea necesară 
efectuării înregistrărilor audio-video a activităților de audiere. 
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9. Activitatea de arhivă nu este organizată, în sensul că nu există o 
evidență a dosarelor și lucrărilor aflate în spațiul de arhivă, nu există inventare, 
nu a fost constituit registrul de depozit și nici registrul de evidență a intrărilor și 
ieșirilor unităților arhivistice. Condiţiile de depozitare şi păstrare a unităţilor 
arhivistice, sunt improprii asigurării integrităţii lor. Eliberarea și consultarea 
documentelor din arhivă nu se realizează conform art. 125 din regulament. La 
nivelul Serviciului Teritorial Craiova, nu a avut loc nici o acțiune de selecționare 
a arhivei.  

 
 

Biroul Teritorial Mehedinți 
 

Capitolul I. Verificarea organizării activităţii, a comportamentului şi 
comunicării, a asumării responsabilităţilor şi a aptitudinilor manageriale. 

1. Planificarea activităţii 
1.1. Programe de activitate  
Programele de activitate sunt întocmite semestrial, la nivelul structurii 

centrale a DIICOT, fiind stabilite obiectivele și după caz,  procurorii cu funcție de 
conducere din  cadrul direcției, serviciilor și birourilor teritoriale desemnați cu 
aducerea la îndeplinire a obiectivelor. 

În programele de activitate pentru sem.I/2017, sem.I/2018 și sem.I/2019 
au fost înscrise câte 9 obiective, din care, unul a vizat activitatea de conducere, 
coordonare și evaluare, unul a vizat activitatea de control a grefei, șase obiective 
au vizat activitatea de urmărire penală și un obiectiv, activitatea judiciară. 

Programele de activitate pentru sem.II/2017 și sem.II/2018  au avut 
prevăzute 8 obiective, din care șapte au vizat activitatea de urmărire penală iar 
unul, activitatea judiciară. Examinarea obiectivelor relevă faptul că acestea au 
avut un caracter concret, cuprinzând aspecte importante ale activității, după 
cum urmează:  

- analiza anuală calitativă și cantitativă a activității serviciului; 
- verificarea respectării dispozițiilor procedurale referitoare la autorizarea 

unor măsuri de supraveghere tehnică de către procurori și de punere în 
executare a mandatului de supraveghere tehnică (în dosarele soluționate); 

- verificarea ritmicității efectuării actelor de urmărire penală în cauzele 
mai vechi de 2 ani de la sesizare, având ca obiect infracțiunile de evaziune fiscală, 
spălare de bani, contrabandă și constituire de grup infracțional organizat;  

- verificarea măsurilor luate de procurori în vederea soluționării cauzelor 
mai vechi de 5 ani de la sesizare; 

- analiza măsurilor dispuse în cauzele instrumentate, în vederea 
recuperării prejudiciilor și identificării produsului infracțional, în scopul instituirii 
măsurilor asiguratorii; 
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- analiza cauzelor în care au fost dispuse soluții de netrimitere în judecată, 
urmare a împlinirii termenelor de prescripție a răspunderii penale; 

-analiza soluțiilor de netrimitere în judecată precum și a rechizitoriilor 
emise în cauzele având ca obiect infracțiunea de constituire de grup infracțional 
organizat; 

- verificarea activității de grefă (circuitul lucrărilor, implementarea datelor 
în aplicația ECRIS și arhivarea electronică); 

- identificarea chestiunilor de practică neunitară ( în sectorul judiciar); 
- verificarea ritmicității efectuării actelor de urmărire penală în cauzele 

mai vechi de 1 an de la sesizare și 6 luni de la continuarea urmăririi penale; 
- verificarea stadiului urmăririi penale în dosarele cu autor necunoscut 
- verificarea modului de valorificare judiciară a informațiilor furnizate de 

serviciile specializate.  
 
1.2.  Planificarea serviciului de permanenţă, a participărilor în şedinţele 

de judecată şi a audienţelor. 
a. Planificarea efectuării serviciilor de conducere şi intervenţie 
La Biroul Teritorial Mehedinți, activitatea de planificare a procurorilor, 

personalului auxiliar de specialitate și personalului conex pentru efectuarea 
serviciului în-afara orelor de program și în zilele nelucrătoare, se realizează lunar 
și se comunică Serviciului Teritorial Craiova, în baza unor dispoziții cu caracter 
permanent, emise de procurorul șef serviciu la începutul fiecărui an  (nr. 
…/…/…/…, nr…./…/…/… și nr. …/…/…/…).   

Planificările poartă număr de înregistrare în cadrul biroului. Din conținutul 
planificărilor prezentate în perioada controlului, rezultă că pentru situațiile ce 
pot apărea în legătură cu activitatea de urmărire penală, de regulă, serviciile sunt 
asigurate de procurorul șef birou … și de doamna procuror … iar în procedurile 
de cameră preliminară ori la soluționarea cererilor adresate judecătorului de 
drepturi și libertăți, serviciile sunt asigurate de doamna procuror …. În privința 
personalului auxiliar de specialitate, serviciile sunt asigurate de cei doi grefieri, 
alternativ. Serviciul de intervenție pentru evenimente este asigurat de 
personalul conex (conducătorul auto), permanent.  

 
b. Planificarea procurorilor în şedinţele de judecată. 
Prin Dispoziția emisă la data de 18.01.2019 de domnul procuror șef birou 

…, s-a stabilit ca doamna procuror … să desfășoare preponderent activitate 
judiciară, în sensul de a asigura participarea la ședințele de judecată, de a 
participa la soluționarea cererilor și propunerilor transmise instanțelor din raza 
de competență, de a exercita căile de atac în condițiile legii, după analiza 
legalității și temeiniciei hotărârilor judecătorești. Prin aceeași dispoziție, doamna 
procuror … a fost desemnată să efectueze preponderent activitate de urmărire 
penală, precum și activitate în sectorul judiciar, stabilindu-i-se atribuții similare. 
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În cazul ambilor procurori, domnul procuror șef birou … a menționat că la 
repartizarea dosarelor de urmărire penală se are în vedere și volumul de 
activitate în sectorul judiciar. Nu s-au identificat ordine/dispoziții de repartizare 
pe sectoarele de activitate emise anterior anului 2019.  

Planificarea participării în ședințele de judecată se realizează săptămânal 
și se comunică spre informare, Tribunalului Mehedinți (exemplificăm, 
planificările înregistrate sub nr. …/…./…, nr. …/…/…/…, nr…./…/…/…).  

 
c. Planificarea activităţii de primire în audienţă a cetăţenilor. 
Prin Dispoziția nr. …/…/…/…-având data emiterii …, s-a stabilit ca primirea 

cetățenilor în audiențe să se realizeze în ziua de miercuri a fiecărei săptămâni, 
într-un anume interval orar, de către procurorul șef birou sau de un procuror 
desemnat de către cel din urmă. În perioada 2017-trim. I.2019, domnul procuror 
șef birou … a acordat un număr de 27 audiențe, doamna procuror …, un număr 
de 6 audiențe iar doamna procuror …-1 audiență.  

 
 
 
2. Organizarea şi coordonarea activităţii. Gestionarea resurselor umane 

şi materiale. 
2.1. Resursele umane. Schema de personal şi gradul de ocupare. 
Biroul Teritorial Mehedinți este prevăzut cu un număr de 3 posturi de 

procurori, ocupate integral în perioada de referință. A existat continuitate în 
exercitarea funcției de conducere ocupată de domnul procuror …, numit în 
funcția de procuror șef birou prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. …/…, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de …. Anterior, începând cu 
data de …, domnul procuror … a fost delegat la conducerea biroului teritorial. În 
anul 2017, 2018 și în primul trimestru al anului 2019, nu a existat fluctuație de 
procurori, personal auxiliar de specialitate (2 grefieri cu funcție de execuție) și 
personal conex (1 conducător auto).  

 
2.2. Repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate. Repartizarea 

personalului auxiliar de specialitate şi a celorlalte categorii de personal 
Repartizarea sarcinilor pentru procurori s-a realizat printr-o singură 

dispoziție-purtând nr. …/…/…/…. Nu au fost prezentate pentru perioada 
anterioară anului în curs, alte dispoziții de repartizare a procurorilor pe 
sectoarele de activitate. 

În privința personalului auxiliar de specialitate, au fost identificate două 
fișe de post: prima întocmită pentru grefier …, purtând semnătura de luare la 
cunoștință din data de … iar cea de-a doua, întocmită pentru grefier …, purtând 
semnătura de luare la cunoștință din data de …. Atribuțiile stabilite în sarcina 
celor două grefiere sunt similare, specifice postului de execuție ocupat, fiind în 
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concordanță cu dispozițiile art. 84 din Ordinul nr. …/…/… pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al DIICOT și Ordinului nr. …/… emis 
de Procurorul Șef Direcție privind desemnarea persoanelor cu atribuții în materia 
arhivării electronice. 

Se recomandă însă reactualizarea periodică a fișelor postului și o 
delimitare a îndeplinirii unora dintre sarcini între cei doi grefieri, pentru a evita 
suprapunerile în executarea operațiunilor privind înregistrarea, circuitul 
lucrărilor și pentru a acoperi întreaga gamă de activități specifice (exceptând, 
desigur, perioadele în care unul dintre grefieri lipsește din motive obiective și 
este înlocuit de celălalt grefier). 

 
2.3. Repartizarea echilibrată a lucrărilor 
Repartizarea lucrărilor în sectorul de urmărire penală a fost realizată de 

procurorul șef birou, cu respectarea prevederilor art. 95 alin.3 din Legea 
304/2004, urmărindu-se respectarea principiilor continuității și specializării. 

Pentru anul 2017, situația dosarelor primite și soluționate de procurori, 
precum și a participărilor în ședințele de judecată  se prezintă astfel:  

●  procuror șef birou …- a primit 44 cauze, la care s-au adăugat 56 
cauze reprezentând stoc existent la finalul anului anterior; a soluționat 47 cauze 
din care, 6 cauze cu 24 inculpați- prin rechizitoriu/ARV (8 arestați preventiv), 25 
prin ordonanțe de clasare, 16 prin ordonanțe de renunțare la urmărire penală + 
15 alte soluții (declinări/reuniri). Procurorul a adresat instanței de judecată 109 
solicitări de percheziții domiciliare/informatice, autorizări ale  măsuri de 
supraveghere sau cercetare, propuneri de arestare preventivă. De asemenea, 
procurorul șef birou a înregistrat  31 participări în cauze penale.  

●  procuror …- a primit 51 cauze, la care s-au adăugat 51 cauze 
reprezentând stoc existent la finalul anului anterior; a soluționat 51 cauze din 
care, 6 cauze cu 9  inculpați- prin rechizitoriu/ARV (4 arestați preventiv), 27 prin 
ordonanțe de clasare, 7 prin ordonanțe de renunțare la urmărire penală + 11 alte 
soluții (declinări/reuniri). Procurorul a adresat instanței de judecată un număr de 
72 solicitări de percheziții domiciliare/informatice, autorizări ale  măsuri de 
supraveghere sau cercetare, propuneri de arestare preventivă. De asemenea, 
procurorul a înregistrat  52 participări în cauze penale. 

●  procuror …- a primit 45 cauze, la care s-au adăugat 18 cauze 
reprezentând stoc existent la finalul anului anterior; a soluționat 31 cauze din 
care, 5 cauze cu 8  inculpați-prin rechizitoriu/ARV (3 arestați preventiv), 24 prin 
ordonanțe de clasare, 2 prin ordonanțe de renunțare la urmărire penală + 9 alte 
soluții (declinări/reuniri). Procurorul a adresat instanței de judecată un număr de 
65 solicitări de percheziții domiciliare/informatice, autorizări ale  măsuri de 
supraveghere sau cercetare, propuneri de arestare preventivă. De asemenea, 
procurorul a înregistrat  526 participări în ședințele de judecată -cauze penale și 
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4 în cauze civile, a verificat 219 hotărâri penale și 1 civilă și a motivat 4 apeluri și 
5 contestații.  
Pentru anul 2018, situația dosarelor primite și soluționate de procurori, precum 
și a participărilor în ședințele de judecată se prezintă astfel:  

●  procuror șef birou …- a primit 84 cauze, la care s-au adăugat 38 
cauze reprezentând stoc existent la finalul  anului anterior; a soluționat 54 cauze 
din care, 11 cauze cu 11  inculpați, prin rechizitoriu/ARV, 39 prin ordonanțe de 
clasare, 4 prin ordonanțe de renunțare la urmărire penală + 21 alte soluții 
(declinări/reuniri). Procurorul a adresat instanței de judecată un număr de 35 
solicitări de percheziții domiciliare/informatice, autorizări ale  măsuri de 
supraveghere sau cercetare, propuneri de arestare preventivă. De asemenea, 
procurorul șef birou a înregistrat 24 participări în ședințele de judecată.  

●  procuror …- a primit 77 cauze, la care s-au adăugat 59 cauze 
reprezentând stoc existent la finalul anului anterior; a soluționat 77 cauze din 
care, 7 cauze cu 10  inculpați- prin rechizitoriu/ARV (5 arestați preventiv), 51 prin 
ordonanțe de clasare, 19 prin ordonanțe de renunțare la urmărire penală + 17 
alte soluții (declinări/reuniri). Procurorul a adresat instanței de judecată un 
număr de 61 solicitări de percheziții domiciliare/informatice, autorizări ale  
măsuri de supraveghere sau cercetare, propuneri de arestare preventivă. De 
asemenea, procurorul a înregistrat  80 participări în ședințele de judecată.  

●  procuror …- a primit 52 cauze, la care s-au adăugat 23 cauze 
reprezentând stoc existent la finalul anului anterior; a soluționat 32 cauze din 
care, 4 cauze cu 5  inculpați- prin rechizitoriu/ARV (3 arestați preventiv), 19 prin 
ordonanțe de clasare, 9 prin ordonanțe de renunțare la urmărire penală + 8 alte 
soluții (declinări/reuniri). Procurorul a adresat instanței de judecată un număr de 
86 solicitări de percheziții domiciliare/informatice, autorizări ale  măsuri de 
supraveghere sau cercetare, propuneri de arestare preventivă. De asemenea, 
procurorul a înregistrat  609 participări în ședințele de judecată-cauze penale, a 
verificat 197 de hotărâri, motivând 5 apeluri și 3 contestații.  
Aferent trim.I/2019, situația dosarelor primite și soluționate de procurori, 
precum și a participărilor în ședințele de judecată se prezintă astfel:  

●  procuror șef birou …- a primit 18 cauze, la care s-adăugat 47 cauze 
reprezentând stoc existent la finalul anului anterior; a soluționat 11 cauze din 
care, 2 cauze cu 2 inculpați-prin rechizitoriu/ARV, 5 prin ordonanțe de clasare, 6 
prin ordonanțe de renunțare la urmărire penală. Procurorul a adresat instanței 
de judecată un număr de 5 solicitări de percheziții domiciliare/informatice, 
autorizări ale  măsuri de supraveghere sau cercetare, propuneri de arestare 
preventivă. De asemenea, procurorul șef birou a înregistrat 1 participare în 
ședințele de judecată. La finele primului trimestru al anului 2019, procurorul șef 
birou avea în lucru un număr de 51 cauze iar la data efectuării controlului 
(06.05.2019), 24 cauze cu autor cunoscut din care: 12 dosare mai vechi de 1 an 
de la sesizare, 9 dosare mai vechi de 2 ani de la sesizare, 4 dosare mai vechi de 3 
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ani de la sesizare, 2 dosare mai vechi de 4 ani de la sesizare și 2 dosare mai vechi 
de 5 ani de la sesizare.  Suplimentar, procurorul șef birou mai are în lucru 8 cauze 
cu autor necunoscut, mai vechi de 1 an de la sesizare, trecute în evidența pasivă.  

●  procuror …- a primit 14 cauze, la care s-au adăugat 42 cauze 
reprezentând stoc existent la finalul anului anterior; a soluționat 7 cauze din 
care, 2 cauze cu 4  inculpați-prin rechizitoriu/ARV (1 arestat preventiv), 5 prin 
ordonanțe de clasare. Procurorul a adresat instanței de judecată un număr de 87 
solicitări de percheziții domiciliare/informatice, autorizări ale  măsuri de 
supraveghere sau cercetare, propuneri de arestare preventivă. De asemenea, 
procurorul a înregistrat  12 participări în ședințele de judecată. La finele primului 
trimestru al anului 2019, procurorul avea în lucru 48 dosare iar la data efectuării 
controlului, 34 cauze cu autor cunoscut din care: 10 dosare mai vechi de 1 an de 
la sesizare, 5 dosare mai vechi de 2 ani de la sesizare, 4 dosare mai vechi de 3 ani 
de la sesizare, 2 dosare mai vechi de 4 ani de la sesizare și 2 dosare mai vechi de 
5 ani de la sesizare. Suplimentar, procurorul mai are în lucru 9 cauze cu autor 
necunoscut, mai vechi de 1 an de la sesizare, trecute în evidența pasivă.  

●  procuror …- a primit 15 cauze, la care s-au adăugat 35 cauze 
reprezentând stoc existent la finalul anului anterior; a soluționat 8 cauze din 
care, 5 cauze cu 11 inculpați- prin rechizitoriu/ARV (4 arestați preventiv), 1 prin 
ordonanță de clasare, 2 prin ordonanțe de renunțare la urmărire penală. 
Procurorul a adresat instanței de judecată un număr de 64 solicitări de 
percheziții domiciliare/informatice, autorizări ale  măsuri de supraveghere sau 
cercetare, propuneri de arestare preventivă. De asemenea, procurorul a 
înregistrat  136 participări în ședințele de judecată-cauze penale, a verificat 44 
hotărâri și a motivat 1 apel.  

 
2.4. Dotarea tehnico-materială şi informatică. 
Clădirea în care se desfășoară activitatea biroului teritorial, este amplasată 

în zona centrală a municipiului Drobeta Turnu Severin; aparține Administrației 
Finanțelor Publice Mehedinți  și a fost dată în folosința gratuită a B.T. Mehedinți. 
Birourile alocate în corpul de clădire, sunt localizate astfel: la etajul I- 1 birou 
(Biroul de Informații Clasificate), etajul II- 4 birouri (1 ocupat de procurorul șef, 
1 ocupat de 1 procuror cu funcție de execuție și 2 ocupate de personalul auxiliar 
de specialitate), etajul III – 7 birouri ( din care 1 ocupat de un procuror cu funcție 
de execuție, 2 destinate arhivei, 1 reprezentând Camera de Corpuri Delicte și 3- 
neutilizate în prezent). La parter, există post-control jandarmi. Dotarea tehnică 
este corespunzătoare, lipsind însă numărul necesar de camere video pentru 
înregistrarea activităților de audiere ( există un singur echipament). 

 
2.5. Condiţiile în care procurorii, personalul auxiliar de specialitate şi 

celelelte categorii de personal îşi desfăşoară activitatea. 
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Spațiul alocat Biroului Teritorial Mehedinți, permite desfășurarea 
activității în condiții proprii. Procurorul șef birou a prezentat în timpul 
controlului, două referate transmise conducerii centrale a DIICOT în luna 
februarie 2019, privind necesitatea achiziționării și instalării de camere video 
exterioare, a unei camere video pentru interior- zona de securitate,  a unui 
sistem de control acces automat al persoanelor în zona de securitate precum și 
pentru senzori de prezență și de securitate la incendiu. (referatele nr. …/…/… și 
nr. …/…/….). 

3.Organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale continue a 
procurorilor şi a personalului auxiliar. 
     3.1. Pregătirea şi perfecţionarea profesională continue a procurorilor. 

În perioada de referință, pregătirea profesională a procurorilor a fost 
asigurată prin participarea la dezbateri și seminarii în sistem videoconferință, 
organizate de Structura Centrală a DIICOT, precum și la seminarii organizate de 
Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane. În cadrul Programului de 
dezbateri defășurate la nivelul Serviciului Teritorial Craiova în  semestrul II/2017, 
doamna procuror … a fost desemnată să  susțină tema  
” Confiscarea extinsă și recuperarea prejudiciului”. 
 

3.2. Pregătirea şi perfecţionarea profesională continue a personalului 
auxiliar de specialitate. 

În perioada de referință, pregătirea profesională a personalului auxiliar de 
specialitate a fost asigurată în cadrul programelor anuale de completare a 
formării profesionale continue, întocmite la nivelul Structurii Centrale a DIICOT- 
comunicate serviciilor teritoriale. Ședințele de pregătire au fost planificate 
trimestrial; au fost de asemenea, stabilite temele, grefierii desemnați pentru 
întocmirea referatelor precum și procurorii îndrumători. În cadrul acestor 
programe, în trim.I/2017, doamna grefier … a întocmit referatul cu tema ” 
Analiza dispozițiilor privind citarea și comunicarea actelor de procedură, din noul 
Cod de Procedură Penală”. 

 
          4. Verificarea comportamentului şi comunicării cu procurorii, personalul 
auxiliar, personalul contractual, judecătorii, justiţiabili, ceilalţi participanţi la 
procesul penal şi alte instituţii.   
           În cadrul acestui obiectiv al controlului, echipa de inspectori a purtat 
discuții cu procurorii și cu personalul auxiliar de specialitate. În urma acestora, a 
rezultat că procurorul șef al Biroului Teritorial Mehedinți are un comportament 
corespunzător și o comunicare  deschisă cu procurorii. Aceștia percep în mod 
diferit nevoia de echilibru în  repartizarea sarcinilor și atribuțiilor și implicarea în 
activitățile specifice a procurorului șef birou, dar în general, califică  pozitiv 
relația profesională cu acesta. De asemenea, există o comunicare permanentă 
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cu procurorul șef serviciu-apreciat ca un bun profesionist și un bun cunoscător al 
calităților umane și profesionale ale colegilor. 

Pe componenta de comunicare cu personalul auxiliar de specialitate, a fost 
subliniată nevoia aprecierii la adevărata valoare și corecta evaluare a dimensiunii  
muncii grefierilor, observarea situațiilor de suprasolicitare și reacția 
corespunzătoare, îndeosebi prin diminuarea volumului activităților  de 
tehnoredactare a documentelor din dosarele penale ale procurorilor, fără 
conținut amplu dar în număr destul de mare, ce nu presupun neapărat a fi 
executate de personalul auxiliar de specialitate, astfel încât, grefierilor să li se 
permită a-și aduce la îndeplinire atribuțiile de grefă și registratură în mod ritmic 
și  într-un interval orar care să nu conducă în mod constant la  prelungirea   
timpului de muncă zilnic. 

În cadrul cooperării și colaborării cu organele de poliție judiciară și instanța 
de judecată, au fost purtate discuții cu reprezentanții acestor instituții, care au 
prezentat relația profesională cu procurorul șef birou precum și cu procurorii cu 
funcție de execuție ca derulându-se în coordonatele corespunzătoare atribuțiilor 
legale, fără sincope ori disfuncționalități. Procurorul șef birou are întâlniri 
profesionale cu șeful S.C.C.O. Mehedinți în cadrul cărora  discută situațiile 
operative și problemele apărute în activitatea de urmărire penală însă aceste 
întâlniri nu au fost materializate  în procese verbale, nu au fost organizate 
periodic ci au avut loc în funcție de necesități, având un caracter informal.  

 
5. Relaţia cu mass media, asigurarea accesului la informaţiile de interes 

public din cadrul structurii verificate şi transparenţa actului de conducere. 
Relația cu mass media referitoare la activitatea Biroului Teritorial 

Mehedinți se realizează de Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul 
Structurii Centrale a DIICOT. 

 
           6. Asumarea responsabilităţii. Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege 
şi regulamente. Delegarea atribuţiilor. 

În perioada supusă controlului, procurorul șef birou a exercitat atribuțiile 
specifice funcției de conducere în condițiile și limitele prevăzute de lege. În lipsa 
sa, procurorul șef birou a desemnat unul din procurorii cu funcție de execuție să 
îndeplinească atribuțiile specifice funcției de conducere de natură organizatorică 
și administrativă, fiind exceptate cele referitoare la verificarea legalității și 
temeiniciei rechizitoriilor, soluțiilor de netrimitere în judecată precum și cele 
referitoare la soluționarea plângerilor împotriva actelor emise de procurorii din 
cadrul biroului. (exemplificăm Dispozițiile nr. …/…/…/… și nr. …/…/…/…). 

 
7. Verificarea aptitudinilor manageriale. 
Raportat la modul în care a fost organizată activitatea biroului teritorial, la 

maniera de relaționare și comunicare, precum și de antrenare a personalului  în 
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realizarea atribuțiilor, se poate aprecia că domnul procuror șef … are aptitudinile 
manageriale necesare funcției de conducere pe care o exercită. 

 
Capitolul II. Activitatea de îndrumare şi control. 
1. Verificarea îndeplinirii obiectivelor înscrise în programele de 

activitate. 
 
Obiectivele stabilite în sarcina Biroului Teritorial Mehedinți conform 

programelor semestriale de activitate întocmite la nivelul structurii centrale a 
DIICOT, au fost de  îndeplinite. 

 
2. Controlul operativ curent. 
Controlul operativ curent s-a realizat de către procurorul șef birou  prin 

verificarea și confirmarea, în limitele competențelor, a actelor/soluțiilor emise 
de procurori și a măsurilor dispuse de aceștia, precum și prin verificarea și 
întocmirea lunară a situației cauzelor aflate în curs de urmărire penală. 

Aceste analize s-au realizat în baza Ordinului nr. …/…/… al Procurorului 
General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Ordinului 
nr. …/… al DIICOT-Structura centrală și au constatat în verificarea dosarelor aflate 
în lucru la toți procurorii din cadrul biroului, cu prezentarea pe fiecare dosar în 
parte a situației de fapt pe scurt, cu indicarea la modul general a activităților 
efectuate și a celor de efectuat,  precum și a termenului preconizat pentru 
finalizarea urmăririi penale. Cu titlu exemplificativ, menționăm:  

- informarea nr. …/…/…./… în care au fost analizate 131 cauze 
- informarea nr. …/…/…./… în care au fost analizate 106 cauze 
- informarea nr. …/…/…./… în care au fost analizate 126 cauze. 
 
3. Controlul tematic. 
Controlul tematic realizat de procurorul șef birou, a urmat strict 

obiectivele stabilite prin programele de activitate întocmite la nivelul structurii 
centrale. 

 
3.1. Activitatea de urmărire penală. 
Anul 2017: 
- verificarea ritmicității efectuării actelor procedurale în cauzele mai vechi 

de 1 an de la data sesizării și 6 luni de la data începerii urmăririi penale in 
personam (Informarea nr. …/…/…/…); 

- verificarea respectării dispozițiilor art. 141,142 CPP și urm. în cauzele 
soluționate de procurorii din cadrul biroului în perioada ianuarie-martie 2017 
(Informarea nr. …/…/…/…); 

- analiza măsurilor dispuse în cauzele instrumentate, în vederea 
recuperării prejudiciilor (lucrările nr. …/…/…/… și  nr. …/../…/….); 

W
W

W
.JU

RI.R
O



51 / 108 
 

- verificarea stadiului urmăririi penale în dosarele cu autori necunoscuți 
(lucrarea nr. …/…/…/…); 

- analiza soluțiilor de netrimitere în judecată dispuse în sem.I și II/2017 în 
cauzele având ca obiect infracțiunea prev. de art. 367 CP/art.7-8 din Legea 
39/2003 ( lucrările nr. …/…/…/… și  nr. …/…/…/…); 

- verificarea măsurilor luate de procurori în vederea soluționării dosarelor 
mai vechi de 5 ani de la sesizare (Informarea nr. …/…/…/….) 

Anul 2018:  
- verificarea ritmicității în efectuarea urmăririi penale în cauzele mai vechi 

de 2 ani de la sesizare având ca obiect infracțiunile de spălare a banilor, evaziune 
fiscală, contrabandă și constituire a unui grup infracțional organizat ( lucrarea nr. 
…/…./…/…).  

- verificarea respectării dispozițiilor art. 141,142 CPP și urm. în cauzele 
soluționate de procurorii din cadrul biroului în perioada ianuarie 2018-martie 
2018 (Informarea nr. …/…./…./…) 

- verificarea ritmicității efectuării actelor procedurale în cauzele mai vechi 
de 1 an de la data sesizării și de 6 luni de la data începerii urmăririi penale in 
personam ( Informarea nr. …/…/…/…) 

- analiza măsurilor dispuse de procurori în cauzele instrumentate, în 
scopul asigurării reparării prejudiciului (lucrările  nr. …/…/…/… și nr…./…/…/…) 

- verificarea stadiului urmăririi penale în dosarele cu autori necunoscuți 
(Informarea nr. …/…/…/…) 

- analiza soluțiilor de netrimitere în judecată dispuse în sem.I/2018 în 
cauzele având ca obiect infracțiunea prev. de art. 367 CP/art.7-8 din Legea 
39/2003( lucrarea nr. …/…/…/….) 

- analiza soluțiilor de trimitere în judecată dispuse în sem.II/2018 în 
cauzele având ca obiect infracțiunea prev. de art. 367 CP/art.7-8 din Legea 
39/2003( lucrarea nr…./…/…/… ) 

- verificarea măsurilor luate de procurori în vederea soluționării dosarelor 
mai vechi de 5 ani de la sesizare ( Informările nr. …/…/…/… și nr. …/…/…/…). 

Trim.I/2019:  
- verificarea ritmicității în efectuarea urmăririi penale în cauzele mai vechi 

de 2 ani de la sesizare având ca obiect infracțiunile de spălare a banilor, evaziune 
fiscală, contrabandă și constituire a unui grup infracțional organizat ( lucrarea nr. 
…/…/…./….).  

 
3.2. Activitatea judiciară. 
În perioada iulie 2017-aprilie 2019, a fost transmisă lunar către DIICOT-

Structura Centrală, în format electronic, situația dosarelor aflate pe rolul 
instanțelor de judecată în care procurorii din cadrul biroului teritorial au asigurat 
participarea, situația cauzelor în care s-au pronunțat hotărâri definitive și situația 
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inculpaților arestați în cursul urmăririi penale. În realizarea obiectivelor din 
programele de activitate, nu au fost semnalate aspecte de practică neunitară.  

 
   3.3. Activitatea de grefă, secretariat şi arhivă. 

Potrivit art.111 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei 
de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism aprobat 
prin Ordinul nr. … /…/…  emis de Ministerul Justiției, “Activitatea de primire, 
înregistrare şi circulaţie a lucrărilor este controlată trimestrial de procurorul-şef 
corespunzător structurilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism sau de o altă persoană desemnată de 
acesta, care va întocmi o informare cu privire la neregulile constatate şi va lua 
măsurile de înlăturare a acestora ori va propune organelor ierarhic superioare 
luarea măsurilor care se impun.” 

S-a constatat că în anii 2017 și 2018 verificările  nu au fost efectuate  cu 
periodicitatea stabilită de textul regulamentar anterior indicat, ci doar o singură 
dată, la finele primului trimestru. În acest sens, a se vedea lucrările nr. …/…/…/…, 
nr. …/…/…. La finalul trim.I/2019, a fost întocmită informarea nr. …./…/…./... 
Actele de control au fost transmise ierarhic, fiind întocmite în aducerea la 
îndeplinire a programelor de activitate ale DIICOT-Structura Centrală.  

 
 

  Capitolul III. Activitatea de urmărire penală. 
     1. Date statistice relevante. 

Conform Analizei activității Biroului Teritorial Mehedinți (lucrarea nr. 
…/…/…) în anul 2017, s-a înregistrat o scădere cu 13,6% a numărului cauzelor de 
soluționat la urmărirea penală ( de la 316 în anul 2016 la 273 în anul 2017), 
scăzând cu un procent de 16,4% și numărul cauzelor soluționate (de la 183 cauze 
în anul 2016 la 153 cauze în anul 2017). A crescut numărul cauzelor finalizate 
prin rechizitorii/acorduri de recunoaștere a vinovăției, de la 12 la 17 cauze în anul 
2017, precum și numărul inculpaților trimiși în judecată/cu care s-a încheiat 
acord de recunoaștere a vinovăției, de la 17 în anul 2016, la 41 în anul 2017.  

Conform Analizei activității Biroului Teritorial Mehedinți ( lucrarea nr. 
…/…/…) în anul 2018, s-a înregistrat o creștere cu 21,98% a numărului cauzelor 
de soluționat, crescând în același timp și numărul cauzelor soluționate cu un 
procent de 36,60% (de la 153 cauze în anul 2017, la 209 cauze în anul 2018). La 
finalul anului 2018, stocul de dosare rămase nesoluționate a înregistrat o ușoară 
creștere față de anul anterior (3,33%). A crescut numărul cauzelor finalizate prin 
rechizitorii/acorduri de recunoaștere a vinovăției, de la 17 la 22, dar a scăzut 
numărul inculpaților trimiși în judecată/cu care s-a încheiat acord de 
recunoaștere a vinovăției, de la 41 la 26.  

Conform situației statistice generate pentru sfârșitul trimestrului I 2019, 
numărul dosarelor nou înregistrate a fost de 55, la care s-au adăugat dosarele 
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rămase nesoluționate la sfârșitul anului 2018, în număr de 124. Au fost 
soluționate 43 de dosare din care 9 ( cu 15 inculpați) finalizate prin rechizitorii și 
acorduri de recunoaștere a vinovăției.  

La data controlului, procurorii din cadrul Biroului Teritorial Mehedinți 
aveau în lucru un număr de 94 dosare, din care 34 mai vechi de 1 an de la sesizare 
(cu autor cunoscut), după cum urmează:  

- procuror șef birou …-24 dosare din care 15 mai vechi de 1 an de la 
sesizare 

- procuror …-31 dosare din care 12 mai vechi de 1 an de la sesizare 
- procuror …-39 dosare din care 7 mai vechi de 1 an de la sesizare. 
Dintre cauzele mai vechi de 1 an de la sesizare, 2 au prima înregistrare în 

anul 2011 (dosarele nr. …/…/… și nr. …/…/…), 1 a fost înregistrată în anul 2013 
(dosarul nr. …/…/…), 2 au fost înregistrate în anul 2014 (dosarele …/…/…, 
…/…/…), 3 au fost înregistrate în anul 2015 (dosarele …/…/…, …/…/…, …/…/…), 7 
au fost înregistrate în anul 2016 (dosarele …/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…, 
…/…/…, …/…/…-cauză formată prin disjungere în curs de urmărire penală din ds. 
…/…/…, …/…/…), 6 au fost înregistrate în anul 2017 (dosarele …/…/…, …/…/…, 
…/…/…, …/…/…, …/…/…, …/…/…). 

În cursul controlului, echipa de inspectori a verificat prin sondaj un număr 
de 15 dosare din totalul celor mai vechi de 1 an de la sesizare, în urma acestei 
activități stabilindu-se că nesoluționarea lor s-a datorat unui cumul de cauze 
obiective, respectiv:  

- complexitate (dată de numărul de autori, multitudinea de acte materiale 
ce intră în conținutul infracțiunilor care fac obiectul urmăririi penale, 
rafinamentul actului delictuos, necesitatea administrării unui probatoriu amplu). 
Exemplificăm:  ds. …/…/…, ds. …/…/…, ds. …/…/…, ds. …/…/…. 
-redistribuiri anterioare (exemplificăm: ds. …/…/…, ds…./…/…) dar și unor motive 
de ordin subiectiv: lipsa ritmicității în efectuarea activităților de urmărire penală 
( dosarele …/…/…, …/…/…) ori lăsarea în nelucrare în perioade mari de timp 
(exemplificăm: ds. …/…/… disjuns din ds. …/…./…- în care nu s-au efectuat 
activități de urmărire penală în perioada noiembrie 2012-iulie 2014,  ds. …/…/… 
în care nu s-au efectuat activități de urmărire penală în perioada mai 2013-iulie 
2014, ds. …/…/…-în care nu s-au efectuat activități de urmărire penală în 
perioada aprilie 2015-aprilie 2016, ds. …/…/… în care nu s-au efectuat activități 
de urmărire penală în perioada ianuarie 2016-ianuarie 2017, …/…/… lăsat în 
nelucrare din anul 2018). 

O particularitate a activității desfășurate de procurorii din cadrul 
D.I.I.C.O.T. constă în efectuarea urmăririi penale în cauze penale complexe, ce 
presupun un volum considerabil de activități, de natură a afecta ritmicitatea în 
alte cauze aflate în curs de soluționare. Această particularitate, poate fi analizată 
prin prisma dosarelor penale complexe soluționate de procurori în perioada de 
referință, între care, cu titlu exemplificativ, menționăm:  
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● dosarul penal …/…/… finalizat la data de 28.04.2017 prin trimiterea 
în judecată a 4 inculpați din care 3  în stare de arest preventiv și 16-sub măsura 
restrictivă de libertate a controlului judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de 
constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc 
și deținerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept. În probațiune  
s-au utilizat metode speciale de supraveghere și cercetare, au fost efectuate 
percheziții domiciliare și în sistem informatic, cauza fiind soluționată în termen 
de 4 luni de la prima sesizare.  

●  dosarul penal …/…/… finalizat la data de 30.01.2019 prin trimiterea 
în judecată a 5 inculpați din care 4-sub măsura restrictivă de libertate a 
controlului judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de  constituire a unui grup 
infracțional organizat și contrabandă. În probațiune, s-au utilizat metode 
speciale de supraveghere și cercetare, au fost indisponibilizate bunuri mobile în 
vederea asigurării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat, de peste 
10.000 euro, au fost indisponibilizate în vederea confiscării, produse accizabile 
(99.780 buc. țigarete). Dosarul a fost soluționat în termen de 11 luni de la prima 
sesizare. 

●  dosarul penal …/…/… finalizat la data de 15.01.2018 prin trimiterea 
în judecată a 4 inculpați din care 3 arestați preventiv și 1-sub control judiciar, 
pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc și deținere 
de droguri de risc pentru consum propriu. În probațiune, s-au utilizat metode 
speciale de supraveghere și cercetare, au fost efectuate percheziții domiciliare și 
în sistem informatic, constatări tehnico-științifice. Dosarul a fost soluționat în 
termen de 9 luni de la prima sesizare.   

Un  aspect de practică neunitară identificat la Biroul Teritorial Mehedinți 
constă în nerespectarea dispozițiilor art. 146 alin.1 Cod Procedură Penală 
referitoare la înștiințarea judecătorului de drepturi și libertăți cu privire la 
soluționarea cauzelor prin ordonanțe de clasare și trimiterea materialelor 
rezultate din supravegherea tehnică. În aceste condiții, biroul teritorial a rămas 
depozitarul materialelor rezultate din supravegherea tehnică, în toate dosarele 
în care au existat metode speciale de supraveghere, soluționate prin ordonanțe 
de clasare. În privința suporților optici (CD-uri și DVD-uri) din dosarele 
soluționate prin rechizitorii și aceștia sunt păstrați la sediul biroului teritorial, la 
instanțe fiind înaintate împreună cu actul de sesizare, copii certificate.  

2. Verificarea modului în care au fost respectate dispozițiile art. 64 și art. 
67 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată.  

Verificările efectuate de echipa de inspectori nu a relevat situații de 
imixtiune a procurorului șef birou în activitatea de urmărire penală efectuată de 
procurori, în adoptarea soluțiilor ori în prezentarea concluziilor în instanță și nici 
nu au fost semnalate astfel de situații. Redistribuirea cauzelor a fost întemeiată 
pe situația prevăzută de art. 64 alin.4 lit.a din Legea 304/2004 și s-a materializat 
în executarea unei simple rezoluții de repartizare a cauzei la procurorul nou 
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desemnat pentru efectuarea urmăririi penale, pe documentul care a stat la baza 
înregistrării primului act de sesizare (exemplificăm dosarele …/…/…, …/…/… și 
…/…/…). Nu au fost emise dispoziții de redistribuire întemeiate în drept pe 
situațiile prevăzute la alin.4 al art. 64 din legea 304/2004. 

 
3. Analiza principalilor indicatori statistici privind activitatea de urmărire 

penală. 
Conform situației statistice cumulate, în cursul anului 2017, procurorii din 

cadrul biroului teritorial au avut de soluționat 273 dosare penale (133 provenind 
din anii anteriori) și 262 alte categorii de lucrări (potrivit formularelor statistice 
P3-partea I și P3-partea III).  Au soluționat 118 dosare în care au fost emise 11 
rechizitorii, 6 acorduri de recunoaștere a vinovăției, 25 renunțări la urmărirea 
penală și 76 clasări precum și 202 alte categorii de lucrări.  

Conform situației statistice cumulate, în cursul anului 2018, procurorii din 
cadrul biroului teritorial  au avut de soluționat 333 dosare penale (120 provenind 
din anii anteriori) și 194 alte categorii de lucrări ( potrivit formularelor statistice 
P3-partea I și P3-partea III).  Au soluționat 163 dosare în care au fost emise 11 
rechizitorii, 11 acorduri de recunoaștere a vinovăției, 32 renunțări la urmărirea 
penală și 109 clasări precum și 164  alte categorii de lucrări.  

În primul trimestru al anului 2019, procurorii au avut de soluționat 179 
dosare (124 provenind din anii anteriori); au soluționat 43 cauze în care au emis 
6 rechizitorii, 3 acorduri de recunoaștere a vinovăției, 3 renunțări la urmărirea 
penală și 31 de clasări.  

 
   4. Calitatea actelor procesuale şi procedurale.  

Examinarea prin sondaj a actelor întocmite de procurori în efectuarea 
activității de urmărire penală, relevă faptul că acestea respectă condițiile de 
formă și de conținut impuse de normele legale, se caracterizează prin rigoarea 
exprimării, limbaj juridic, expunere clară a situației de fapt și motivare 
corespunzătoare.  

 
5. Comunicarea actelor de procedură.  
Verificarea prin sondaj a cauzelor în care s-au adoptat soluții de 

netrimitere în judecată, a evidențiat faptul că au fost respectate dispozițiile art. 
316 alin.1 CPP/art. 318 alin.12 CPP. De asemenea, s-a constatat respectarea de 
către procurori a dispozițiilor art. 145 Cod Procedură Penală referitoare la 
informarea persoanei supravegheate. 

 
6. Incidenţa dispoziţiilor privind prescripţia răspunderii penale. 
În perioada de referință, procurorii din cadrul Biroului Teritorial Mehedinți 

nu au soluționat dosare penale cu autori cunoscuți în care să fi fost reținută 
incidența dispozițiilor legale referitoare a prescripția răspunderii penale.  
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         7. Plângerile formulate în temeiul art.339 şi art.340 din Codul de 
procedură penală. 
            În anul 2017, au fost înregistrate 8 plângeri împotriva măsurilor, actelor și 
soluțiilor procurorilor. 6 dintre acestea au fost re-direcționate la Serviciul 
Teritorial Craiova iar 2 au fost respinse de domnul procuror șef birou Odină 
Iulian. În procedura prevăzută de art. 340 CPP, a fost înregistrată o singură 
plângere, respinsă prin Încheierea judecătorului de cameră preliminară din 
08.12.2017 (dosarul …/…/…). 
           În anul 2018, au fost înregistrate 9 plângeri împotriva măsurilor, actelor și 
soluțiilor procurorilor. Una a fost re-direcționată către Serviciul Teritorial Craiova 
iar celelalte 8 au fost respinse de domnul procuror șef birou Odină Iulian. În 
procedura prevăzută de art. 340 CPP, a fost înregistrată o singură plângere, 
respinsă prin Încheierea judecătorului de cameră preliminară din 22.03.2019 
(dosarul …/…/…). 
          În trim.I/2019 a fost înregistrată o singură plângere întemeiată pe 
dispozițiile art. 339 CPP, respinsă la data de 23.01.2019 de domnul procuror șef 
birou ….  
         Nu au fost constatate depășiri ale termenelor de soluționare.  
 
          8. Modul în care sunt aduse la îndeplinire dispoziţiile Ordinului nr. …/… 
privind organizarea şi funcționarea sistemului informațional al Ministerului 
Public. 

În aducerea la îndeplinire a acestui ordin, au fost întocmite și transmise 
către Serviciul Teritorial Craiova, în vederea centralizării, informările/analizele 
prevăzute în ordin, conform perioadelor de raportare prevăzute.( exemplificăm: 
lucrările nr. …/…/…,  nr. …./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…, nr…./…/…). 

 
Capitolul V. Activitatea judiciară  
Verificările efectuate cu privire la activitatea desfășurată în acest sector, 

au vizat evidențele judiciare, modalitatea în care sunt examinate din perspectiva 
legalității și temeiniciei, soluțiile pronunțate de instanță, preocuparea pentru 
identificarea situațiilor de practică neunitară, precum și raportările periodice 
întocmite potrivit Ordinului nr. …/… emis de Procurorul General al Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.  
La nivelul biroului teritorial, se întocmesc lunar, tabele privind activitatea 
judiciară, în conținutul cărora  sunt menționate zilele în care au avut loc ședințele 
de judecată, numărul participărilor și numărul de inculpați din cauzele 
respective, numărul cauzelor în care s-au pronunțat hotărâri pe fond și numărul 
hotărârilor verificate. Separat, tot sub formă de tabel, se întocmesc lunar  și  
situații în care sunt menționate următoarele date: numărul dosarului penal la 
biroul teritorial și la instanță, numele și prenumele inculpatului, obiectul 
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dosarului, data participării, termenul acordat/data pronunțării, numele 
procurorului care a participat la ședința de judecată. De asemenea, în baza 
Ordinului nr…./…/… al DIICOT, lunar, se raportează la structura centrală o situație 
a dosarelor aflate în curs de judecată, o situație a cauzelor în care s-au pronunțat 
hotărâri definitive și o situație a cauzelor aflate în curs de urmărire penală în care 
instanța a dispus măsuri preventive ( exemplificăm: lucrarea nr. …/…../… care 
conține trei situații tabelare). 
 

1. Verificarea modului în care procurorii sunt planificați în ședințele de 
judecată. 

Planificarea participărilor în ședințele de judecată se realizează 
săptămânal de către procurorul șef birou. 

 
2. Analiza principalilor indicatori statistici privind activitatea judiciară. 
În anul 2017, procurorii din cadrul biroului teritorial au înregistrat 603 

participări în cauzele penale și au  verificat 233 hotărâri în vederea exercitării 
căilor de atac. Au fost declarate 12 apeluri. Instanțele au soluționat 5 apeluri, 
procentul de admisibilitate fiind de 80%. De asemenea, au fost declarate 5 
contestații, procentul de admisibilitate fiind de 83,33%. Nu au fost înregistrate 
situații de admitere a căilor de atac declarate de părți, în care se impunea ca 
procurorul să acționeze. În materie civilă, au fost înregistrate 4 participări, a fost 
verificată o hotărâre și nu s-a impus exercitarea vreunei căi de atac.  

În anul 2018, procurorii din cadrul biroului teritorial au înregistrat 713 
participări în cauzele penale și au verificat un număr de 226 hotărâri în vederea 
exercitării căilor de atac. Au fost declarate 5 contestații din care 3 au fost 
judecate ( respinse) și 4 apeluri din care 2 au fost judecate (admise). Nu au fost 
înregistrate situații de admitere a căilor de atac declarate de părți, în care se 
impunea ca procurorul să acționeze. În materie civilă nu a fost înregistrată nici o 
participare.  

În perioada de referință, nu s-au înregistrat soluții definitive de achitare 
ori restituire a cauzei la procuror, dispuse în procedura de cameră preliminară.  

 
3. Verificarea modului în care au fost examinate soluțiile pronunțate de 

instanța de judecată şi exercitate căile de atac. Termenele de redactare a căilor 
de atac. 

Analiza soluțiilor verificate de procurori este consemnată în procese 
verbale semnate de procurorii participanți la ședința în care se pun în discuție 
soluțiile, menționându-se după caz, dacă soluția este apreciată ca legală și 
temeinică ori dacă se impune declararea căii de atac.  
Căile de atac au fost declarate în termen și au fost motivate, de regulă, cu 
respectarea termenului prevăzut în Ordinul nr. …/… al Procurorului General al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.  
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4. Informările întocmite potrivit Ordinului Procurorului General al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la hotărârile 
definitive de achitare şi restituire pronunțate de instanța de judecată potrivit 
Ordinului nr…./… privind organizarea şi funcționarea sistemului informațional 
al Ministerului Public. 

În perioada supusă controlului, nu au fost înregistrate hotărâri definitive 
de achitare și restituire, însă  procurorul șef birou a respectat dispozițiile 
Ordinului nr. …/… al Procurorului General al PÎCCJ, comunicând pe cale ierarhică 
inexistența acestor situații.  

 
 
 
 

    Capitolul V. Modul de rezolvare a memoriilor, plângerilor şi sesizărilor.  
  În anul 2017, au fost primite 74 cereri, reclamații, sesizări, înregistrate 
corect în R34 sub numere impare. În marea lor majoritate, petițiile au fost 
rezolvate în termenul prevăzut la art. 8 din O.G.27/2002 (nu au fost identificate 
situații de prelungiri ale termenului, conform art. 9 din OG 27/2002). Au fost 
identificate însă și lucrări soluționate după 6 luni- peste 2 ani de la înregistrare. 

Astfel, 2 petiții au fost soluționate în anul 2018, (lucrarea …/…/…/ 
repartizată la data de 29.09.2017-soluționată la data de 23.04.2018 de proc. …, 
lucrarea nr. …/…/…/repartizată la data de 21.11.2017-soluționată la data de 
04.07.2018 de proc. …), 2 lucrări repartizate din anul 2017 au fost soluționate în 
primul trimestru al anului 2019 (lucrarea nr. …/…/…/repartizată la data de 
29.09.2017-soluționată la 21.03.2019 de proc. …, lucrarea nr. …/…/…/repartizată 
la data de 29.09.2017-soluționată la data de 21.03.2019 de proc. …), iar 2 au fost 
soluționate în timpul controlului: lucrarea nr. …/…/…/ repartizată la data de 
28.03.2017- soluționată la data de 08.05.2019-proc. ., lucrarea nr. 
…/…/…/repartizată la data de 24.10.2017- soluționată la data de 08.05.2019-
proc. …. 

Examinarea registrului a relevat faptul că, în general, petițiile au fost 
calificate corect, corespunzător Nomenclatorului Arhivistic aprobat prin Ordinul 
Procurorului General nr. …/… ( spre exemplificare, fac excepție: solicitările 
întemeiate pe dispozițiile art. 255 CPP care au fost înregistrate sub indicativul 
…/…/…/…, …/…/…/…, …/…/…/…, …/…/…/…; solicitarea întemeiată pe dispozițiile 
art. 94 alin.2 CPP care a fost înregistrată sub nr. …/…/…/…). 

În anul 2018, au fost primite 43 cereri, reclamații, sesizări, înregistrate 
corect în R34 prin atribuirea de numere impare. În marea lor majoritate, petițiile 
au fost soluționate în termenul prevăzut de art. 8 din OG 27/2002 ( nu au fost 
identificate situații de prelungire a termenului, conform art.9 din OG 27/2002). 
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Au fost identificate și situații în care, rezolvarea petiției/cererii s-a realizat 
într-un interval care a depășit 30 zile de la înregistrare. Astfel, lucrarea nr. 
…/…/…/repartizată la data de 16.04.2018 a fost soluționată la  21.12.2018 prin 
clasare, de către doamna procuror …, lucrarea nr…./…/…/repartizată la data de 
02.05.2018 a fost soluționată la  01.11.2018 prin ”arhivare” de către dl. procuror 
șef birou …. 

Examinarea registrului a relevat faptul că, în general, petițiile au fost 
calificate corect, corespunzător Nomenclatorului Arhivistic aprobat prin Ordinul 
Procurorului General nr. …/… (spre exemplificare, fac excepție: solicitările 
privind comunicarea stadiului urmăririi penale formulată în dosare penal, de 
către părți -înregistrate sub nr. …/…/…/…, …/…/…/…, …/…/…/…). 

În trimestrul I/2019, au fost primite 10 cereri, reclamații, sesizări, 
înregistrate corect în R34, prin atribuirea de numere impare. Lucrările au fost 
rezolvate în termenul de 30 zile prevăzut de art. 8 din OG 27/2002. 

Examinarea prin sondaj a modului de rezolvare a sesizărilor/petițiilor de 
către procurorii din cadrul Biroului Teritorial Mehedinți, a relevat aspecte de 
practică neunitară, în sensul că pentru unele dintre sesizările care nu îndeplinesc 
condițiile de formă ori în care descrierea faptei este incompletă sau neclară, se 
procedează conform art. 294 alin. 2 CPP iar pentru altele se dispun verificări 
suplimentare, dar nici în cadrul și nici în termenul prevăzut de art. 9 din OG 
27/2002. Astfel, rezolvări constând în restituirea către petiționar, au primit 
lucrările …/…/…/…, …/…/…/…, …/…/…/…,…/…/…/…, pe când, verificări 
suplimentare dispuse a fi efectuate de organele de poliție, au fost solicitate în 
lucrările …/…/…/…, …/…/../…, finalizate prin ”clasare” sau ”arhivare”. 

 
Capitolul VI. Activitatea de grefă, registratură şi arhivă.  

          1. Măsurile dispuse de procurorii cu funcţii de conducere pentru 
organizarea activităţii. 

Organizarea activității personalului auxiliar de specialitate, s-a realizat prin 
stabilirea de atribuții în sarcina celor doi grefieri, prin fișele de post.   
         2.  Verificarea activității desfășurate de  personalul auxiliar de 
specialitate.                                                                                                                           

Activitatea de grefă a Biroului Teritorial Mehedinți se desfășoară potrivit 
dispozițiilor cuprinse în Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, Legea 
567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor și 
parchetelor și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de 
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism aprobat prin 
Ordinul nr. …/…/… emis de Ministerul Justiției.  

În cursul controlului, au fost verificate prin sondaj evidențele biroului 
(registrele și condicile prevăzute de art. 96 din Regulament) constatându-se 
următoarele nereguli:  
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- R3 partea I (Registrul de evidență a ordinelor cu caracter normativ ale 
ministrului justiției și ale procurorului general al parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casație și Justiție): a fost constituit, dar nu a mai fost completat după 
anul 2016 

- R3 partea II (Registrul de evidență a ordinelor, deciziilor și altor dispoziții 
ale organelor de conducere centrale și locale):  nu a fost constituit 

- R31 (registrul de evidență a intrărilor și ieșirilor arhivistice): nu a fost 
constituit 

- R32 (registrul de evidență a sigiliilor și ștampilelor): nu a fost constituit 
- R26 (registrul de evidență a vizitatorilor în mediul de securitate local): nu 

a fost constituit în anii 2017, 2018. 
- R35 (registrul de depozit): nu a fost constituit. 
Există registre dintre cele prevăzute în regulament care nu se constituie la 

nivelul biroului teritorial. Exemplu: R40-R51. 
            În urma verificării acestor evidențe, s-a constatat că registrele și condicile 
sunt completate cu respectarea rubricației. Au fost identificate și izolate 
neconformități, constând în:  

- registrele R4 privind evidența activității de urmărire penală și 
supraveghere  aferente anilor 2017, 2018 și 2018, prezintă rectificări ce nu sunt 
certificate conform art. 109 din regulament ci prin aplicarea pastei albe 
corectoare și suprascriere (exemplificăm: ds…./…./…, …/…/…, …/…/…, 
…/…./…,…/…/…, …/…/…, …/…/…) 

- necompletarea  în R4 a coloanei 19 cu toate mențiunile  privind 
corespondența/comunicările soluției (exemplificăm: ds. …/…/…, …/…/…, …/…/…, 
…/…/…, …/…/…, …/…/…).  
-R11 privind evidența valorilor și corpurilor delicte prezintă rectificări ce nu sunt 
certificate conform art. 109 din regulament ci prin aplicarea pastei albe 
corectoare și suprascriere ( vol.1 și 2) 

- nu au fost înregistrate în evidențele biroului deși sunt în uz: C-1 (condica 
de evidență a dosarelor și lucrărilor procurorilor), R39-registrul de control, C-2  
(condica de evidență a cauzelor cu autori neidentificați), R8 (registrul de evidență 
a cererilor de încuviințare a efectuării percheziției).  

- nu toate registrele și condicile sunt numerotate, însă la finele 
anului/volumului, apare ca certificat numărul de înregistrări (nu întotdeauna și 
numărul filelor folosite) de către unul dintre grefierii cu funcție de execuție din 
cadrul biroului teritorial și nu conform art. 108 alin.2 din Regulament.  
            Evidența cheltuielilor stabilite în sarcina suspectului/inculpatului prin 
ordonanțele de renunțare la urmărirea penală se ține în mod corespunzător, prin 
înregistrarea acestor obligații în R12, efectuarea mențiunilor privind darea în 
debit urmată de înregistrarea datelor confirmării primirii debitului de către 
organele fiscale, ori, după caz,  a datei achitării cheltuielilor. Ca un aspect de 
bune practici, menționăm că la nivelul biroului teritorial se întocmește periodic 
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o situație separată privind dosarele aflate pe rolul Tribunalului Mehedinți aflate 
în procedura prev. de art. 318 alin.12 și urm. CPP, în care sunt menționate 
termenele fixate pentru verificarea legalității și temeiniciei soluției precum și 
soluția dispusă de judecătorul de cameră preliminară. Având în vedere 
dispozițiile art. 318 alin.16 CPP privind caracterul definitiv al încheierilor prin care 
judecătorul de cameră preliminară pronunță una dintre soluțiile prevăzute la 
alin. 15, rubricația din aceste situații tabelare referitoare la soluții pronunțate în 
căi de atac, apare ca inutilă. 

Biroul Teritorial Mehedinți deține două încăperi pentru depozitarea 
arhivei, amplasate la etajele … și … ale clădirii, în care se află dosarele și lucrările 
aferente anilor 2011 parțial-2019, respectiv 2004-2011 parțial. Acestea sunt 
depozitate în fișete metalice, în ordine cronologică și pe compartimente de 
activitate. Nu sunt evidențiate termenele de păstrare. Pentru dosarele și lucrările 
aflate în spațiile de arhivă, nu există inventare, nu a fost constituit registrul de 
evidență a intrărilor și ieșirilor unităților arhivistice și nici registrul de depozit. 
Eliberarea și consultarea documentelor din arhivă nu se realizează conform art. 
125 din regulament. Suporții optici se păstrează în spațiul de arhivă, în plicuri 
având atașate procese verbale de predare-primire. 

La nivelul Biroului Teritorial Mehedinți nu a avut loc nici o acțiune de 
selecționare a arhivei.  
            Corpurile delicte sunt depozitate într-un spațiu separat, amplasat tot la 
etajul III al clădirii, iar evidența primirii lor se realizează prin înregistrări în R11. 
Plicurile sau celelalte tipuri de ambalaje în care se află corpurile delicte au 
atașate procese verbale întocmite conform art. 136 alin.2 din Regulament.  
            În ce privește evidenţa, întocmirea, păstrarea și  procesarea 
documentelor ce conțin informații clasificate, nu s-au constatat deficiențe. La 
nivelul biroului teritorial, s-au luat măsuri pentru a asigura protecţia fizică a 
informaţiilor clasificate pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a preveni, 
descoperi şi împiedica acţiunile de natură infracţională, pentru a detecta şi 
înlătura eventualele  vulnerabilităţi ale sistemului de securitate existent. 
           Persoanele implicate în activitatea de gestionare a documentelor 
clasificate au o bună pregătire profesională în domeniu, dând dovadă de 
cunoaşterea şi aplicarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor 
clasificate; 
 

 
Concluzii: 

 
1. Activitatea de planificare, organizare, coordonare și control realizată de 

procurorul șef birou, asigură cadrul instituțional adecvat desfășurării unei 
activități eficiente. 
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           Începând din acest an, repartizarea procurorilor în sectoarele de activitate, 
s-a realizat prin dispoziție  emisă de procurorul șef birou.  În privința personalului 
auxiliar de specialitate, repartizarea sarcinilor s-a realizat prin fișele de post, care 
se impun a fi reactualizate corespunzător atribuțiilor stabilite prin regulament și 
ordinelor procurorului șef direcție, dar și regândite din perspectiva dozării 
corespunzătoare/rezonabile a volumului activităților de efectuat-aflate în 
strânsă legătură cu activitatea procurorilor. În măsura în care acest lucru nu este 
posibil, se recomandă a se aprecia asupra suplimentării schemei, cu încă un post. 
În cadrul sectoarelor de urmărire penală și judiciar, repartizarea dosarelor  și 
stabilirea celorlalte atribuții derivând din specificul activităților, s-a realizat în 
mod echilibrat, fiind respectate principiile specializării și  continuității.  
           Principala componentă a verificării activității de către procurorul șef birou 
este reprezentată de controlul tematic-ce urmărește obiectivele stabilite în 
programele de activitate întocmite la nivelul structurii centrale a DIICOT.  
          Activitatea de primire, înregistrare și circulație a lucrărilor în cadrul 
compartimentului-grefă, nu a fost efectuată în anii 2017 și 2018 cu periodicitatea 
stabilită în regulamentul de organizare și funcționare a DIICOT. 
          2. Comunicarea în cadrul biroului teritorial este optimă iar climatul de 
muncă este adecvat. De asemenea, comunicarea pe verticală cu conducerea 
serviciului teritorial se realizează într-un condiții corespunzătoare. În cadrul 
cooperării interinstituționale, la nivel informal, au loc întâlniri profesionale cu 
șeful Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, în vederea 
eficientizării activității. 
        3. La data controlului, procurorii din cadrul biroului teritorial Mehedinți 
aveau în lucru 34 dosare cu autori cunoscuți mai vechi de 1 an de la sesizare. 
        Nesoluționarea acestora s-a datorat unui cumul de cauze obiective, ca: 
redistribuirile anterioare și  complexitatea (dată de numărul de 
autori/participanți, pluralitatea de acte materiale care intră în conținutul 
infracțiunilor ce formează obiectul urmăririi penale, rafinamentul actului 
delictuos, necesitatea administrării unui probatoriu amplu/diversificat). Au fost 
identificate și dosare în care nu s-a lucrat ritmic ori care au fost lăsate în 
nelucrare perioade mari de timp. 
         Soluțiile emise de procurori sunt motivate în fapt și în drept și se 
caracterizează prin acuratețe și rigoarea exprimării. Au fost respectate 
dispozițiile art. 316 alin.1 CPP/art. 318 alin.12 CPP referitoare la comunicarea 
soluțiilor de netrimitere în judecată. 
      4. Verificarea plângerilor împotriva soluțiilor dispuse de procurori, ori 
împotriva actelor și măsurilor procurorilor, a evidențiat faptul că au fost 
respectate dispozițiile legale referitoare la termenul de soluționare și 
comunicarea modului de rezolvare. 
     5. Procurorii nu au respectat dispozițiile art. 146 Cod Procedură Penală privind 
conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică, astfel că biroul 

W
W

W
.JU

RI.R
O



63 / 108 
 

teritorial este depozitarul suporților optici din dosarele în care s-au pronunțat 
soluții de clasare. La nivelul biroului teritorial există de asemenea practica 
păstrării suporților optici în dosarele înaintate instanțelor de judecată cu 
rechizitorii ( însoțite de copii certificate). Suporții optici sunt păstrați în spațiul 
de arhivă.  
     5. Plângerile, memoriile, petițiile au fost soluționate, de regulă, în termenul 
prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității 
de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea 233/2002, constatându-se însă și 
depășiri mari ale termenului de 30 zile. Procedura verificărilor suplimentare nu 
s-a realizat în cadrul prevăzut de art. 9 din OG 27/2002, nefiind de altfel stabilit 
nici un alt termen în conținutul adreselor prin care petițiile au fost trimise 
organelor de poliție judiciară, pentru verificări suplimentare. În general, petițiile 
au fost calificate corect, corespunzător Nomenclatorului Arhivistic, 
identificându-se însă și cereri formulate de părți/reprezentanții convenționali ai 
părților în dosarele penale, unele în exercitarea drepturilor și garanțiilor 
procesuale recunoscute de lege,  care ar fi trebuit înregistrate corespunzător 
dosarelor penale în care au fost formulate și nu sub indicativul VIII/1.  
        6. În activitatea de grefă și registratură s-a identificat ca deficiență 
neconstituirea tuturor registrelor prevăzute în art. 96 din regulament (exceptând 
desigur cele constituite la nivelul structurii centrale)  precum și un număr relativ 
redus de rectificări ale mențiunilor eronate în registre, realizate prin aplicarea 
pastei albe corectoare urmată de suprascriere. 
           7. Activitatea de arhivă nu este organizată, în sensul că nu există o evidență 
a dosarelor și lucrărilor aflate în spațiul de arhivă, nu există inventare, nu a fost 
constituit registrul de depozit și nici registrul de evidență a intrărilor și ieșirilor 
unităților arhivistice. Eliberarea și consultarea documentelor din arhivă nu se 
realizează conform art. 125 din regulament. La nivelul Biroului Teritorial 
Mehedinți, nu a avut loc nici o acțiune de selecționare a arhivei.  
           8. Spațiul în care își desfășoară activitatea personalul Biroului Teritorial 
Mehedinți este corespunzător.  
 
 

Biroul Teritorial Gorj 
 
       Capitolul I. Verificarea organizării activităţii, a comportamentului şi 
comunicării, a asumării responsabilităţilor şi a aptitudinilor manageriale. 

De la început, se impune menționarea faptului  că la Biroul Teritorial Gorj, 
începând cu data de 18.10.2018, funcția de conducere de procuror șef birou, nu 
este ocupată.  
         În perioada …-… ( data emiterii decretului de eliberare din funcție prin 
pensionare), conducerea biroului teritorial a fost asigurată de domnul procuror 
….  
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        Prin Ordinul nr. …/… al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casație și Justiție, s-a dispus delegarea domnului procuror … în funcția 
de procuror șef birou, pe o perioadă de 6 luni.  
          Prin Hotărârea Secției pentru Procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. …/… s-a dispus completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. …/… a 
Secției pentru Procurori a CSM, în sensul încetării delegării domnului procuror … 
în funcția de procuror șef al Biroului Teritorial Gorj.  
 
 

1. Planificarea activităţii 
1.1. Programe de activitate  
Programele de activitate sunt întocmite semestrial, la nivelul structurii 

centrale a DIICOT, fiind stabilite obiectivele și după caz,  procurorii cu funcție de 
conducere din  cadrul direcției, serviciilor și birourilor teritoriale desemnați cu 
aducerea la îndeplinire a obiectivelor.  
În programele de activitate pentru sem.I/2017, sem.I/2018 și sem.I/2019 au fost 
înscrise câte 9 obiective, din care, unul a vizat activitatea de conducere, 
coordonare și evaluare, unul a vizat activitatea de control a grefei, șase obiective 
au vizat activitatea de urmărire penală și un obiectiv, activitatea judiciară. 

Programele de activitate pentru sem.II/2017 și sem.II/2018  au avut 
prevăzute 8 obiective, din care șapte au vizat activitatea de urmărire penală iar 
unul, activitatea judiciară. Examinarea obiectivelor relevă faptul că acestea au 
avut un caracter concret, cuprinzând aspecte importante ale activității, după 
cum urmează:  

- analiza anuală calitativă și cantitativă a activității serviciului 
- verificarea respectării dispozițiilor procedurale referitoare la autorizarea 

unor măsuri de supraveghere tehnică de către procurori și de punere în 
executare a mandatului de supraveghere tehnică (în dosarele soluționate) 

- verificarea ritmicității efectuării actelor de urmărire penală în cauzele 
mai vechi de 2 ani de la sesizare, având ca obiect infracțiunile de evaziune fiscală, 
spălare de bani, contrabandă și constituire de grup infracțional organizat 

- verificarea măsurilor luate de procurori în vederea soluționării cauzelor 
mai vechi de 5 ani de la sesizare 

- analiza măsurilor dispuse în cauzele instrumentate, în vederea 
recuperării prejudiciilor și identificării produsului infracțional, în scopul instituirii 
măsurilor asiguratorii 

- analiza cauzelor în care au fost dispuse soluții de netrimitere în judecată, 
urmare a împlinirii termenelor de prescripție a răspunderii penale 

- analiza soluțiilor de netrimitere în judecată precum și a rechizitoriilor 
emise în cauzele având ca obiect infracțiunea de constituire de grup infracțional 
organizat 
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-  verificarea activității de grefă (circuitul lucrărilor, implementarea datelor 
în aplicația ECRIS și arhivarea electronică) 

- identificarea chestiunilor de practică neunitară (în sectorul judiciar) 
- verificarea ritmicității efectuării actelor de urmărire penală în cauzele 

mai vechi de 1 an de la sesizare și 6 luni de la continuarea urmăririi penale 
- verificarea stadiului urmăririi penale în dosarele cu autor necunoscut 
- verificarea modului de valorificare judiciară a informațiilor furnizate de 

serviciile specializate.  
 
1.2.  Planificarea serviciului de permanenţă, a participărilor în şedinţele 

de judecată şi a audienţelor. 
a. Planificarea efectuării serviciilor de conducere şi intervenţie 
La Biroul Teritorial Gorj, activitatea de planificare a procurorilor, 

personalului auxiliar de specialitate și personalului conex pentru efectuarea 
serviciului în-afara orelor de program și în zilele nelucrătoare, se realizează lunar 
și se comunică Serviciului Teritorial Craiova, în baza unor dispoziții cu caracter 
permanent, emise de procurorul șef serviciu la începutul fiecărui an  (nr. 
…/…/…/…,nr…./…/…/… și nr. …/…/…).   

Planificările poartă număr de înregistrare în cadrul biroului. 
            Din conținutul planificărilor prezentate în perioada controlului, rezultă că 
pentru situațiile în legătură cu activitatea de urmărire penală și activitatea 
judiciară, serviciile au fost asigurate cu caracter permanent de domnul procuror 
șef birou … (în perioada ianuarie 2017-12.06.2018), apoi preluate în aceeași 
manieră de domnul procuror …. Doamna procuror … a fost inclusă în aceste 
planificări începând cu data de  01.08.2018, asigurând serviciile alternativ dar și 
concomitent cu celălalt procuror planificat. În privința personalului auxiliar de 
specialitate, serviciile sunt asigurate de cei doi grefieri, alternativ. Serviciul de 
intervenție pentru evenimente este asigurat de personalul conex (conducătorul 
auto), cu caracter permanent.  

b. Planificarea procurorilor în şedinţele de judecată. 
Pentru perioada supusă controlului, nu a existat o formă scrisă a 

planificărilor privind participările în ședințele de judecată. Practic, cei doi 
procurori asigură participarea, în cauzele în care au efectuat urmărirea penală și 
susțin în instanță cererile privind autorizarea/încuviințarea unor activități, în 
dosarele pe care le au fiecare în lucru. Cu privire la dosarele aflate pe rolul 
instanței, procurorii sunt încunoștiințați, de regulă telefonic, în timp util, cu 
privire la data și ora fixată pentru ședința de judecată. 

 
c. Planificarea activităţii de primire în audienţă a cetăţenilor. 
Activitatea de audiențe cu publicul se desfășoară zilnic, în intervalul orar 

9,00-12,00, în baza unui program afișat la sediul unității. În perioada 2017-
trim.I.2019, domnul procuror … a acordat un număr de 81 audiențe, domnul 
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procuror …  a acordat un număr de 339 audiențe iar doamna procuror …, un 
număr de 20 audiențe. 

 
2. Organizarea şi coordonarea activităţii. Gestionarea resurselor umane 

şi materiale. 
2.1. Resursele umane. Schema de personal şi gradul de ocupare. 

Biroul Teritorial Gorj este prevăzut cu un număr de 2 posturi de procurori din 
care  unul cu funcție de conducere. În perioada …-…, conducerea biroului 
teritorial a fost asigurată de domnul procuror …, iar în perioada …-…, funcția a 
fost ocupată cu delegare de către domnul procuror …. Prin Hotărârea Secției 
pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. …/… s-a dispus 
încetarea delegării în funcția de conducere a domnului procuror ….  

Prin Dispoziția nr. …/…/… emisă de domnul procuror șef serviciu …, au fost 
delegate domnului procuror …, următoarele atribuții:  

- rezoluționarea corespondenței Biroului Teritorial Gorj pentru 
înregistrare conform Nomenclatorului arhivistic, repartizarea corespondenței la 
cauzele penale și lucrările generale aflate în lucru și repartizarea lucrărilor și 
sesizărilor care reclamă efectuarea urgentă a urmăririi penale sau luarea de 
măsuri preventive ori asiguratorii cu respectarea regulii că lucrarea urgentă va fi 
repartizată procurorului de serviciu din ziua respectivă;  

- aducerea la cunoștința personalului a actelor normative nou apărute, 
precum și a ordinelor și dispozițiilor conducerii DIICOT 

- verificarea încheierilor/hotărârilor instanțelor de judecată cu privire la 
exercitarea căilor de atac și care impun examinarea în termen de 48 ore de la 
pronunțare/comunicare.  

-s emnarea (pentru) a adreselor și a corespondenței Biroului Teritorial 
Gorj, la poziția procuror șef birou.  

Nu au fost delegate atribuțiile vizând repartizarea cauzelor penale ( cu 
excepția celor în care se impune efectuarea de urgență a unor acte de urmărire 
penală), cele vizând verificarea legalității și temeiniciei rechizitoriilor, 
examinarea legalității și temeiniciei soluțiilor de netrimitere în judecată, precum 
și cele referitoare la soluționarea plângerilor împotriva soluțiilor, actelor și 
măsurilor dispuse de procurori (toate acestea urmând a fi trimise Serviciului 
Teritorial Craiova pentru soluționare).  

Prin Ordinul nr. …/… al Procurorului General al PICCJ, începând cu data de  
…, doamna procuror … a fost delegată la biroul teritorial iar prin Hotărârea 
Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. …/… a fost 
avizată favorabil numirea acesteia în cadrul BT Gorj. 

În anul 2017, 2018 și în primul trimestru al anului 2019, nu a existat 
fluctuație în privința personalului auxiliar de specialitate (2 grefieri cu funcție de 
execuție) și personalului conex (1 conducător auto).  
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2.2. Repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate. Repartizarea 
personalului auxiliar de specialitate şi a celorlalte categorii de personal; 

Nu există dispoziții de repartizare a procurorilor pe sectoarele de 
activitate.  
În privința personalului auxiliar de specialitate, au fost identificate două fișe de 
post: prima întocmită pentru grefier …, purtând semnătura de luare la cunoștință 
din data de 28.02.2014 iar cea de-a doua, întocmită pentru grefier …, purtând 
semnătura de luare la cunoștință din data de 28.02.2014. Atribuțiile stabilite în 
sarcina celor două grefiere sunt identice, specifice postului de execuție ocupat, 
fiind în concordanță cu dispozițiile art. 84 din Ordinul nr. …/…/… pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al DIICOT și Ordinului nr. 
…/… emis de Procurorul Șef Direcție privind desemnarea persoanelor cu atribuții 
în materia arhivării electronice.  
 

2.3. Repartizarea echilibrată a lucrărilor. 
Repartizarea lucrărilor în sectorul de urmărire penală a fost realizată de 

procurorul șef birou … și ulterior, de domnul procuror …, cu respectarea 
prevederilor art. 95 alin.3 din Legea 304/2004 și în raport de resursa umană 
disponibilă.  

Pentru anul 2017, situația dosarelor primite și soluționate de procurori, 
precum și a participărilor în ședințele de judecată  se prezintă astfel:  

●  procuror șef birou … - a primit 53 cauze, la care s-adăugat 29 cauze 
reprezentând stoc existent la finalul anului anterior; a soluționat 33 cauze din 
care, 4 cauze cu 8 inculpați- prin rechizitoriu, 24  prin ordonanțe de clasare, 5 
prin ordonanțe de renunțare la urmărire penală + 7 alte soluții (declinări/reuniri). 
Procurorul a adresat instanței de judecată 20 solicitări de percheziții 
domiciliare/informatice, autorizări ale  măsuri de supraveghere sau cercetare, 
propuneri de arestare preventivă. De asemenea, procurorul șef birou a 
înregistrat  122 participări în ședințele de judecată. 

●  procuror …- a primit 45 cauze, la care s-au adăugat 34 cauze 
reprezentând stoc existent la finalul anului anterior; a soluționat 29 cauze din 
care, 4 cauze cu 19 inculpați- prin rechizitoriu, 19 prin ordonanțe de clasare, 6 
prin ordonanțe de renunțare la urmărire penală + 23 alte soluții 
(declinări/reuniri). Procurorul a adresat instanței de judecată un număr de 13 
solicitări de percheziții domiciliare/informatice, autorizări ale  măsuri de 
supraveghere sau cercetare, propuneri de arestare preventivă. De asemenea, 
procurorul a înregistrat  100 participări în cauze penale. 

Pentru anul 2018, situația dosarelor primite și soluționate de procurori, 
precum și a participărilor în ședințele de judecată se prezintă astfel:  

●  procuror șef birou ….- a primit în perioada ianuarie 2018-
14.06.2018 un număr de  19 cauze, la care s-adăugat 42 cauze reprezentând stoc 
existent la finalul anului anterior; a soluționat 12 cauze din care, 1 cauză cu 1 
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inculpat, prin rechizitoriu, 9 prin ordonanțe de clasare, 2 prin ordonanțe de 
renunțare la urmărire penală + 5 alte soluții (declinări/reuniri). Procurorul a 
adresat instanței de judecată un număr de 9 solicitări de percheziții 
domiciliare/informatice, autorizări ale  măsuri de supraveghere sau cercetare, 
propuneri de arestare preventivă. De asemenea, procurorul șef birou a 
înregistrat  63 participări în ședințele de judecată.  

●  procuror …- a primit 56 cauze, la care s-au adăugat 27 cauze 
reprezentând stoc existent la finalul anului anterior(total-83); a soluționat 13 
cauze (care reprezintă un procent de 15,66% din total) din care, 2 cauze cu 15 
inculpați- prin rechizitoriu, 11 prin ordonanțe de clasare + 8 alte soluții 
(declinări/reuniri). Procurorul a adresat instanței de judecată un număr de 18 
solicitări de percheziții domiciliare/informatice, autorizări ale  măsuri de 
supraveghere sau cercetare, propuneri de arestare preventivă. De asemenea, 
procurorul a înregistrat  82 participări în ședințele de judecată.  

●  procuror …- a primit 15 cauze, la care s-au adăugat 45 de cauze 
repartizate prin redistribuire la debutul activității în cadrul biroului teritorial, în 
luna august 2018 (total-60cauze); a soluționat 11 cauze (care reprezintă un 
procent de 18,33%) din care, 2 cauze cu 2 inculpați, prin rechizitoriu, 6 prin 
ordonanțe de clasare, 3 prin ordonanțe de renunțare la urmărire penală + 2 alte 
soluții (declinări/reuniri). Procurorul a adresat instanței de judecată un număr de 
3 solicitări de percheziții domiciliare/informatice, autorizări ale  măsuri de 
supraveghere sau cercetare, propuneri de arestare preventivă. De asemenea, 
procurorul a înregistrat  36 participări în ședințele de judecată. 
Aferent trim.I/2019, situația dosarelor primite și soluționate de procurori, 
precum și a participărilor în ședințele de judecată se prezintă astfel:  

●  procuror …- a primit 10 cauze, la care s-adăugat 62 cauze 
reprezentând stoc existent la finalul anului anterior(total-72 cauze); a soluționat 
5 cauze (care reprezintă 6,94% din total) din care, 3 cauze cu 4 inculpați, prin 
rechizitoriu, 2 prin ordonanțe de clasare+ 3 alte soluții ( declinări/reuniri). 
Procurorul a adresat instanței de judecată un număr de 12 solicitări de 
percheziții domiciliare/informatice, autorizări ale  măsuri de supraveghere sau 
cercetare, propuneri de arestare preventivă. De asemenea, procurorul a 
înregistrat 16 participări în ședințele de judecată. 
 La finele primului trimestru al anului 2019, procurorul  avea în lucru un număr 
de 64 cauze iar la data efectuării controlului (13.05.2019), 58 cauze cu autor 
cunoscut din care 2 mai vechi de 5 ani de la sesizare, 14 mai vechi de 2 ani de la 
sesizare și 16 mai vechi de 1 an de la sesizare. 

●  procuror … - a primit 10 cauze, la care s-au adăugat 47 cauze 
reprezentând stoc existent la finalul anului anterior( total-57 cauze); a soluționat 
6 cauze (care reprezintă un procent de 10,52% din total). din care 4  prin 
ordonanțe de clasare și 2 prin renunțare la urmărire penală. Procurorul a adresat 
instanței de judecată un număr de 5 solicitări de percheziții 
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domiciliare/informatice, autorizări ale  măsuri de supraveghere sau cercetare, 
propuneri de arestare preventivă. De asemenea, procurorul a înregistrat  12 
participări în ședințele de judecată. La finele primului trimestru al anului 2019, 
cât și la data efectuării controlului (13.05.2019) procurorul avea în lucru 50 de 
dosare din care: 1 mai vechi de 4 ani de la sesizare, 9 mai vechi de 2 ani de la 
sesizare și 9 mai vechi de 1 an de la sesizare. 

  
2.4. Dotarea tehnico-materială şi informatică. 
Biroul Teritorial Gorj funcționează într-o clădire situată în municipiul Tg. 

Jiu, spațiul fiind deținut și folosit în baza unui contract de locațiune încheiat între 
DIICOT București și o societate comercială. La etaj există 2 birouri în care 
procurorii își desfășoară activitatea, cu acces în biroul ocupat de personalul 
auxiliar de specialitate. Tot la etaj a fost amenajat Biroul de documente 
clasificate. La parter, există post-control jandarmi, un birou neocupat (amenajat 
ca spațiu de lucru pentru procurori) și o încăpere cu destinație de arhivă. Spațiul 
în care personalul poate desfășura efectiv activitatea este insuficient, mobilierul 
și tehnica necesară ocupând mult din suprafața camerelor.  

Dotarea tehnică este corespunzătoare, lipsind însă echipamentele pentru 
înregistrările audio-video. Biroul de documente  clasificate este dotat cu stație 
de lucru pentru prelucrarea și stocarea documentelor clasificate, o imprimantă, 
un hard disk extern și un  stick, precum și un distrugător de documente.  

Clădirea este dotată cu  sistem de supraveghere video format din 4 camere 
montate în interiorul și exteriorul clădirii, iar la punct-control acces există un 
mijloc de vizionare a imaginilor,  senzori de prezență și un sistem control antitero 
(pentru persoane și bagaje).    

 
2.5. Condiţiile în care procurorii, personalul auxiliar de specialitate şi 

celelelte categorii de personal îşi desfăşoară activitatea. 
Spațiul alocat Biroului Teritorial  Gorj nu permite desfășurarea activității 

în condiții proprii.  
 
3. Organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale continue a 

procurorilor şi a personalului auxiliar. 
     3.1. Pregătirea şi perfecţionarea profesională continue a procurorilor. 

În perioada de referință, pregătirea profesională a procurorilor a fost 
asigurată prin participarea la dezbateri în sistem videoconferință și seminarii, 
organizate de Structura Centrală a DIICOT, la Craiova și București. În cadrul 
Programului de pregătire profesională defășurat la nivelul Serviciului Teritorial 
Craiova în trimestrul I/2019, doamna procuror … a fost desemnată să susțină 
tema ”Conținutul rechizitoriului cu privire la fapte de constituire a unui grup 
infracțional organizat; Bunele practici în activitatea de încheiere a acordului de 
recunoaștere a vinovăției”. În anul 2017, în cadrul aceluiași program de pregătire 
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și perfecționare profesională, domnul procuror … a prezentat referatul cu tema 
” Instrumente de cooperare în materie penală. Aspecte legate de constituirea de 
echipe comune de anchetă în domeniul combaterii infracțiunilor 
transfrontaliere”.  

 
3.2. Pregătirea şi perfecţionarea profesională continue a personalului 

auxiliar de specialitate. 
În perioada de referință, pregătirea profesională a personalului auxiliar de 

specialitate a fost asigurată în cadrul programelor anuale de completare a 
formării profesionale continue, întocmite la nivelul Structurii Centrale a DIICOT- 
comunicate serviciilor teritoriale. Ședințele de pregătire au fost planificate 
trimestrial, au fost de asemenea, stabilite temele, grefierii desemnați pentru 
întocmirea referatelor precum și procurorii îndrumători. În cadrul acestor 
programe, în trim.II/2017, doamna grefier …  a întocmit și prezentat  referatul cu 
tema ” Informatica aplicată ( Windows, Word, Ecris, Statistică)”. 

 
          4. Verificarea comportamentului şi comunicării cu procurorii, personalul 
auxiliar, personalul contractual, judecătorii, justiţiabili, ceilalţi participanţi la 
procesul penal şi alte instituţii.   

În cadrul acestui obiectiv al controlului, echipa de inspectori a purtat 
discuții cu procurorii și cu personalul auxiliar de specialitate. În urma acestora, a 
rezultat că relațiile de muncă se desfășoară în condiții normale și că nu există 
conflicte ori tensiuni în colectiv. Procurorul șef al Serviciului Teritorial Craiova 
este apreciat ca un bun profesionist, este implicat în activitatea de coordonare a 
biroului teritorial, acordând sprijin în  surmontarea dificultăților generate de  
lipsa numirii unui procuror cu funcție de conducere.  

Pe componenta de comunicare și relaționare cu personalul auxiliar de 
specialitate, a fost reținută necesitatea  dozării volumului activităților de 
tehnoredactare a actelor de mică anvergură din dosarele penale, dar în număr 
destul de ridicat, în așa fel încât grefierele să poată aduce la îndeplinire în condiții 
normale de muncă și cu respectarea termenelor, atribuțiile de grefă și 
registratură. 

În cadrul cooperării și colaborării cu organele de poliție judiciară și instanța 
de judecată, au fost purtate discuții cu reprezentanții acestor instituții, care au 
prezentat relația profesională cu procurorii ca derulându-se în coordonatele 
corespunzătoare atribuțiilor legale, fără sincope ori disfuncționalități. Întâlnirile 
profesionale cu polițiștii din cadrul SCCO Gorj se desfășoară trimestrial, atât la 
sediul  biroului teritorial cât și la sediul SCCO Gorj. În cadrul acestor întâlniri de 
lucru, sunt stabilite prioritățile în activitatea de urmărire penală, se analizează 
motivele nesoluționării cauzelor mai vechi de un an și se planifică activitățile 
investigative de efectuat. Întâlnirile de lucru au fost consemnate în procese 
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verbale-păstrate la sediul SCCO Gorj. În timpul controlului, a fost prezentat un 
astfel de proces verbal încheiat la data de 26.02.2019.  

 
5. Relaţia cu mass media, asigurarea accesului la informaţiile de interes 

public din cadrul structurii verificate şi transparenţa actului de conducere. 
Relația cu mass media referitoare la activitatea Biroului Teritorial Gorj se 

realizează de Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Structurii Centrale 
a DIICOT. La nivelul biroului teritorial este constituită evidența solicitărilor 
întemeiate pe dispozițiile Legii 544/2001. Examinarea registrului ( care nu poartă 
număr de înregistrare ci numai mențiunea ”IP”) a relevat faptul că pe lângă 
solicitările venite din partea mass-media și a  cererilor de acreditare, în mod 
greșit în acest registru se evidențiază și solicitările transmise de SCCO Gorj având 
ca obiect comunicarea situația cauzelor soluționate lunar/a unor soluții, în 
scopul stabilirii finalității delegărilor date de procurori în dosarele penale. 
(exemplificăm: lucrările nr. …/…/…, nr…./…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…). 

 
6. Asumarea responsabilităţii. Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege 

şi regulamente. Delegarea atribuţiilor. 
   În perioada supusă controlului, procurorul șef birou … și procurorul … (în 
perioada delegării pe funcția de conducere)  au exercitat atribuțiile specifice 
funcției de conducere în condițiile și limitele prevăzute de lege. Pentru 
intervalele de timp în care a lipsit din activitate din motive obiective, domnul 
procuror … a desemnat pe doamna procuror … să îndeplinească atribuțiile 
specifice funcției de conducere de natură organizatorică și administrativă, fiind 
exceptate cele referitoare la verificarea legalității și temeiniciei rechizitoriilor, 
soluțiilor de netrimitere în judecată precum și cele referitoare la soluționarea 
plângerilor împotriva actelor emise de procurorii din cadrul biroului. 
(exemplificăm dispozițiile  purtând același număr (…/…/…) emise la datele de …, 
… și ….). 
 

7. Verificarea aptitudinilor manageriale. 
Raportat la modul în care a fost planificată, organizată, coordonată și 

controlată activitatea biroului teritorial în perioadele în care funcția de 
conducere a fost exercitată de domnul procuror … și temporar, de domnul 
procuror …, echipa de inspectori nu a constatat deficiențe în actul managerial.  

 
   Capitolul II. Activitatea de îndrumare şi control. 

1. Verificarea îndeplinirii obiectivelor înscrise în programele de 
activitate. 

Obiectivele stabilite în sarcina Biroului Teritorial Gorj conform 
programelor semestriale de activitate întocmite la nivelul structurii centrale a 
DIICOT, au fost  îndeplinite.  
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   2. Controlul operativ curent. 

Controlul operativ curent s-a realizat de către procurorii șefi prin 
verificarea și confirmarea, în limitele competențelor, a actelor/soluțiilor emise 
de procurori și a măsurilor dispuse de aceștia, precum și prin verificarea și 
întocmirea lunară a situației cauzelor aflate în curs de urmărire penală.  

Aceste analize s-au realizat în baza Ordinului nr. …/…/… al Procurorului 
General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Ordinului 
nr. …/… al DIICOT-Structura centrală și au constatat în verificarea dosarelor aflate 
în lucru la toți procurorii din cadrul biroului, cu prezentarea pe fiecare dosar în 
parte a situației de fapt pe scurt, cu indicarea la modul general a activităților 
efectuate și a celor de efectuat,  precum și a termenului preconizat pentru 
finalizarea urmăririi penale. Cu titlu exemplificativ, menționăm:  

- informarea nr. …/…/…/… în care au fost analizate 77 cauze 
- informarea nr. …/…/…/…  în care au fost analizate 97 cauze 
- informarea nr. …/…/…/… în care au fost analizate 114 cauze. 

     
 3. Controlul tematic. 
Controlul tematic realizat de procurorul șef birou, a urmat strict  

obiectivele stabilite prin programele de activitate întocmite la nivelul structurii 
centrale. 

 
3.1. Activitatea de urmărire penală. 
Anul 2017: ( toate  actele de control au fost înregistrate la același număr: 

…/…/…) 
- verificarea respectării dispozițiilor art. 141,142 CPP și urm. în cauzele 

soluționate de procurorii din cadrul biroului în perioada …-… ( Informarea din 
data de 27.03.2017) 

- analiza soluțiilor de netrimitere în judecată dispuse în sem.II/2017 în 
cauzele având ca obiect infracțiunea prev. de art. 367 CP/art.7-8 din Legea 
39/2003 ( lucrarea din data de 27.03.2017) 

- analiza măsurilor dispuse în cauzele instrumentate de BT Gorj în vederea 
recuperării prejudiciilor ( lnformările  din datele  de 26.05.2017 și 24.10.2017). 

- verificarea ritmicității efectuării actelor procedurale în cauzele mai vechi 
de 1 an de la data sesizării și 6 luni de la începerea urmăririi penale in personam  
Informarea din data de 24.10.2017) 

- verificarea măsurilor luate de procurori în vederea soluționării cauzelor 
mai vechi de 5 ani de la sesizare (Informarea din data de 27.11.2017). 

Cu privire la situația cauzelor cu autori cunoscuți în care să se fi dispus 
soluții de clasare motivat de împlinirea termenului de prescripție a răspunderii 
penale, cu privire la cauzele mai vechi de 2 ani de la sesizare având ca obiect 
infracțiuni de evaziune fiscală, contrabandă, spălare de bani și constituire de 
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grup infracțional organizat precum și cu privire la situația cauzelor în lucru, cu 
autori necunoscuți , biroul teritorial nu a avut de raportat date. 

Anul 2018: (toate actele de control au fost înregistrate la același număr:  
…/…/…): 

- verificarea respectării dispozițiilor art. 141,142 CPP și urm. în cauzele 
soluționate de procurorii din cadrul biroului în perioada …-… ( Informarea din 
data de 30.03.2018) 

- verificarea ritmicității efectuării actelor de urmărire penală în cauzele 
mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect infracțiunea de spălare de 
bani, infracțiunile de evaziune fiscală, contrabandă și constituire de grup 
infracțional organizat ( Informarea din data de 30.03.2018) 

- analiza soluțiilor de netrimitere în judecată dispuse în sem.I și II/2018 în 
cauzele având ca obiect infracțiunea prev. de art. 367 CP/art.7-8 din Legea 
39/2003 ( lucrările  din datele de 25.05.2018 și 23.11.2018) 

- analiza măsurilor dispuse în cauzele instrumentate de BT Gorj în vederea 
recuperării prejudiciilor ( lnformările  din datele  de 25.05.2018 și 24.10.2018). 

- verificarea ritmicității efectuării actelor procedurale în cauzele mai vechi 
de 1 an de la data sesizării și 6 luni de la începerea urmăririi penale in personam 
(Informarea din data de 24.10.2018) 

- verificarea măsurilor luate de procurori în vederea soluționării cauzelor 
mai vechi de 5 ani de la sesizare ( Informarea  din data de 23.11.2018). 

Cu privire la situația cauzelor cu autori cunoscuți în care să se fi dispus 
soluții de clasare motivat de împlinirea termenului de prescripție a răspunderii 
penale,  precum și cu privire la situația cauzelor în lucru, cu autori necunoscuți , 
biroul teritorial nu a avut de raportat date. De asemenea, prin adresele din 
datele de 28.06.2018 și 23.11.2018 s-a comunicat către Serviciul Teritorial 
Craiova că în activitatea judiciară, nu s-au identificat situații de practică 
neunitară.  

Trim.I/2019: (toate actele de control au fost înregistrate la același  număr: 
…/…/…): 

- verificarea respectării dispozițiilor art. 141,142 CPP și urm. în cauzele 
soluționate de procurorii din cadrul biroului în perioada …-… ( Informarea din 
data de 25.03.2019) 

- verificarea ritmicității în efectuarea urmăririi penale în cauzele mai vechi 
de 2 ani de la sesizare având ca obiect infracțiunile de spălare a banilor, evaziune 
fiscală, contrabandă și constituire a unui grup infracțional organizat ( Informarea 
din data de 26.03.2019).  

- verificarea măsurilor luate de procurori în vederea soluționării cauzelor 
mai vechi de 5 ani de la sesizare ( Informarea  din data de 26.03.2019) 

- analiza măsurilor dispuse în cauzele instrumentate de BT Gorj în vederea 
recuperării prejudiciilor ( lnformarea  din data de 26.03.2019). 
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- verificarea ritmicității efectuării actelor de urmărire penală în cauzele 
mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect infracțiunea de spălare de 
bani, infracțiunile de evaziune fiscală, contrabandă și constituire de grup 
infracțional organizat ( Informarea din data de 26.03.2018). 

 
3.2. Activitatea judiciară. 
În perioada iunie 2017-aprilie2019, a fost transmisă lunar către DIICOT-

Structura Centrală, în format electronic, situația dosarelor aflate pe rolul 
instanțelor de judecată în care procurorii din cadrul biroului teritorial asigurau 
participarea, situația cauzelor în care s-au pronunțat hotărâri definitive și situația 
inculpaților arestați în cursul urmăririi penale. (exemplificăm: situația tabelară 
înregistrată sub nr. …/…/… cuprinzând cauzele în care instanțele de judecată au 
dispus arestarea preventivă a inculpaților, în perioada 01.01.2017-29.12.2017; 
situația tabelară înregistrată sub nr. …/…/… cuprinzând dosarele trimise la 
instanțele de judecată în care s-au pronunțat hotărâri judecătorești definitive, 
situația tabelară înregistrată sub nr. …/…/…  privind cauzele aflate în faza de 
cercetare judecătorească). 

În realizarea obiectivelor din programele de activitate, nu au fost 
semnalate pe cale ierarhică, aspecte de practică neunitară.  

 
3.3. Activitatea de grefă, secretariat şi arhivă. 

 Potrivit art.111 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei 
de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism aprobat 
prin Ordinul nr. …/…/… emis de Ministerul Justiției, “Activitatea de primire, 
înregistrare şi circulaţie a lucrărilor este controlată trimestrial de procurorul-şef 
corespunzător structurilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism sau de o altă persoană desemnată de 
acesta, care va întocmi o informare cu privire la neregulile constatate şi va lua 
măsurile de înlăturare a acestora ori va propune organelor ierarhic superioare 
luarea măsurilor care se impun.” 

S-a constatat că în anii 2017 și 2018 verificările  nu au fost efectuate  cu 
periodicitatea stabilită de textul regulamentar anterior indicat, ci doar o singură 
dată, la finele fiecărui prim trimestru. În acest sens, a se vedea lucrările 
nr…./…/…, nr. …/…/…. La sfârșitul trim.I/2019, a fost întocmită informarea nr. 
…/…/…. Actele de control au fost transmise ierarhic, fiind întocmite în aducerea 
la îndeplinire a programelor de activitate ale DIICOT-Structura Centrală.  

 
Capitolul III. Activitatea de urmărire penală. 

     1. Date statistice relevante. 
Conform Analizei activității Biroului Teritorial Gorj (lucrarea nr. …/…/…) în 

anul 2017, s-a înregistrat o creștere  cu 3,87 % a numărului cauzelor de soluționat 
la urmărirea penală ( de la 155 în anul 2016 la 161 în anul 2017), menținându-se 
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la același nivel numărul dosarelor soluționate de procurori  (92). A scăzut 
numărul cauzelor finalizate prin rechizitorii/acorduri de recunoaștere a 
vinovăției, de la 15 cauze în anul 2016, la 8 cauze în anul 2017, precum și numărul 
inculpaților trimiși în judecată/cu care s-a încheiat acord de recunoaștere a 
vinovăției, de la 40 în anul 2016, la 27 în anul 2017 (numărul inculpaților arestați 
preventiv, a fost același: 21).  

Conform Analizei activității Biroului Teritorial Gorj (lucrarea nr. …/…/…) în 
anul 2018, s-a înregistrat o scădere nesemnificativă  a numărului cauzelor de 
soluționat (de la 161 în anul 2017, la 160 în anul 2018), scăzând însă  și numărul 
cauzelor soluționate cu un procent de 44,56 % ( de la 92 cauze în anul 2018, la 
51 cauze în anul 2018). La finalul anului 2018, stocul de dosare rămase 
nesoluționate a înregistrat o creștere importantă față de anul anterior  (procent 
de 57,97 %). A scăzut în continuare numărul cauzelor finalizate prin 
rechizitorii/acorduri de recunoaștere a vinovăției, de la 8 –în anul 2017, la 5 în 
anul 2018 și  a scăzut numărul inculpaților trimiși în judecată/cu care s-a încheiat 
acord de recunoaștere a vinovăției, de la 27 la 19.  

Conform situației statistice generate pentru sfârșitul trimestrului I 2019, 
numărul dosarelor nou înregistrate a fost de 20 , la care s-au adăugat dosarele 
rămase nesoluționate la sfârșitul anului 2018, în număr de 109. Au fost 
soluționate 11 de dosare din care 3 ( cu 4 inculpați) finalizate prin rechizitoriu. 
La data controlului, procurorii din cadrul Biroului Teritorial Gorj aveau în lucru 
un număr de 108 dosare, din care  53 (cu autor cunoscut) mai vechi de 1 an de 
la sesizare , după cum urmează:  

- procuror … -58 dosare din care 34 mai vechi de 1 an de la sesizare 
- procuror … -50 dosare din care 19 mai vechi de 1 an de la sesizare 
Dintre cauzele mai vechi de 1 an de la sesizare, 2 sunt mai vechi de 5 ani 

de la sesizare (ds. …/…/.., ds…./…/…), 1 este mai veche de 4 ani de la sesizare 
(ds…/…/…),  2 sunt mai vechi de 3 ani de la sesizare (ds. …/…/… disjuns din ds. 
…/…/… și ds. …/…/… disjuns din ds…./…/…), 23 sunt mai vechi de 2 ani de la 
sesizare (ds. …./…/…, ds…./…/…,ds…./…/…, ds…./…/…, ds…./…/…, ds…./…/…, 
ds…./…/…, ds. …/…/…, ds…./…/…, ds. …/…/…, ds…./…/…, ds…./…/…,ds…./…/…,ds. 
…/…/…, ds…./…./…, ds…./…/…, 
ds…./…/…,ds…./…/…,ds…./…/…,ds…./…/…,…/…/…, …/…/…, …/…/… –provenind 
din disjungeri dispuse în ds. …/…/… cu primă sesizare la …). 

În cursul controlului, echipa de inspectori a verificat prin sondaj un număr 
de 14 dosare din totalul celor mai vechi de 1 an de la sesizare, în urma acestei 
activități stabilindu-se că nesoluționarea lor s-a datorat unui cumul de cauze 
obiective, respectiv:  

- complexitate ( dată de numărul de autori, pluralitatea  de acte materiale 
ce intră în conținutul infracțiunilor care fac obiectul urmăririi penale, necesitatea 
administrării unui probatoriu amplu și sistematizării unui volum mare de 
informații).Exemplificăm ds. …/…./…, ds…./…/…. 
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- necesitatea desfășurării unor proceduri specifice investigative a căror 
derulare a consumat intervale mari de timp ( ds. …/…/…, ds. …/…/…) 
-imposibilitatea obiectivă de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin 
ordonanțele de delegare ( ds. …/…/…) 
         - dar și unor motive de ordin subiectiv: lipsa ritmicității în efectuarea 
activităților de urmărire penală (dosarul …/…/… în care s-a lucrat sporadic în 
perioada 2012-2016), ori lăsarea în nelucrare ( ds. …/…/… în care nu s-au efectuat 
activități de urmărire penală după luna august 2018, ds…./…/… în care nu s-au 
efectuat activități de urmărire penală în cursul acestui an, până la momentul 
controlului). 

O particularitate a activității desfășurate de procurorii din cadrul 
D.I.I.C.O.T. constă în efectuarea urmăririi penale în cauze penale complexe, ce 
presupun un volum considerabil de activități,de natură a afecta ritmicitatea în 
alte cauze aflate în curs de soluționare. Această particularitate, poate fi analizată 
prin prisma dosarelor penale complexe soluționate de procurori în perioada de 
referință, între care, cu titlu exemplificativ, menționăm:  

●  dosarul penal …/…/… finalizat la data de 03.05.2018 prin trimiterea 
în judecată a 14 inculpați din care 8  în stare de arest preventiv și 6-sub măsura 
restrictivă de libertate a controlului judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de 
constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și punerea 
la dispoziție a unei locuințe pentru consumul de droguri, efectuare de operațiuni 
cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, nerespectarea regimului 
armelor și munițiilor, trafic international de droguri de risc. În cauză au fost luate 
măsuri asiguratorii în valoare de 6.558 lei, 975 euro, 2.545 lire sterline, au fost 
percheziționate un număr de 45 de imobile, au fost audiate 100 de persoane în 
calitate de martori. Actele de urmărire penală au totalizat 27 de volume, cauza 
fiind soluționată în termen de 11 luni de la prima sesizare.  

●  dosarul penal …/…/… finalizat la data de 12.05.2017 prin trimiterea 
în judecată a 15 inculpați din care 14 în stare de arest preventiv și 1-în lipsă, 
pentru săvârșirea infracțiunilor de  constituire a unui grup infracțional organizat 
și efectuare de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. 
În probațiune, s-au utilizat metode speciale de supraveghere și cercetare, au fost 
percheziționate un număr de 28 de imobile, au fost audiate 99 de persoane în 
calitate de martori. Dosarul a fost soluționat în termen de 11 luni de la prima 
sesizare.  

În contextul verificării dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare, a fost 
identificată o chestiune de practică neunitară în raport cu activitatea în aceeaşi 
materie desfăşurată la Serviciul Teritorial Craiova, constând în modalitatea în 
care procurorii emit ordonanțele de delegare a organelor de poliție judiciară, în 
vederea efectuării unor activități de urmărire penală- activități care, din diferite 
motive, nu au putut fi realizate ori finalizate. Precizăm că dispozițiile privind 
delegarea se regăsesc în Codul de Procedură Penală-la art. 324 alin.3 CPP și în 

W
W

W
.JU

RI.R
O



77 / 108 
 

art. 31 din Ordinul Comun PÎCCJ-MAI  pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale, coordonarea 
administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror, 
nr…./../…/… 

În caz concret, în dosarul …/…/…, procurorul a emis o ordonanță de 
delegare la data de 18.07.2017 prin care a stabilit efectuarea unui număr de 11 
activități, cu termen de aducere la îndeplinire: 01.09.2017. Ordonanța a fost 
înregistrată la SCCO Gorj sub nr. …/… și a fost repartizată de șeful structurii de 
poliție, ofițerului desemnat de procuror în conținutul ordonanței. Până la 
termenul fixat, din motive necomunicate procurorului, nici una dintre activități 
nu a fost adusă la îndeplinire. Ca urmare, la data de 08.09.2017, procurorul a 
emis o nouă ordonanță cu termen 30.10.2017, având același conținut. La SCCO 
Gorj, ordonanța a primit un număr nou de înregistrare (…/…). Din nou, în 
termenul fixat activitățile nu au fost aduse la îndeplinire și nu s-a comunicat 
vreun motiv al neexecutării lor, astfel încât, procurorul a emis cea de-a treia 
ordonanță de delegare cu același conținut, la data de 27.10.2017-cu termen 
15.12.2017. La SCCO Gorj, ordonanța a fost înregistrată sub număr nou: …/…. În 
continuare, procedura a fost repetată, procurorul emițând o nouă ordonanță, 
pentru aceleași 11 activități, la data de 28.12.2017-cu termen 09.02.2018. La 
SCCO Gorj, ordonanța a primit nou număr de înregistrare: …/….  

În concluzie, într-un interval de 6 luni, procurorul a emis 5 ordonanțe de 
delegare pentru aceleași activități de urmărire penală- înregistrate ca atare în 
evidențele organelor de poliție, deși ele nu au fost aduse la îndeplinire. Corect ar 
fi fost ca procurorul să solicite și să verifice motivele neaducerii la îndeplinire a 
celor dispuse prin prima ordonanță de delegare și să dispună prelungirea 
termenului inițial fixat. 

Procedându-se  în maniera descrisă, în evidențele BT Gorj și SCCO Gorj, 
activitatea s-a reflectat diferit. 

Situații similare s-au identificat în dosarele …/…/… și …/…/…. 
La Serviciul Teritorial Craiova, la expirarea termenului de efectuare a 

activităţilor prin delegare, pe baza referatului organelor de poliţie judiciară, 
procurorul de caz dispune prelungirea termenului.  

Un  alt aspect identificat la Biroul Teritorial Gorj a constat în nerespectarea 
de către procurori a dispozițiilor art. 146 alin.1 Cod Procedură Penală referitoare 
la înștiințarea judecătorului de drepturi și libertăți cu privire la soluționarea 
cauzelor prin ordonanțe de clasare și trimiterea materialelor rezultate din 
supravegherea tehnică. În aceste condiții, biroul teritorial a rămas depozitarul 
materialelor rezultate din supravegherea tehnică, în toate dosarele în care au 
existat metode speciale de supraveghere, soluționate prin ordonanțe de clasare. 
În privința suporților optici (CD-uri și DVD-uri) din dosarele soluționate prin 
rechizitorii și aceștia sunt păstrați la sediul biroului teritorial, la instanțe fiind 
înaintate rechizitoriile însoțite de copii certificate.  
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2. Verificarea modului în care au fost respectate dispozițiile art. 64 și art. 

67 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată.  
Verificările efectuate de echipa de inspectori nu au relevat situații de 

imixtiune a procurorilor șefi birou în activitatea de urmărire penală efectuată de 
procurori, în adoptarea soluțiilor ori în prezentarea concluziilor în instanță și nici 
nu au fost semnalate astfel de situații. Redistribuirea cauzelor a fost întemeiată 
pe situația prevăzută de art. 64 alin.4 lit.a din Legea 304/2004 și s-a materializat 
în emiterea de dispoziții privind redistribuirea cauzelor (exemplificăm: Dispoziția 
nr. …/…/…).  

 
3. Analiza principalilor indicatori statistici privind activitatea de urmărire 

penală. 
Conform situației statistice, în cursul anului 2017, procurorii au avut de 

soluționat 161 dosare penale (63 provenind din anii anteriori) și 464 alte 
categorii de lucrări ( potrivit formularelor statistice P3-partea I și P3-partea III). 
Au soluționat 92 dosare în care au fost emise 8 rechizitorii, 54 soluții de 
netrimitere în judecată, 30 reuniri/declinări precum și 449 alte categorii de 
lucrări.  

Conform situației statistice, în cursul anului 2018, procurorii au avut de 
soluționat 160 dosare penale (69 provenind din anii anteriori) și 327 alte 
categorii de lucrări ( potrivit formularelor statistice P3-partea I și P3-partea III). 
Au soluționat 51 dosare în care au fost emise 5 rechizitorii, 31 soluții de 
netrimitere în judecată, 15 reuniri/declinări precum și 296  alte categorii de 
lucrări.  

În primul trimestru al anului 2019, procurorii au avut de soluționat 129 
dosare (109 provenind din anii anteriori); au soluționat 11 cauze în care au emis 
3 rechizitorii,  2 renunțări la urmărirea penală și 6 de clasări.  

 
4. Calitatea actelor procesuale şi procedurale.  
Examinarea prin sondaj a actelor întocmite de procurori în efectuarea 

activității de urmărire penală, relevă faptul că acestea respectă condițiile de 
formă și de conținut impuse de normele legale, se caracterizează prin rigoarea 
exprimării, limbaj juridic, expunere clară a situației de fapt și motivare 
corespunzătoare.  
 
         5. Comunicarea actelor de procedură.  

Verificarea prin sondaj a cauzelor în care s-au adoptat soluții de 
netrimitere în judecată, a evidențiat faptul că au fost respectate dispozițiile art. 
316 alin.1 CPP/art. 318 alin.12 CPP. De asemenea, la verificarea prin sondaj a 
unor cauze soluționate în care au fost dispuse metode speciale de supraveghere 
tehnică, s-a constatat că procurorii au respectat dispozițiile art. 145 Cod 
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Procedură Penală referitoare la informarea persoanei supravegheate ori după 
caz, amânarea motivată a informării.  

 
6. Incidenţa dispoziţiilor privind prescripţia răspunderii penale. 

În perioada de referință, procurorii din cadrul Biroului Teritorial Gorj nu au 
soluționat dosare penale cu autori cunoscuți în care să fi fost reținută incidența 
dispozițiilor legale referitoare a prescripția răspunderii penale.  
 
         7. Plângerile formulate în temeiul art.339 şi art.340 din Codul de 
procedură penală. 

În anul 2017, au fost înregistrate 3 plângeri împotriva măsurilor, actelor și 
soluțiilor procurorilor. 1 dintre acestea a fost re-direcționată la Serviciul 
Teritorial Craiova  și a fost respinsă iar 2 au fost respinse de domnul procuror șef 
birou …. În procedura prevăzută de art. 340 CPP, nu au fost înregistrate plângeri. 
           În anul 2018, au fost înregistrate 4 plângeri împotriva măsurilor, actelor și 
soluțiilor procurorilor. 3 au fost re-direcționate către Serviciul Teritorial Craiova  
(într-una dintre lucrări dispunându-se infirmarea soluției și redeschiderea 
urmăririi penale) iar una  a fost respinsă de domnul procuror șef birou …. În 
procedura prevăzută de art. 340 CPP, nu au fost înregistrate plângeri. 

În trim.I/2019 a fost înregistrată o singură plângere întemeiată pe 
dispozițiile art. 339 CPP, respinsă la data de 05.04.2019 de domnul procuror șef 
serviciu ….  

Într-un singur caz a fost constatată depășirea termenului de soluționare 
(lucrarea …/…/…/…).  

 
8. Modul în care sunt aduse la îndeplinire dispoziţiile Ordinului nr. 

213/2014 privind organizarea şi funcționarea sistemului informațional al 
Ministerului Public. 

În aducerea la îndeplinire a acestui ordin, au fost întocmite și transmise 
către Serviciul Teritorial Craiova, în vederea centralizării, informările/analizele 
prevăzute în ordin, conform perioadelor de raportare prevăzute.( exemplificăm: 
lucrările nr. …/…/din datele de … și …, nr. …/…/…, nr. …/…/…, nr. …/…/…). 

 
Capitolul V. Activitatea judiciară  
Verificările efectuate cu privire la activitatea desfășurată în acest sector, 

au vizat, evidențele judiciare, modalitatea în care sunt examinate din perspectiva 
legalității și temeiniciei, soluțiile pronunțate de instanță, preocuparea pentru 
identificarea situațiilor de practică neunitară, precum și raportările periodice 
întocmite potrivit Ordinului nr. …/… emis de Procurorul General al Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.  

În baza Ordinului nr…./…/… al DIICOT, lunar, se raportează la structura 
centrală o situație a dosarelor aflate în curs de judecată, o situație a cauzelor în 
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care s-au pronunțat hotărâri definitive și o situație a cauzelor aflate în curs de 
urmărire penală în care instanța a dispus măsuri preventive (exemplificăm: 
lucrarea nr. …/…/… conținând trei situații tabelare). 

 
1. Verificarea modului în care procurorii sunt planificați în ședințele de 

judecată. 
Pentru perioada de referință, nu au fost întocmite planificări ale 

participării procurorilor în ședințele de judecată. 
 
2. Analiza principalilor indicatori statistici privind activitatea judiciară. 

În anul 2017, procurorii din cadrul biroului teritorial au înregistrat 222 participări 
în cauzele penale și au  verificat 100 hotărâri în vederea exercitării căilor de atac. 
Au fost declarate 7 apeluri. Instanțele au soluționat 10 apeluri ( 3 provenind din 
perioada anterioară), au admis 9 și au respins un apel. De asemenea, au fost 
declarate 3 contestații, procentul de admisibilitate fiind de 100%. Nu au fost 
înregistrate situații de admitere a căilor de atac declarate de părți, în care se 
impunea ca procurorul să acționeze.  

În anul 2018, procurorii din cadrul biroului teritorial au înregistrat 181 
participări în cauzele penale și au verificat un număr de 86 hotărâri în vederea 
exercitării căilor de atac. Au fost declarate 6 căi de atac ( 2 apeluri și 4 
contestații). Contestațiile au fost admise, un apel a fost admis și unul a fost 
respins . Nu au fost înregistrate situații de admitere a căilor de atac declarate de 
părți, în care se impunea ca procurorul să acționeze.  

În trim.I/2019, procurorii au declarat 4 contestații, 2 au fost admise și 2-
respinse.  

În perioada de referință, nu s-au înregistrat soluții definitive de achitare 
ori restituire a cauzei la procuror, dispuse în procedura de cameră preliminară.  

 
3. Verificarea modului în care au fost examinate soluțiile pronunțate de 

instanța de judecată şi exercitate căile de atac. Termenele de redactare a căilor 
de atac. 
     Analiza soluțiilor verificate de procurori este consemnată în procese 
verbale semnate de procurorii participanți la ședința în care se pun în discuție 
soluțiile, fiind prezentat conținutul integral al minutei, aprecierea privind 
legalitatea și temeinicia soluției legală și temeinică ori, după caz, calea de atac 
declarată. Procesele-verbale sunt înregistrate sub indicativul de cartare …/… ( 
dacă soluția a fost atacată cu apel sau contestație) sau …-… ( lucrări în legătură 
cu activitatea judiciară, dacă soluția a fost apreciată ca legală și temeinică). 

Căile de atac au fost declarate în termen și au fost motivate cu respectarea 
termenului prevăzut în Ordinul nr. …/… al Procurorului General al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.  
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4. Informările întocmite potrivit Ordinului Procurorului General al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la hotărârile 
definitive de achitare şi restituire pronunțate de instanța de judecată potrivit 
Ordinului nr…./… privind organizarea şi funcționarea sistemului informațional 
al Ministerului Public. 

În perioada supusă controlului, nu au fost înregistrate hotărâri definitive 
de achitare și restituire. 

 
    Capitolul V. Modul de rezolvare a memoriilor, plângerilor şi sesizărilor.  
    În anul 2017, au fost primite 33 cereri, reclamații, sesizări, înregistrate 
corect în R34 sub numere impare. Cu două excepții, petițiile au fost rezolvate în 
termenul prevăzut la art. 8 din O.G.27/2002 (nu au fost identificate situații de 
prelungiri ale termenului, conform art. 9 din OG 27/2002).  

Examinarea registrului a relevat faptul că, în general, petițiile au fost 
calificate corect, corespunzător Nomenclatorului Arhivistic aprobat prin Ordinul 
Procurorului General nr. …/…  
   În anul 2018, au fost primite 29 cereri, reclamații, sesizări, înregistrate 
corect în R34 prin atribuirea de numere impare. În marea lor majoritate, petițiile 
au fost soluționate în termenul prevăzut de art. 8 din OG 27/2002 ( nu au fost 
identificate situații de prelungire a termenului, conform art.9 din OG 27/2002). 
Au fost identificate și situații în care, rezolvarea petiției/cererii s-a realizat într-
un interval care a depășit 30 zile de la înregistrare. Astfel, lucrarea nr. …/…/… 
înregistrată la data de 03.07.2018 a fost soluționată de domnul procuror … la 
data de 07.11.2018 prin clasarea sesizării; lucrarea nr. …/…/ înregistrată la data 
de 05.07.2018 a fost soluționată de domnul procuror … la data de 12.10.2018 
prin clasarea sesizării.  

Examinarea registrului a relevat faptul că, în general, petițiile au fost 
calificate corect, corespunzător Nomenclatorului Arhivistic aprobat prin Ordinul 
Procurorului General nr. …/… (spre exemplificare, fac excepție: solicitările 
întemeiate pe disp. art. 94 CPP -înregistrate sub nr. …/…/…/…, …/…/…/…, 
…/…/…/…, solicitarea întemeiată pe disp. art. 255 CPP-înregistrată sub 
nr…./…/…/…). 

În trimestrul I/2019, au fost primite 23 cereri, reclamații, sesizări, 
înregistrate corect în R34, prin atribuirea de numere impare. Cu o singură 
excepție, lucrările au fost rezolvate în termenul de 30 zile prevăzut de art. 8 din 
OG 27/2002.  

Examinarea prin sondaj a modului de rezolvare a sesizărilor/petițiilor de 
către procurorii din cadrul Biroului Teritorial Gorj, a relevat aspecte de practică 
neunitară, în sensul că pentru unele dintre sesizările care nu îndeplinesc 
condițiile de formă ori în care descrierea faptei este incompletă sau neclară, se 
procedează conform art. 294 alin. 2 CPP iar pentru altele se dispun verificări 
suplimentare, dar nici în cadrul și nici în termenul prevăzut de art. 9 din OG 
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27/2002. Astfel, rezolvări constând în restituirea către petiționar, au primit 
lucrările …/…/…/…, …/…/…/…, …/…/../…,…/…/…/…, pe când, verificări 
suplimentare dispuse a fi efectuate de organele de poliție, au fost solicitate în 
lucrările …./…/…/…, …/…/…/…, …/…/…/… finalizate prin ”clasare”. O rezolvare 
greșită a primit sesizarea nr. …/…/…/… care a fost restituită IPJ Gorj motivat de 
faptul că din conținutul petiției adresate de o persoană fizică Inspectoratului 
Județean de Poliție, redirecționată către BT Gorj, nu rezulta comiterea de 
infracțiuni de competența structurii specializate. Petiția trebuia trimisă la 
organul competent conform art. 289 alin.9 CPP.  

 
Capitolul VI. Activitatea de grefă, registratură şi arhivă.  
1. Măsurile dispuse de procurorii cu funcţii de conducere pentru 

organizarea activităţii. 
Organizarea activității personalului auxiliar de specialitate, s-a realizat prin 

stabilirea de atribuții în sarcina celor doi grefieri, prin fișele de post.   
 
2.  Verificarea activității desfășurate de  personalul auxiliar de 

specialitate. 
 Activitatea de grefă a Biroului Teritorial Gorj se desfășoară potrivit 

dispozițiilor cuprinse în Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, Legea 
567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor și 
parchetelor și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de 
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism aprobat prin 
Ordinul nr. …/…/… emis de Ministerul Justiției.  

În cursul controlului, au fost verificate prin sondaj evidențele biroului 
(registrele și condicile prevăzute de art. 96 din Regulament) constatându-se că 
acestea au fost constituite, cu excepția R35 (registrul de depozit).  

 A fost constituit R31 (Registrul de evidență a intrărilor și ieșirilor unităților 
arhivistice) dar nu a fost completat cu nici o mențiune iar în C3 (condica de 
evidență a documentelor/suporturilor care se arhivează/se păstrează conform 
art. 142 alin.6 și art. 143 alin.2 CPP) s-a operat o singură înregistrare, la data de 
10.02.2014.  De menționat că există registre dintre cele prevăzute în regulament 
care nu se constituie la nivelul biroului teritorial. Exemplu: R40-R51. 

În urma verificării acestor evidențe, s-a constatat că registrele și condicile 
sunt completate cu respectarea rubricației. Au fost identificate și izolate 
neconformități, constând în:  

- registrele R4 privind evidența activității de urmărire penală și 
supraveghere  aferente anilor 2017 și 2018, prezintă rectificări ce nu sunt 
certificate conform art. 109 din regulament ci prin aplicarea pastei albe 
corectoare și suprascriere (exemplificăm: ds…./…/…, …/…/…, …/…/…) 

- registrul R13 privind evidența căilor de atac prezintă mențiuni în creion 
precum și rectificări ce nu sunt certificate conform art. 109 din regulament. La 
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fel, R5 (Registrul de evidență a măsurilor preventive dispuse în cursul urmăririi 
penale)- înregistrările efectuate în anul 2017. 

- registrele și condicile sunt numerotate, însă la finele anului/volumului, 
nu toate au  certificat numărul de înregistrări și numărul filelor folosite, conform 
art. 108 alin.2 din Regulament. (R13, C7, R12 ). 
            Evidența cheltuielilor stabilite în sarcina suspectului/inculpatului prin 
ordonanțele de renunțare la urmărirea penală se ține în mod corespunzător, prin 
înregistrarea acestor obligații în R12 și efectuarea mențiunilor privind darea în 
debit într-un termen de 3 luni de la confirmarea renunțării la urmărirea penală.                                                                               
Biroul Teritorial Gorj deține o încăpere pentru depozitarea arhivei, amplasată la 
parterul clădirii. Dosarele și lucrările generale sunt depozitate în fișete metalice, 
pe rafturi dar și pe pardoseală. Dosarele sunt ordonate pe ani de înregistrare iar 
la verificarea prin sondaj, s-a constatat că pe coperți sunt menționate termenele 
de păstrare, soluția dispusă, numărul de înregistrare. Dosarele sunt legate, 
șnuruite și numerotate.  Pentru dosarele și lucrările aflate în spațiile de arhivă, 
nu există liste de inventariere, nu există registru de depozit  și nu a fost completat 
registrul de evidență a intrărilor și ieșirilor unităților arhivistice. Corpurile delicte 
sunt depozitate în același spațiu, iar evidența primirii lor se realizează prin 
înregistrări în R11. Plicurile sau celelalte tipuri de ambalaje în care se află 
corpurile delicte au atașate procese verbale întocmite conform art. 136 alin.2 din 
Regulament. Eliberarea și consultarea documentelor din arhivă nu se realizează 
conform art. 125 din Regulament.   

La nivelul Biroului Teritorial Gorj nu a avut loc nici o acțiune de 
selecționare a arhivei. Spațiul de depozitare a arhivei este insuficient.  
         Suporții optici sunt păstrați într-un fișet metalic, încuiat, amplasat în holul 
de acces al unității. CD-urile și DVD-urile sunt puse în plicuri sau 
cutii/bibliorafturi, având atașate procese verbale de predare primire.  
           În ce privește evidenţa, întocmirea, păstrarea și  procesarea documentelor 
ce conțin informații clasificate, nu s-au constatat deficiențe. La nivelul biroului 
teritorial, s-au luat măsuri pentru a asigura protecţia fizică a informaţiilor 
clasificate pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a preveni, descoperi şi 
împiedica acţiunile de natură infracţională, pentru a detecta şi înlătura 
eventualele vulnerabilităţi ale sistemului de securitate existent. 
           Persoanele implicate în activitatea de gestionare a documentelor 
clasificate au o bună pregătire profesională în domeniu, dând dovadă de 
cunoaşterea şi aplicarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor 
clasificate; 
 
                                                            Concluzii:  
  
            1. Activitatea de planificare, organizare, coordonare și control realizată de 
procurorii șefi birou în perioada 2017-octombrie 2018, a asigurat cadrul 
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instituțional adecvat desfășurării unei activități eficiente. Prin Dispoziția 
nr…./../… emisă de procurorul șef serviciu, au fost delegate o serie de atribuții 
domnului procuror …, menite să asigure fluxul înregistrărilor și realizării 
corespondenței, verificarea soluțiilor pronunțate de instanțele de judecată în 
cauzele urgente în vederea declarării căilor de atac, informarea personalului cu 
privire la ordine și dispoziții ale conducerii DIICOT și a noilor acte normative, fiind 
excluse atribuțiile de coordonare, îndrumare și control prevăzute în regulament 
precum și cele prevăzute în Codul de Procedură Penală pentru procurorul 
ierarhic superior.  

În perioada de referință, nu s-a realizat o repartizare a procurorilor pe 
sectoare de activitate. În cadrul sectoarelor de urmărire penală și judiciar, 
repartizarea dosarelor  și stabilirea celorlalte atribuții derivând din specificul 
activităților, s-a realizat în raport de resursa umană disponibilă. 
           În privința personalului auxiliar de specialitate, repartizarea sarcinilor s-a 
realizat prin fișele de post. 
           Principala componentă a verificării activității de către procurorii șefi birou 
a fost reprezentată de controlul tematic-ce a urmărit obiectivele stabilite în 
programele de activitate întocmite la nivelul structurii centrale a DIICOT. După 
luna octombrie 2018, activitățile de analiză, verificare și redactare  a actelor de 
control/informărilor au rămas în sarcina domnului procuror …, deși ele nu sunt 
menționate în Dispoziția nr. …/…/…. 
          Activitatea de primire, înregistrare și circulație a lucrărilor în cadrul 
compartimentului-grefă, nu a fost efectuată în anii 2017 și 2018 cu periodicitatea 
stabilită în regulamentul de organizare și funcționare a DIICOT. 
          2. Comunicarea în cadrul biroului teritorial este optimă iar climatul de 
muncă este adecvat. De asemenea, comunicarea pe verticală cu conducerea 
serviciului teritorial se realizează într-un condiții corespunzătoare. În cadrul 
cooperării interinstituționale, trimestrial au loc întâlniri profesionale cu polițiștii 
din cadrul  Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, în vederea  
stabilirii priorităților și eficientizării activității. 
        3. La data controlului, procurorii din cadrul biroului teritorial Gorj aveau în 
lucru 53 dosare cu autori cunoscuți mai vechi de 1 an de la sesizare. 
        Nesoluționarea acestora s-a datorat unui cumul de cauze obiective, ca: 
necesitatea desfășurării unor proceduri specifice investigative a căror derulare a 
consumat intervale mari de timp, complexitate (dată de numărul de 
autori/participanți, pluralitatea de acte materiale care intră în conținutul 
infracțiunilor ce formează obiectul urmăririi penale, necesitatea administrării 
unui probatoriu amplu și sistematizării unui volum mare de informații), 
imposibilitatea obiectivă de aducere realizare a unor activități dispuse prin 
ordonanțe de delegare. Au fost identificate și dosare în care nu s-a lucrat ritmic 
ori care au fost lăsate în nelucrare.  
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       De asemenea s-a constatat că în perioada supusă controlului, indicatorii de 
celeritate privind activitatea de urmărire penală, au cunoscut importante 
descreşteri, aspect datorat pe de-o parte, fluctuaţiei de personal în cadrul 
organelor de urmărire penală iar pe de altă parte, lipsei de continuitate la 
conducerea SCCO Gorj şi a biroului teritorial, unitate la care de la sfârşitul lunii 
octombrie 2018, funcţia de conducere nu a mai fost ocupată, atribuţiile specifice 
fiind divizate între procurorul şef serviciu … şi procurorul …. Aceste aspecte de 
ordin administrativ au influenţat negativ, durata rezonabilă a efectuării urmăririi 
penale.  
           Ca aspect de practică neunitară în raport de activitatea în aceeaşi materie 
a Serviciului Teritorial Craiova, s-a constatat că în situația neexecutării în termen 
de către organele de poliție judiciară a activităților dispuse prin ordonanțe de 
delegare, procurorul nu prelungește termenul stabilit inițial ci, pentru aceleași 
activități, emite o nouă ordonanță de delegare.  
         Soluțiile emise de procurori sunt motivate în fapt și în drept și se 
caracterizează prin acuratețe și rigoarea exprimării. Au fost respectate 
dispozițiile art. 316 alin.1 CPP/art. 318 alin.12 CPP referitoare la comunicarea 
soluțiilor de netrimitere în judecată. 
       4. Verificarea plângerilor împotriva soluțiilor dispuse de procurori, ori 
împotriva actelor și măsurilor procurorilor, a evidențiat faptul că au fost 
respectate dispozițiile legale referitoare la termenul de soluționare și 
comunicarea modului de rezolvare. 
      5. Procurorii nu au respectat dispozițiile art. 146 Cod Procedură Penală 
privind conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică, astfel că 
biroul teritorial este depozitarul suporților optici din dosarele în care s-au 
pronunțat soluții de clasare. La nivelul biroului teritorial există de asemenea 
practica păstrării suporților optici în dosarele înaintate instanțelor de judecată 
cu rechizitorii ( însoțite de copii certificate). Suporții optici sunt păstrați în spațiul 
de arhivă.  
      6. Plângerile, memoriile, petițiile au fost soluționate, de regulă, în 
termenul prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea 
activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea 233/2002. Procedura 
verificărilor suplimentare nu s-a realizat în cadrul prevăzut de art. 9 din OG 
27/2002. În general, petițiile au fost calificate corect, corespunzător 
Nomenclatorului Arhivistic, identificându-se însă și cereri formulate de 
părți/reprezentanții convenționali ai părților în dosarele penale, unele în 
exercitarea drepturilor și garanțiilor procesuale recunoscute de lege,  care ar fi 
trebuit înregistrate corespunzător dosarelor penale în care au fost formulate și 
nu sub indicativul ….  
            Ca aspect de practică greşită la nivelul biroului teritorial, s-a constatat că 
în situațiile în care sesizările nu îndeplinesc condițiile de formă ori în care 
descrierea faptei este incompletă sau neclară, se dau  rezolvări diferite și nu 
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există o modalitate unică de soluționare a lor. Astfel, în unele situații se 
procedează conform art.294 alin.2 CPP iar în altele, acestea  se trimit la organele 
de poliție pentru verificări, dar nu în cadrul și nici în termenul prevăzut la art. 9 
din OG 27/2002.  

7. În activitatea de grefă și registratură s-au identificat izolate 
neconformități cu privire la modul de corectare a mențiunilor eronate, ce nu au 
fost certificate conform art. 109 din regulament ci prin aplicarea pastei albe 
corectoare și suprascriere, precum și în privința efectuării unor înregistrări, cu 
creionul.  
           8. Activitatea de arhivă nu este organizată, nu a fost constituit registrul de 
depozit și nici registrul de evidență a intrărilor și ieșirilor unităților arhivistice. 
Eliberarea și consultarea documentelor din arhivă nu se realizează conform art. 
125 din regulament. La nivelul Biroului Teritorial Gorj, nu a avut loc nici o acțiune 
de selecționare a arhivei. Suporții optici sunt păstrați într-un fișet metalic 
amplasat în holul de acces în unitate.  

9. Spațiul în care își desfășoară activitatea personalul Biroului Teritorial 
Gorj este insuficient și impropriu derulării activității.   
 
 

Biroul Teritorial Olt 
 

Capitolul I. Verificarea organizării activităţii, a comportamentului şi 
comunicării, a asumării responsabilităţilor şi a aptitudinilor manageriale. 

1. Planificarea activităţii 
1.1. Programe de activitate  
Programele de activitate sunt întocmite semestrial, la nivelul structurii 

centrale a DIICOT, fiind stabilite obiectivele și după caz,  procurorii cu funcție de 
conducere din  cadrul direcției, serviciilor și birourilor teritoriale desemnați cu 
aducerea la îndeplinire a obiectivelor.  

În programele de activitate pentru sem.I/2017, sem.I/2018 și sem.I/2019 
au fost înscrise câte 9 obiective, din care, unul a vizat activitatea de conducere, 
coordonare și evaluare, unul a vizat activitatea de control a grefei, șase obiective 
au vizat activitatea de urmărire penală și un obiectiv, activitatea judiciară. 
Programele de activitate pentru sem.II/2017 și sem.II/2018  au avut prevăzute 8 
obiective, din care șapte au vizat activitatea de urmărire penală iar unul, 
activitatea judiciară. Examinarea obiectivelor relevă faptul că acestea au avut un 
caracter concret, cuprinzând aspecte importante ale activității, după cum 
urmează:  

- analiza anuală calitativă și cantitativă a activității serviciului 
- verificarea respectării dispozițiilor procedurale referitoare la autorizarea 

unor măsuri de supraveghere tehnică de către procurori și de punere în 
executare a mandatului de supraveghere tehnică (în dosarele soluționate) 
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- verificarea ritmicității efectuării actelor de urmărire penală în cauzele 
mai vechi de 2 ani de la sesizare, având ca obiect infracțiunile de evaziune fiscală, 
spălare de bani, contrabandă și constituire de grup infracțional organizat 

- verificarea măsurilor luate de procurori în vederea soluționării cauzelor 
mai vechi de 5 ani de la sesizare 

- analiza măsurilor dispuse în cauzele instrumentate, în vederea 
recuperării prejudiciilor și identificării produsului infracțional, în scopul instituirii 
măsurilor asiguratorii 

- analiza cauzelor în care au fost dispuse soluții de netrimitere în judecată, 
urmare a împlinirii termenelor de prescripție a răspunderii penale 

- analiza soluțiilor de netrimitere în judecată precum și a rechizitoriilor 
emise în cauzele având ca obiect infracțiunea de constituire de grup infracțional 
organizat 

- verificarea activității de grefă (circuitul lucrărilor, implementarea datelor 
în aplicația ECRIS și arhivarea electronică) 

- identificarea chestiunilor de practică neunitară ( în sectorul judiciar) 
- verificarea ritmicității efectuării actelor de urmărire penală în cauzele 

mai vechi de 1 an de la sesizare și 6 luni de la continuarea urmăririi penale 
- verificarea stadiului urmăririi penale în dosarele cu autor necunoscut 
- verificarea modului de valorificare judiciară a informațiilor furnizate de 

serviciile specializate.    
 
1.2.  Planificarea serviciului de permanenţă, a participărilor în şedinţele 

de judecată şi a audienţelor. 
a. Planificarea efectuării serviciilor de conducere şi intervenţie 
La Biroul Teritorial Olt, activitatea de planificare a procurorilor, 

personalului auxiliar de specialitate și personalului conex pentru efectuarea 
serviciului în-afara orelor de program și în zilele nelucrătoare, se realizează lunar 
și se comunică Serviciului Teritorial Craiova, în baza dispozițiilor cu caracter 
permanent emise de procurorul șef serviciu la începutul fiecărui an (nr. 
…/…/…/…, nr. …/…/…/… și nr…./…/…/…) 

Planificările nu poartă număr de înregistrare în cadrul biroului. Din 
conținutul planificărilor prezentate în perioada controlului, rezultă că pentru 
situațiile ce pot apărea în legătură cu activitatea de urmărire penală și cu cea 
judiciară, serviciile sunt asigurate alternativ de domnul procuror șef birou … și 
domnul procuror …. În privința personalului auxiliar de specialitate, serviciile 
sunt asigurate de cei doi grefieri, de asemenea, alternativ. Serviciul de 
intervenție pentru evenimente este asigurat de personalul conex (conducătorul 
auto), permanent.  

b. Planificarea procurorilor în şedinţele de judecată. 
Pentru perioada supusă controlului, nu au fost întocmite planificări privind 

participările în ședințele de judecată. În concret, în baza listelor de ședință 
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transmise de Tribunalul Olt, prin  dispoziția verbală a procurorului șef birou, se 
asigura prezența/participarea la ședințele de judecată atât de către domnul 
procuror șef birou … cât și de domnul procuror …. 
Această deficiență a fost remediată în perioada controlului, prin întocmirea 
programării săptămânale a participării domnului procuror … în ședințele de 
judecată și planificării de permanență (în acest sens, lucrarea nr…./…/…/…). 

c. Planificarea activităţii de primire în audienţă a cetăţenilor. 
La Biroul Teritorial Olt, programul de audiențe cu publicul se desfășoară 

zilnic, în intervalul orar 9,00-12,00, serviciile fiind asigurate alternativ de 
procurorul șef birou … și de procurorul …. În perioada 2017-trim.I.2019, domnul 
procuror șef birou … a acordat un număr de 37 audiențe iar domnul procuror …-
27 audiențe. 

2. Organizarea şi coordonarea activităţii. Gestionarea resurselor umane 
şi materiale. 

2.1. Resursele umane. Schema de personal şi gradul de ocupare. 
La Biroul Teritorial Olt, schema de personal prevede 2 posturi de 

procurori- din care unul cu funcție de conducere, 2 posturi de personal auxiliar 
de specialitate cu funcție de execuție și 1 post de personal conex. În anul 2017,  
funcția de conducere a fost ocupată până la data de 12.03.2017 de domnul 
procuror …, apoi cu delegare (în perioada 13.03.2017-12.12.2017) de domnul 
procuror … și în continuare, tot cu delegare-de domnul procuror …. Prin 
Hotărârea Secției pentru Procurori a CSM nr. …/…, s-a dispus încetarea activității 
la DIICOT-Biroul Teritorial Olt, a domnului procuror … începând cu data de 
17.07.2017 și revenirea la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt.  

Prin Hotărârea CSM nr. …/…, domnul procuror … a fost numit în funcția de 
procuror șef birou, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 23.05.2018.  

 
2.2. Repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate. Repartizarea 

personalului auxiliar de specialitate şi a celorlalte categorii de personal; 
În perioada supusă controlului, nu a fost emisă vreo dispoziție scrisă de 

repartizare a procurorilor în sectoarele de activitate. Această deficiență a fost 
remediată în timpul controlului, prin emiterea de către domnul procuror șef 
birou … a Dispoziției nr. …/….  

În privința personalului auxiliar de specialitate, au fost identificate două 
fișe de post: prima întocmită pentru doamna grefier …, purtând semnătura de 
luare la cunoștință din data de 28.02.2014 iar cea de-a doua, întocmită pentru 
doamna grefier …, purtând semnătura de luare la cunoștință din data de 
28.02.2014. Atribuțiile stabilite în sarcina celor două grefiere sunt identice, 
specifice posturilor de execuție ocupate, fiind în concordanță cu dispozițiile art. 
84 din Ordinul nr. …/…/… pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al DIICOT și Ordinului nr. …/… emis de Procurorul Șef Direcție privind 
desemnarea persoanelor cu atribuții în materia arhivării electronice. 
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Suplimentar, doamna grefier … a fost desemnată să introducă anumite date în 
aplicația ECRIS, urmare a Ordinului nr. …/… emis de procurorul șef direcție.  

2.3. Repartizarea echilibrată a lucrărilor. 
Repartizarea lucrărilor în sectorul de urmărire penală a fost realizată de 

procurorul șef birou, cu respectarea prevederilor art. 95 alin.3 din Legea 
304/2004, luând în considerare specializarea și resursa umană disponibilă.  
Pentru anul 2017, situația dosarelor primite și soluționate de procurori, precum 
și a participărilor în ședințele de judecată  se prezintă astfel:  

●  procuror șef birou …- a primit 68 cauze ( 35 cauze –prin redistribuire 
la data începerii activității în cadrul biroului teritorial + 33 cauze până la sfârșitul 
anului); a soluționat 20 cauze din care, 3 cauze cu 4 inculpați, prin 
rechizitoriu/ARV, 16 prin ordonanțe de clasare, 1 prin ordonanță de renunțare la 
urmărire penală + 5 alte soluții (declinări/reuniri). Procurorul a adresat instanței 
de judecată 36 solicitări de percheziții domiciliare/informatice, autorizări ale  
măsuri de supraveghere sau cercetare, propuneri de arestare preventivă. De 
asemenea, procurorul șef birou a înregistrat  29 participări în cauze penale și a 
declarat și motivat, 3 căi de atac.  

●  procuror …- a primit 41 cauze, la care s-au adăugat 45 cauze 
reprezentând stoc aferent anului anterior; a soluționat 42 cauze din care, 8 cauze 
cu 15 inculpați, prin rechizitoriu/ARV și  34 prin ordonanțe de clasare. Procurorul 
a adresat instanței de judecată un număr de 38 solicitări de percheziții 
domiciliare/informatice, autorizări ale  măsuri de supraveghere sau cercetare, 
propuneri de arestare preventivă. De asemenea, procurorul a înregistrat  216 
participări în cauze penale, a declarat și motivat 3 căi de atac. 

●  procuror … ( perioada 01.01.2017-12.07.2017) a primit 12 cauze la 
care s-au adăugat 33 cauze reprezentând stoc aferent anului anterior; a 
soluționat 8 cauze din care 2 cauze cu 11 inculpați prin rechizitoriu/acord de 
recunoaștere a vinovăției și 6 prin ordonanțe de clasare+2 alte soluții 
(declinări/reuniri). Procurorul a adresat instanței de judecată un număr de 35 
solicitări de percheziții domiciliare/informatice, autorizări ale  măsuri de 
supraveghere sau cercetare, propuneri de arestare preventivă. 

Pentru anul 2018, situația dosarelor primite și soluționate de procurori, 
precum și a participărilor în ședințele de judecată se prezintă astfel:  

●  procuror șef birou …- a primit 76 cauze, la care s-adăugat 43 cauze 
reprezentând stoc aferent anului anterior; a soluționat 50 cauze din care, 13 
cauze cu 21 inculpați, prin rechizitoriu/ARV, 35 prin ordonanțe de clasare, 2 prin 
ordonanțe de renunțare la urmărire penală + 13 alte soluții (declinări/reuniri). 
Procurorul a adresat instanței de judecată un număr de 182 solicitări de 
percheziții domiciliare/informatice, autorizări ale  măsuri de supraveghere sau 
cercetare, propuneri de arestare preventivă. De asemenea, procurorul șef birou 
a înregistrat  38 participări în ședințele de judecată, a declarat 4 căi de atac și a 
motivat 3 dintre acestea.  
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●  procuror …- a primit 69 cauze, la care s-au adăugat 44 cauze 
reprezentând stoc aferent anului anterior; a soluționat 55 cauze din care, 3 cauze 
cu 3 inculpați, prin rechizitoriu/ARV, 47 prin ordonanțe de clasare, 5 prin 
ordonanțe de renunțare la urmărire penală + 6 alte soluții (declinări/reuniri). 
Procurorul a adresat instanței de judecată un număr de 44 solicitări de 
percheziții domiciliare/informatice, autorizări ale  măsuri de supraveghere sau 
cercetare, propuneri de arestare preventivă. De asemenea, procurorul a 
înregistrat  231 participări în ședințele de judecată și a motivat 1 cale de atac. 

Aferent trim.I/2019, situația dosarelor primite și soluționate de procurori, 
precum și a participărilor în ședințele de judecată se prezintă astfel:  

●  procuror șef birou …- a primit 18 cauze, la care s-adăugat 56 cauze 
reprezentând stoc aferent anului anterior; a soluționat 14 cauze din care, 2 cauze 
cu 5 inculpați, prin rechizitoriu/ARV și 12 prin ordonanțe de clasare+7 alte soluții 
(declinări/reuniri). Procurorul a adresat instanței de judecată un număr de 152 
solicitări de percheziții domiciliare/informatice, autorizări ale  măsuri de 
supraveghere sau cercetare, propuneri de arestare preventivă. De asemenea, 
procurorul șef birou a înregistrat 8 participări în ședințele de judecată. La finele 
primului trimestru al anului 2019, procurorul șef birou avea în lucru un număr de 
53 cauze iar la data efectuării controlului (15.05.2019), 52 cauze cu autor 
cunoscut din care: 13 dosare mai vechi de 1 an de la sesizare, 4 dosare mai vechi 
de 2 ani de la sesizare, 2 dosare mai vechi de 3 ani de la sesizare, 2 dosare mai 
vechi de 4 ani de la sesizare și 1 dosar mai vechi de 5 ani de la sesizare.  

●  procuror …- a primit 12 cauze, la care s-au adăugat 52 cauze 
reprezentând stoc aferent anului anterior; a soluționat 11 cauze din care, 1 cauză 
cu 1 inculpat, prin rechizitoriu/ARV, 9 prin ordonanțe de clasare și 1 prin 
ordonanță de renunțare la urmărirea penală. Procurorul a adresat instanței de 
judecată un număr de 30 solicitări de percheziții domiciliare/informatice, 
autorizări ale  măsuri de supraveghere sau cercetare, propuneri de arestare 
preventivă. De asemenea, procurorul a înregistrat  73 participări în ședințele de 
judecată. La finele primului trimestru al anului 2019, procurorul avea în lucru 51 
dosare iar la data efectuării  controlului, 47 cauze cu autor cunoscut din care: 10 
dosare mai vechi de 1 an de la sesizare, 3 dosare mai vechi de 2 ani de la sesizare, 
2 dosare mai vechi de 3 ani de la sesizare, 1 dosar mai vechi de 4 ani de la 
sesizare.  

 
 

      2.4. Dotarea tehnico-materială şi informatică. 
     Clădirea în care se desfășoară activitatea biroului teritorial, este situată în 
municipiul Slatina, în imobilul ce aparține Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, 
procurorii și grefierii ocupând 3 birouri amplasate la etajul II al construcției. Pe 
același palier, se află un birou pentru păstrarea documentelor clasificate iar la 
subsol, a fost amenajată o cameră cu destinație de arhivă.  
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     Dotarea tehnică este corespunzătoare, în birourile procurorilor existând 
câte un calculator, un laptop și o imprimantă. Nu există aparatura necesară 
înregistrărilor audio-video. În biroul personalului auxiliar de specialitate, există 
trei calculatoare, o imprimantă, o imprimantă multifuncțională, un copiator/fax, 
centrala telefonică și un aparat-fax.  
 
      2.5. Condiţiile în care procurorii, personalul auxiliar de specialitate şi 
celelelte categorii de personal îşi desfăşoară activitatea. 

Spațiul alocat Biroului Teritorial Olt nu permite desfășurarea activității în 
condiții proprii. Birourile sunt aglomerate de mobilier și tehnică de lucru, la 
acestea adăugându-se dosarele penale voluminoase pentru care nu există 
condiții proprii de păstrare și manipulare. Procurorul șef birou a prezentat în 
timpul controlului, un referat transmis conducerii centrale a DIICOT în luna 
septembrie 2018, privind necesitatea achiziționării și instalării unui sistem de 
control acces automat al persoanelor în zona de securitate unde se păstrează 
documentele clasificate, a unor senzori de prezență, a unei camere de 
supraveghere interioară și a unor gratii metalice pentru ușa de acces (referatul 
nr…./…/…/…).De asemenea, a fost identificat un necesar de produse și 
consumabile pentru anul 2019, care include, între altele, 1 cameră audio-video. 

 
3. Organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale continue a 

procurorilor şi a personalului auxiliar. 
     3.1. Pregătirea şi perfecţionarea profesională continue a procurorilor. 
În perioada de referință, pregătirea profesională a procurorilor a fost asigurată 
prin participarea la seminarii organizate de structura centrală a DIICOT, la 
București și Craiova, cu următoarele teme: ”Combaterea criminalității 
cibernetice”,  ”Aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare 
a NCP și NCPP”,  ”Ordinul european de anchetă”.   
 
      3.2. Pregătirea şi perfecţionarea profesională continue a personalului 
auxiliar de specialitate. 

În perioada de referință, pregătirea profesională a personalului auxiliar de 
specialitate a fost asigurată în cadrul programelor anuale de completare a 
formării profesionale continue. Doamna grefier … a participat la seminarul de 
pregătire ”Informații clasificate” organizat la Sovata în luna aprilie 2018.  

4.Verificarea comportamentului şi comunicării cu procurorii, personalul 
auxiliar, personalul contractual, judecătorii, justiţiabili, ceilalţi participanţi la 
procesul penal şi alte instituţii.   
          În cadrul acestui obiectiv al controlului, echipa de inspectori a purtat 
discuții cu procurorii și cu personalul auxiliar de specialitate.  
          În urma acestora, a rezultat că între procurorul șef birou și procurorul cu 
funcție de execuție, există o bună comunicare, amândoi manifestând o atitudine 
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proactivă în privința rezolvării problemelor ivite în activitatea curentă. Este 
apreciată deschiderea spre dialog a procurorului șef birou, flexibilitatea și 
capacitatea de a lucra în echipă. Există o comunicare permanentă cu procurorul 
șef serviciu, căruia i se recunoaște autoritatea profesională.  

Pe componenta de comunicare cu personalul auxiliar de specialitate, nu 
au fost semnalate sincope; relația profesională cu procurorul șef birou a fost 
prezentată în termeni favorabili, a fost subliniată capacitatea de înțelegere și 
disponibilitatea acestuia la rezolvarea problemelor zilnice derivând din 
activitatea grefierilor și competența profesională.  

În cadrul cooperării și colaborării cu organele de poliție judiciară și instanța 
de judecată, au fost purtate discuții cu reprezentanții acestor instituții, care au 
prezentat relația profesională cu procurorul șef birou precum și cu procurorul cu 
funcție de execuție ca derulându-se în coordonatele corespunzătoare atribuțiilor 
legale, fără disfuncționalități. Procurorii din cadrul biroului teritorial participă la 
ședințele operative săptămânale ale SCCO Olt, în cadrul cărora se poartă discuții 
la obiect, pe marginea problemelor care vizează investigația penală din fiecare 
cauză avută în lucru. La nivelul biroului teritorial, aceste întâlniri nu au fost 
materializate  în procese verbale. 

5. Relaţia cu mass media, asigurarea accesului la informaţiile de interes 
public din cadrul structurii verificate şi transparenţa actului de conducere. 
         Relația cu mass media referitoare la activitatea Biroului Teritorial Olt se 
realizează de Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Structurii Centrale 
a DIICOT. În anul 2018 au fost înregistrate două solicitări întemeiate pe 
dispozițiile Legii 544/2001, re-direcționate la structura centrală.  
 

6. Asumarea responsabilităţii. Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege 
şi regulamente. Delegarea atribuţiilor. 

În perioada supusă controlului, procurorul șef birou a exercitat atribuțiile 
specifice funcției de conducere în condițiile și limitele prevăzute de lege. În lipsa 
sa, procurorul șef birou a desemnat unul din procurorii cu funcție de execuție să 
îndeplinească atribuțiile specifice funcției de conducere de natură organizatorică 
și administrativă, fiind exceptate cele referitoare la verificarea legalității și 
temeiniciei rechizitoriilor, soluțiilor de netrimitere în judecată precum și cele 
referitoare la soluționarea plângerilor împotriva actelor emise de procurorii din 
cadrul biroului (exemplificăm: Dispoziția nr. … înregistrată sub nr.  …/…/…, 
Dispoziția nr.5 înregistrată sub nr. …, Dispoziția nr… înregistrată sub nr. …). 

 
7. Verificarea aptitudinilor manageriale. 
Raportat la modul în care a fost organizată, coordonată și controlată 

activitatea biroului teritorial, la maniera de relaționare, comunicare și  de 
antrenare a personalului  în realizarea atribuțiilor, față de implicarea  în 
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rezolvarea sarcinilor specifice, se poate considera că domnul procuror șef … are 
aptitudinile manageriale necesare funcției de conducere pe care o exercită.  

 
   Capitolul II. Activitatea de îndrumare şi control. 
   1. Verificarea îndeplinirii obiectivelor înscrise în programele de 
activitate. 

Obiectivele stabilite în sarcina Biroului Teritorial Olt conform programelor 
semestriale de activitate întocmite la nivelul structurii centrale a DIICOT au fost 
de  îndeplinite. 

 
2. Controlul operativ curent. 
Controlul operativ curent s-a realizat de către procurorul șef birou  prin 

verificarea și confirmarea, în limitele competențelor, a actelor/soluțiilor emise 
de procurori și a măsurilor dispuse de aceștia, precum și prin verificarea și 
întocmirea lunară a situației cauzelor aflate în curs de urmărire penală. 

Aceste analize s-au realizat în baza Ordinului nr. … al Procurorului General 
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Ordinului nr. … al 
DIICOT-Structura centrală și au constat în verificarea dosarelor aflate în lucru la 
toți procurorii din cadrul biroului, cu prezentarea în unele dintre situații, a stării 
de fapt pe scurt, cu indicarea la modul general a activităților efectuate, a 
măsurilor preventive dispuse  și a ultimului act de urmărire penală efectuat. Cu 
titlu exemplificativ, menționăm:  

- informarea nr. …  în care au fost analizate 104 cauze 
- informarea nr. … în care au fost analizate 108 cauze 
- informarea nr. … în care au fost analizate 84 cauze. 
 

     3. Controlul tematic. 
Controlul tematic realizat de procurorul șef birou, a urmat strict  

obiectivele stabilite prin programele de activitate întocmite la nivelul structurii 
centrale. 

 
3.1. Activitatea de urmărire penală. 

Anul 2017: (menționăm că toate analizele/informările transmise pe cale 
ierarhică, au fost înregistrate sub același număr: …)  

- verificarea respectării dispozițiilor art. 141,142 CPP și urm. în cauzele 
soluționate de procurorii din cadrul biroului (Informarea din data de 28.03.2017) 

- verificarea ritmicității efectuării actelor de urmărire penală în cauzele 
mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect infracțiunile de spălare a 
banilor, evaziune fiscală, contrabandă și constituire de grup infracțional 
organizat  (situație tabelară întocmită la data de 31.03.2017, fără număr de 
înregistrare, trimisă DIICOT-Serviciul Teritorial Craiova cu aceeași adresă, 
purtând nr. …) 
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- analiza măsurilor dispuse în cauzele instrumentate de procurorii din 
cadrul BT Olt, în vederea recuperării prejudiciilor, în perioada .. (Informările  din 
datele de 26.05.2017 și 26.10.2017). 

- analiza soluțiilor de netrimitere în judecată având ca obiect infracțiuni de 
constituire de grup infracțional organizat (Informările  din datele  de 26.05.2017 
și 27.11.2017) 

- verificarea ritmicității efectuării actelor procedurale în cauzele mai vechi 
de 1 an de la data sesizării și de 6 luni de la data începerii urmăririi penale in 
personam, aflate în lucru la procurorii din cadrul BT Olt (Informarea din data de 
26.10.2017).  

- verificarea stadiului urmăririi penale în dosarele cu autori necunoscuți 
(Informarea din data de 26.10.2017).  

- verificarea evidenței activității judiciare în vederea identificării situațiilor 
de practică neunitară (Informarea din 27.11.2017) 

- verificarea modului de valorificare judiciară a informațiilor furnizate de 
serviciile specializate ( Informarea din 27.11.2017).  

Nu au fost întocmite informări privind verificarea stadiului urmăririi 
penale în cauzele mai vechi de 5 ani de la sesizare și nici analize pe cauzele 
soluționate ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale, 
întrucât în anul 2017, nu au existat dosare  aflate în aceste categorii.  

Anul 2018: (menționăm că toate analizele/informările transmise pe cale 
ierarhică, au fost înregistrate sub același număr: …) 

- verificarea respectării dispozițiilor art. 141,142 CPP și urm. în cauzele 
soluționate de procurorii din cadrul biroului ( Informarea din data de 30.03.2018) 

- verificarea ritmicității efectuării actelor de urmărire penală în cauzele 
mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect infracțiunile de spălare a 
banilor, evaziune fiscală, contrabandă și constituire de grup infracțional 
organizat  (Informarea din data de 30.03.2018 

- analiza soluțiilor de netrimitere în judecată având ca obiect infracțiuni de 
constituire de grup infracțional organizat  (informare fără dată, purtând nr. de 
înregistrare … și Informarea din data de 23.11.2018) 

- verificarea ritmicității efectuării actelor procedurale în cauzele mai vechi 
de 1 an de la data sesizării și de 6 luni de la data începerii urmăririi penale in 
personam, aflate în lucru la procurorii din cadrul BT Olt (informarea din data de 
23.10.2018) 

- verificarea modului de valorificare judiciară a informațiilor furnizate de 
serviciile specializate (Informarea din data de 23.11.2018) 

Nu au fost întocmite informări privind verificarea stadiului urmăririi 
penale în cauzele mai vechi de 5 ani de la sesizare și nici analize pe cauzele 
soluționate ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale, 
întrucât în anul 2018, nu au existat dosare  aflate în aceste categorii. De 
asemenea, cu referire la obiectivele 4 și 5 din Programul de activitate aferent 
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sem.I/2018, s-a comunicat că la BT Olt nu se aflau în lucru dosare cu autor 
necunoscut, respectiv că nu au fost dispuse măsuri asiguratorii în vederea 
asigurării recuperării prejudiciului. Analiza hotărârilor judecătorești pronunțate 
în sem.II/2018 nu a condus la identificarea unor probleme de practică judiciară 
neunitară ( adresa din data de 23.11.2018).  

Trim.I/2019: (menționăm că toate analizele/informările transmise pe cale 
ierarhică, au fost înregistrate sub același număr: …) 

- verificarea respectării dispozițiilor art. 141,142 CPP și urm. în cauzele 
soluționate de procurorii din cadrul biroului ( Informarea din data de 27.03.2019) 

- verificarea ritmicității în efectuarea urmăririi penale în cauzele mai vechi 
de 2 ani de la sesizare având ca obiect infracțiunile de spălare a banilor, evaziune 
fiscală, contrabandă și constituire a unui grup infracțional organizat ( Informarea 
din data de 27.03.2019).  

- analiza măsurilor dispuse în cauzele instrumentate de procurorii din 
cadrul BT Olt, în vederea recuperării prejudiciilor, în perioada ianuarie-martie 
2019 (Informarea din data de 27.03.2019) 
Nu a fost întocmită informare cu privire la stadiul urmăririi penale în cauzele mai 
vechi de 5 ani de la sesizare, întrucât la BT Olt nu sunt în lucru dosare din această 
categorie.  
 
    3.2. Activitatea judiciară. 

În acest sector de activitate a fost efectuată:  
- verificarea evidenței activității judiciare în vederea identificării situațiilor 

de practică neunitară (Informarea nr. … privind inexistența concursului de 
infracțiuni între lipsirea de libertate și traficul de minori în modalitatea prevăzută 
de art. 211 alin.2 lit.a CP). 

 
         3.3. Activitatea de grefă, secretariat şi arhivă. 

Potrivit art.111 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei 
de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism aprobat 
prin Ordinul nr. … emis de Ministerul Justiției, “Activitatea de primire, 
înregistrare şi circulaţie a lucrărilor este controlată trimestrial de procurorul-şef 
corespunzător structurilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism sau de o altă persoană desemnată de 
acesta, care va întocmi o informare cu privire la neregulile constatate şi va lua 
măsurile de înlăturare a acestora ori va propune organelor ierarhic superioare 
luarea măsurilor care se impun.” 

S-a constatat că în anii 2017 și 2018 verificările  nu au fost efectuate  cu 
periodicitatea stabilită de textul regulamentar anterior indicat, ci doar o singură 
dată, la în cursul primului trimestru. În acest sens, a se vedea lucrările nr…. și nr. 
…. La finalul trim.I/2019, a fost întocmită informarea nr. …. Actele de control au 
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fost transmise ierarhic, fiind întocmite în aducerea la îndeplinire a programelor 
de activitate ale DIICOT-Structura Centrală.  

 
Capitolul III. Activitatea de urmărire penală. 
1. Date statistice relevante. 
Conform Analizei activității Biroului Teritorial Olt (lucrarea nr. …) în anul 

2017, s-a înregistrat o creștere ușoară a  numărului cauzelor de soluționat la 
urmărirea penală ( de la 154 în anul 2016 la 166 în anul 2017), scăzând cu un 
procent nesemnificativ (de 2%) numărul cauzelor soluționate (de la 74 cauze în 
anul 2016 la 72 cauze în anul 2017). A crescut numărul cauzelor finalizate prin 
rechizitorii, de la 11 la 13 cauze în anul 2017 și a scăzut numărul inculpaților 
trimiși în judecată, de la 31 în anul 2016, la 30 în anul 2017.  

Conform Analizei activității Biroului Teritorial Olt (lucrare fără număr de 
înregistrare) în anul 2018, s-a înregistrat o creștere cu 39,75 % a numărului 
cauzelor de soluționat ( de la 166 cauze în anul 2017, la 232 cauze în anul 2018), 
crescând în același timp și numărul cauzelor soluționate cu un procent de 45,83% 
(de la 72 cauze în anul 2017, la 105 cauze în anul 2018). La finalul anului 2018, 
stocul de dosare rămase nesoluționate a înregistrat o creștere de 24,13% (de la 
87-la finele anului 2017, la 108). A crescut numărul cauzelor finalizate prin 
rechizitorii/acorduri de recunoaștere a vinovăției, de la 13 la 16, dar a scăzut 
numărul inculpaților trimiși în judecată/cu care s-a încheiat acord de 
recunoaștere a vinovăției, de la 30 în anul 2017,  la 24.  

Conform situației statistice generate pentru sfârșitul trimestrului I 2019, 
numărul dosarelor nou înregistrate a fost de 30, la care s-au adăugat dosarele 
rămase nesoluționate la sfârșitul anului 2018, în număr de 108. Au fost 
soluționate 25 de dosare din care 3 ( cu 6 inculpați) finalizate prin rechizitoriu. 
Au mai fost emise 21 soluții de clasare și 1 renunțare la urmărirea penală. 

La data controlului, procurorii din cadrul Biroului Teritorial Olt aveau în 
lucru un număr de 99 dosare, din care 24 mai vechi de 1 an de la sesizare (cu 
autor cunoscut) , după cum urmează:  

- procuror șef birou …-52 dosare din care 13 mai vechi de 1 an de la 
sesizare 

- procuror …- 47 dosare din care 11 mai vechi de 1 an de la sesizare 
Dintre cauzele mai vechi de 1 an de la sesizare, 3 provin din înregistrări 

efectuate în anul 2014 (dosarele …, …, … disjuns din ds. … cu primă sesizare la 
data de 11.08.2014), 1 provine din înregistrare efectuată în anul 2016 (dosarul 
…), 8 dosare au prima înregistrare în anul 2017 ( dosarele …, …, …, …, …, …, …, …). 

În cursul controlului, echipa de inspectori a verificat prin sondaj un număr 
de 8 dosare din totalul celor mai vechi de 1 an de la sesizare, în urma acestei 
activități stabilindu-se că nesoluționarea lor s-a datorat în principal lipsei 
ritmicității în efectuarea activităților de urmărire penală ori lăsării în nelucrare  
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( spre exemplificare: dosarul … în care nu s-au efectuat acte aprilie –septembrie 
2017 și mai-octombrie 2018, ds. … în care s-au efectuat activități de urmărire 
penală în anul 2017, doar în perioada aprilie-august iar în intervalul 10.04.2018-
07.12.2018, dosarul a fost lăsat în nelucrare, ds. … în care s-au efectuat activități 
de investigație sporadice în cursul anului 2017 și în primul trimestru al anului 
2018, dosarul … în care nu s-au efectuat activități de urmărire penală în anul 
2017, dosarul … lăsat în nelucrare în perioada noiembrie 2016-aprilie 2017 și 
după data de 09.12.2018-la zi).  

Au fost identificate și motive de ordin obiectiv: complexitatea cauzei dată 
de numărul suspecților, obiectul cauzei, numeroasele reuniri cu alte dosare, în 
perioada martie 2015-iunie 2016, necesitatea efectuării unei expertize contabile 
și redistribuirile succesive (ds. …); necesitatea re-administrării unor probe, lipsa 
răspunsurilor  la ordine europene de anchetă și comisii rogatorii emise începând 
cu luna iunie 2018 ( ds. …). 

O particularitate a activității desfășurate de procurorii din cadrul 
D.I.I.C.O.T. constă în efectuarea urmăririi penale în cauze penale complexe, ce 
presupun un volum considerabil de activități, de natură a afecta ritmicitatea în 
alte cauze aflate în curs de soluționare. Această particularitate, poate fi analizată 
prin prisma dosarelor penale complexe soluționate de procurori în perioada de 
referință, între care, cu titlu exemplificativ, menționăm:  

●  dosarul penal … finalizat la data de 12.03.2019 prin trimiterea în 
judecată în stare de arest preventiv a 4 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor 
de constituire a unui grup infracțional organizat și efectuare de operațiuni cu 
produse susceptibile de a avea efecte psihoactive în formă continuată (253 acte 
materiale).Urmărirea penală a fost finalizată în mai puțin de 3 luni de la sesizare, 
faptele find probate prin audieri de martori, măsuri de supraveghere tehnică, 
percheziții. 

În contextul verificării dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare, a fost 
identificată o chestiune de practică neunitară, constând în modalitatea în care 
procurorii emit ordonanțele de delegare a organelor de poliție judiciară, în 
vederea efectuării unor activități de urmărire penală- activități care, din diferite 
motive, nu au putut fi realizate ori finalizate. Precizăm că dispozițiile privind 
delegarea se regăsesc în Codul de Procedură Penală-la art. 324 alin.3 CPP și în 
art. 31 din Ordinul Comun PÎCCJ-MAI  pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale, coordonarea 
administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror, nr….. 

În caz concret, în dosarul …., procurorul a emis o ordonanță de delegare la 
data de 29.06.2018 prin care a stabilit efectuarea unui număr de 11 activități, cu 
termen de aducere la îndeplinire: 30.06.2018. Până la termenul fixat,  nici una 
dintre activități nu a fost adusă la îndeplinire. Ca urmare, la data de 29.06.2018, 
procurorul a emis o nouă ordonanță cu termen 30.12.2018, având același 
conținut.  Corect ar fi fost ca procurorul să solicite și să verifice motivele 
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neaducerii la îndeplinire a celor dispuse prin prima ordonanță de delegare și să 
dispună prelungirea termenului inițial fixat, nu să emită o altă ordonanță, cu un 
alt termen dar același conținut. 

Un alt aspect de practică neunitară identificat la Biroul Teritorial Gorj 
constă în nerespectarea dispozițiilor art. 146 alin.1 Cod Procedură Penală 
referitoare la înștiințarea judecătorului de drepturi și libertăți cu privire la 
soluționarea cauzelor prin ordonanțe de clasare și trimiterea materialelor 
rezultate din supravegherea tehnică. În aceste condiții, biroul teritorial a rămas 
depozitarul materialelor rezultate din supravegherea tehnică, în toate dosarele 
în care au existat metode speciale de supraveghere, soluționate prin ordonanțe 
de clasare. În privința suporților optici (CD-uri și DVD-uri) din dosarele 
soluționate prin rechizitorii și aceștia sunt păstrați la sediul biroului teritorial, la 
instanțe fiind înaintate copii certificate.  

 
2. Verificarea modului în care au fost respectate dispozițiile art. 64 și art. 

67 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată.  
Verificările efectuate de echipa de inspectori nu au relevat situații de 

imixtiune a procurorului șef birou în activitatea de urmărire penală efectuată de 
procurori, în adoptarea soluțiilor ori în prezentarea concluziilor în instanță și nici 
nu au fost semnalate astfel de situații.  

În privința situațiilor care au impus redistribuirea cauzelor, s-au identificat 
Dispozițiile nr. … și nr. … prin care domnul procuror șef birou a redistribuit 2 
dosare avute în lucru, către domnul procuror …, invocând în drept dispozițiile 
art. 64 alin.4 lit.c din Legea 304/2004, în condițiile în care motivarea dispoziției 
de redistribuire nu a privit lăsarea în nelucrare în mod nejustificat, mai mult de 
30 zile. Astfel, în situația dosarului … redistribuirea a fost justificată prin 
necesitatea reunirii la dosarul … iar în situația dosarului …, redistribuirea a fost 
justificată prin prisma necesității administrării unui probatoriu amplu și a faptului 
că la momentul respectiv, procurorul șef birou efectua urmărire penală în mai 
multe cauze complexe. Dispozițiile de redistribuire emise de procurorul șef birou 
în condițiile date, contravin așadar prevederilor art. 64 alin.4 din  Legea 
304/2004. 

  
3. Analiza principalilor indicatori statistici privind activitatea de urmărire 

penală. 
Conform situației statistice cumulate, în cursul anului 2017, procurorii au 

avut de soluționat 166 dosare penale (80 provenind din anii anteriori) și 187 alte 
categorii de lucrări ( conform formularelor statistice P3-partea I și P3-partea III)  
Au soluționat 72 dosare în care au fost emise 13 rechizitorii, 1 renunțare la 
urmărirea penală și 58 clasări precum și 176 alte categorii de lucrări.  

Conform situației statistice cumulate, în cursul anului 2018, procurorii au 
avut de soluționat 232 dosare penale (87 provenind din anii anteriori) și 172 alte 
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categorii de lucrări ( conform formularelor statistice P3-partea I și P3-partea III)  
Au soluționat 105 dosare în care au fost emise 16 rechizitorii, 7 renunțări la 
urmărirea penală și 82 clasări precum și 137 alte categorii de lucrări.  

În primul trimestru al anului 2019, procurorii au avut de soluționat 138 
dosare (108 provenind din anii anteriori); au soluționat 25 cauze în care au emis 
3 rechizitorii, 1 renunțare la urmărirea penală și 21 de clasări.  

 
4. Calitatea actelor procesuale şi procedurale.  
Examinarea prin sondaj a actelor întocmite de procurori în efectuarea 

activității de urmărire penală, relevă faptul că acestea respectă condițiile de 
formă și de conținut impuse de normele legale, se caracterizează prin rigoarea 
exprimării, limbaj juridic, expunere clară a situației de fapt și motivare 
corespunzătoare.  

 
5. Comunicarea actelor de procedură.  
Verificarea prin sondaj a cauzelor în care s-au adoptat soluții de 

netrimitere în judecată, a evidențiat faptul că au fost respectate dispozițiile art. 
316 alin.1 CPP/art. 318 alin.12 CPP. De asemenea, la verificarea prin sondaj a 
unor cauze soluționate în care au fost dispuse metode speciale de supraveghere 
tehnică, s-a constatat că procurorii au respectat dispozițiile art. 145 Cod 
Procedură Penală referitoare la informarea persoanei supravegheate. Izolat, în 
situațiile în care persoana supravegheată nu a fost informată în termenul 
prevăzut de art. 145 alin.1 CPP, s-a constatat  lipsa ordonanțelor  de amânare 
motivată a informării. (exemplificăm dosarele …). 

 
6. Incidenţa dispoziţiilor privind prescripţia răspunderii penale. 
În perioada de referință, procurorii din cadrul Biroului Teritorial Olt nu au 

soluționat dosare penale cu autori cunoscuți în care să fi fost reținută incidența 
dispozițiilor legale referitoare a prescripția răspunderii penale. 

  
         7. Plângerile formulate în temeiul art.339 şi art.340 din Codul de 
procedură penală. 
            În anul 2017, au fost înregistrate 18 plângeri împotriva măsurilor, actelor 
și soluțiilor procurorilor. 3 dintre acestea au fost re-direcționate la Serviciul 
Teritorial Craiova. În procedura prevăzută de art. 340 CPP, a fost înregistrată o 
plângere admisă prin Încheierea judecătorului de cameră preliminară de la 
Tribunalul Olt nr. … ( dosarul …). 
           În anul 2018, au fost înregistrate 2 plângeri împotriva măsurilor, actelor și 
soluțiilor procurorilor. Una a fost re-direcționată către Serviciul Teritorial Craiova 
iar cealaltă a fost respinsă de procurorul șef birou.  
          În trim.I/2019 nu au fost înregistrate plângeri întemeiate pe dispozițiile art. 
339-340  CPP. 
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         Nu au fost constatate depășiri ale termenelor de soluționare.  
 
          8. Modul în care sunt aduse la îndeplinire dispoziţiile Ordinului nr. 
213/2014 privind organizarea şi funcționarea sistemului informațional al 
Ministerului Public. 

În aducerea la îndeplinire a acestui ordin, au fost întocmite și transmise 
către Serviciul Teritorial Craiova, în vederea centralizării, informările/analizele 
prevăzute în ordin, conform perioadelor de raportare prevăzute. 

Exemplificăm: lucrarea  nr. … -Analiza activității judiciare pe anul 2018, 
lucrarea nr. … -Analiza activității judiciare pe sem.I/2018 comparativ cu 
sem.I/2017, lucrarea nr…. -Analiza activității judiciare pe anul 2017, lucrarea nr. 
… privind Analiza achitărilor, restituirilor și trimiterilor la procurori definitive 
dispuse de instanțele de judecată în anul 2017 ). 

 
Capitolul V. Activitatea judiciară  
Verificările efectuate cu privire la activitatea desfășurată în acest sector, 

au vizat, evidențele judiciare, modalitatea în care sunt examinate din perspectiva 
legalității și temeiniciei, soluțiile pronunțate de instanță, preocuparea pentru 
identificarea situațiilor de practică neunitară, precum și raportările periodice 
întocmite potrivit Ordinului nr. … emis de Procurorul General al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.  

În baza Ordinului nr…. al DIICOT, lunar, biroul teritorial raportează la 
structura centrală, sub formă tabelară, o situație a dosarelor aflate în curs de 
judecată, o situație a cauzelor în care s-au pronunțat hotărâri definitive și o 
situație a cauzelor aflate în curs de urmărire penală în care instanța a dispus 
măsuri preventive (exemplificăm: lucrarea … conținând trei situații tabelare). 

 
1. Verificarea modului în care procurorii sunt planificați în ședințele de 

judecată. 
În perioada supusă controlului, planificarea participărilor în ședințele de 

judecată s-a realizat în baza dispoziției verbale a procurorului șef birou- 
deficiență care s-a remediat în timpul controlului.  

 
2. Analiza principalilor indicatori statistici privind activitatea judiciară. 
În anul 2017, procurorii din cadrul biroului teritorial au asigurat 

participarea în 248 ședințe de judecată și au  verificat 124 hotărâri penale în 
vederea exercitării căilor de atac. Au fost declarate 4 apeluri. Instanțele au 
soluționat 6 apeluri (2 provenind din anul anterior), procentul de admisibilitate 
fiind de 83%. De asemenea, au fost declarate 2 contestații, procentul de 
admisibilitate fiind de 100 %. Nu au fost înregistrate situații de admitere a căilor 
de atac declarate de părți, în care se impunea ca procurorul să acționeze. 
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În anul 2018, procurorii din cadrul biroului teritorial au asigurat 
participarea în 269 ședințe de judecată și au verificat un număr de 137 hotărâri 
în vederea exercitării căilor de atac. Au fost declarate 4 apeluri-admise, 
procentul de admisibilitate fiind de 100%. Au fost declarate 2 contestații, una a 
fost judecată, soluția fiind de admitere. Nu au fost înregistrate situații de 
admitere a căilor de atac declarate de părți, în care se impunea ca procurorul să 
acționeze.  

În perioada de referință, a fost înregistrată o hotărâre de achitare 
definitivă a unui inculpat trimis în judecată prin rechizitoriul emis la data de 
26.11.2013 în ds. ….Soluția de achitare a fost dispusă prin sentința penală nr. … 
a Tribunalului Olt, modificată și rămasă definitivă prin decizia penală nr. … a Curții 
de Apel Craiova. Cu privire la această soluție, la data de 18.12.2017 procurorul 
șef birou … a întocmit referatul de achitare înregistrat sub nr. … în cuprinsul 
căruia a apreciat că soluția nu este imputabilă procurorului care a dispus 
trimiterea în judecată.  

 
3. Verificarea modului în care au fost examinate soluțiile pronunțate de 

instanța de judecată şi exercitate căile de atac. Termenele de redactare a căilor 
de atac. 

Analiza soluțiilor verificate de procurori este consemnată în procese 
verbale semnate de procurorii participanți la ședința în care se pun în discuție 
soluțiile, menționându-se dacă acestea au fost apreciate ca legale și temeinice. 
Separat, domnul procuror …, înregistrează în condica de lucrări C1-partea II, în 
ordine cronologică, hotărârile pronunțate în ședințele de judecată la care a 
participat.  

Căile de atac au fost declarate în termen și au fost motivate cu respectarea 
termenului prevăzut în Ordinul nr. … al Procurorului General al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-aspect rezultând din verificarea 
Registrului de evidență a căilor de atac (R13) pentru perioada 2017-trim.I/2019.  

 
4. Informările întocmite potrivit Ordinului Procurorului General al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la hotărârile 
definitive de achitare şi restituire pronunțate de instanța de judecată potrivit 
Ordinului … privind organizarea şi funcționarea sistemului informațional al 
Ministerului Public. 

În perioada supusă controlului, a fost înregistrată o hotărâre definitivă de 
achitare iar  procurorul șef birou a respectat dispozițiile Ordinului nr. … al 
Procurorului General al PÎCCJ, comunicând pe cale ierarhică referatul privind 
soluția de achitare.  

 
    Capitolul V. Modul de rezolvare a memoriilor, plângerilor şi sesizărilor.  
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În anul 2017, au fost primite 43 cereri, reclamații, sesizări, înregistrate 
corect în R34 prin atribuire de  numere impare. În marea lor majoritate, petițiile 
nu au fost rezolvate în termenul prevăzut la art. 8 din O.G.27/2002 (și nici nu au 
fost identificate situații de prelungiri ale termenului, conform art. 9 din OG 
27/2002). Au fost identificate lucrări soluționate după 6 luni de la data 
înregistrării (exemplificăm: lucrarea nr. … înregistrată la data de 27.02.2017 și 
soluționată de domnul procuror … la data de 14.12.2017 prin ”respingere”; 
lucrarea nr. … înregistrată la data de 04.05.2017 și soluționată de domnul 
procuror … la data de 14.12.2017, prin ”respingere”,  

Examinarea registrului a relevat faptul că, în general, petițiile au fost 
calificate corect, corespunzător Nomenclatorului Arhivistic aprobat prin Ordinul 
Procurorului General nr. … ( spre exemplificare, fac excepție: solicitările 
întemeiate pe dispozițiile art. 255 CPP care au fost înregistrate sub indicativul …, 
…, …; solicitări privind comunicarea unor copii ale soluțiilor emise în dosare 
penale, înregistrate  sub nr. …, …).  

În anul 2018, au fost primite 28 cereri, reclamații, sesizări, înregistrate 
corect în R34 prin atribuirea de numere impare. În marea lor majoritate, petițiile 
au fost soluționate în termenul prevăzut de art. 8 din OG 27/2002 (nu au fost 
identificate situații de prelungire a termenului, conform art.9 din OG 27/2002). 
Au fost identificate situații izolate în care, rezolvarea petiției/cererii s-a realizat 
într-un interval care a depășit 30 zile de la înregistrare. Astfel, lucrarea nr. … 
înregistrată la data de 11.06.2018 a fost soluționată la  24.08.2018 prin 
”respingere”, de către domnul procuror …, lucrarea nr. … înregistrată la data de 
10.07.2018 a fost soluționată la  11.12.2018 prin ”admitere” de către același 
procuror.  

Examinarea registrului a relevat faptul că, în general, petițiile au fost 
calificate corect, corespunzător Nomenclatorului Arhivistic aprobat prin Ordinul 
Procurorului General nr. … (spre exemplificare, fac excepție: cererea întemeiată 
pe disp. art.94 CP înregistrată sub nr. …, solicitarea întemeiată pe disp. art. 145 
alin.2-3 CPP înregistrată sub nr…., solicitarea întemeiată pe disp. art. 255 CPP 
înregistrată sub nr. …). 

În trimestrul I/2019, au fost primite 9 cereri, reclamații, sesizări, 
înregistrate corect în R34, prin atribuirea de numere impare. 2 dintre lucrări au 
fost rezolvate după împlinirea  termenului de 30 zile prevăzut de art. 8 din OG 
27/2002. ( nr. …, …). 

Examinarea prin sondaj a modului de rezolvare a sesizărilor/petițiilor de 
către procurorii din cadrul Biroului Teritorial Olt, a relevat aspecte de practică 
neunitară în sensul că  în situația unora dintre sesizări,  se dispun verificări 
suplimentare lucrările fiind trimise organelor de poliție judiciară, dar nu în cadrul 
și nici în termenul prevăzut de art. 9 din OG 27/2002. (spre exemplificare: 
lucrările  nr. …, nr. …, nr…., nr…., nr….).  
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În același context, apreciem ca greșită modalitatea de soluționare a 
petițiilor ( admitere/respingere) prin ordonanțe întemeiate pe dispozițiile art. 
338, 339 CPP, art.289 CPP  ori art. 315 alin.1 lit. b CPP cu referire la art. 16 CPP și 
cu comunicare întemeiată pe dispozițiile art. 316 alin.1 CPP) . Exemplificăm:  

- lucrarea … soluționată prin ordonanță de respingere întemeiată pe 
dispozițiile art. 338,339 CPP.  

- lucrarea … (cerere de restituire a unor valori asupra cărora a existat 
sechestru) soluționată prin ordonanță de ”respingere a plângerii, sesizării” 
întemeiată pe dispozițiile art. 338,339 CPP. 

- lucrarea … soluționată prin ordonanță de admitere, întemeiată pe 
dispozițiile art. 289, 338, 339 CPP.  

- lucrarea … soluționată prin ordonanță de respingere, întemeiată pe 
dispozițiile art. 338,339 CPP, art. 315 alin.1 lit.b CPP și art. 16 alin.1 lit.a CPP. 

- lucrarea … soluționată prin ordonanță de respingere, întemeiată pe 
dispozițiile art. 338,339 CPP, art. 315 alin.1 lit.b CPP și art. 16 alin.1 lit.a CPP. 

- lucrarea … soluționată prin ordonanță de ”respingere a cauzei”, 
întemeiată pe dispozițiile art. 315 alin.1 CPP rap. la art. 289 alin.2 CPP. 
   Capitolul VI. Activitatea de grefă, registratură şi arhivă.  
         1. Măsurile dispuse de procurorii cu funcţii de conducere pentru 
organizarea activităţii. 
        Organizarea activității personalului auxiliar de specialitate, s-a realizat prin 
stabilirea de atribuții în sarcina celor doi grefieri, prin fișele de post.   
 
        2.  Verificarea activității desfășurate de  personalul auxiliar de specialitate.                                                                                                                           

Activitatea de grefă a Biroului Teritorial Olt se desfășoară potrivit 
dispozițiilor cuprinse în Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, Legea 
567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor și 
parchetelor și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de 
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism aprobat prin 
Ordinul nr. … emis de Ministerul Justiției.  

În cursul controlului, au fost verificate prin sondaj evidențele biroului ( au 
fost constituite toate registrele și condicile prevăzute de art. 96 din Regulament, 
cu excepția celor ținute la Structura Centrală a DIICOT) constatându-se 
următoarele neconformități în privința modului de completare:  

- în R34 aferente anilor 2017 și 2018-Registrul de evidență a cererilor, 
reclamațiilor, sesizărilor, obiectul lucrărilor este neclar. Exemplificăm: lucrarea 
nr….- având ca obiect ”sesizare”, lucrarea nr. …-având ca obiect ”sesizare 
înaintată prin fax”, lucrarea nr. … având ca obiect ”cu sesizare privind infracțiuni 
comise”, lucrarea nr…. având ca obiect ”sesizare de competența PJ”. 

- R4 aferente anilor 2017,2018 și 2019: lipsesc  mențiunile  privind temeiul 
juridic al soluțiilor de clasare. Exemplificăm: ds…., ds…., ds…., ds…., ds…., ds…, 
ds…. și ds….. 

W
W

W
.JU

RI.R
O



104 / 108 
 

- nu toate registrele și condicile au înscrise pe coperte, anii, numărul inițial 
și ultimul număr de înregistrare, conform art. 108 alin.2 din regulament  
(exemplificăm: C3- condica de evidență a documentelor/suporturilor care se 
arhivează/se păstrează conform art. 142 alin.6 și art. 143 alin.2 CPP, C2- condica 
de evidență a cauzelor cu autori neidentificați; R13-Registrul de evidență a căilor 
de atac, R11- Registrul de corpuri delicte). 

Registrele și condicile verificate au certificat la sfârșitul fiecărui an, 
numărul de înregistrări și numărul filelor folosite, însă certificarea a fost realizată 
de procurorul șef birou, contrar dispozițiilor art. 108 alin.2 din regulament.   
           Cu privire la evidența cheltuielilor stabilite în sarcina 
suspectului/inculpatului prin ordonanțele de renunțare la urmărirea penală, s-a 
constatat că a fost constituit R12-Registrul de evidență și punere în executare a 
obligațiilor dispuse în cazul renunțării la urmărirea penală și a cheltuielilor 
judiciare încă din anul 2015, în registru fiind completată o singură poziție.  

Verificându-se soluții de renunțare la urmărirea penală emise față de 
autori cunoscuți cu calitate procesuală de suspect/inculpat, a fost identificat 
dosarul … soluționat la data de 18.09.2018, în care, în mod greșit, procurorul a 
lăsat cheltuielile judiciare în sarcina statului, contrar dispozițiilor art. 274 alin.1 
CPP.   

Biroul Teritorial Olt deține o încăpere pentru depozitarea arhivei, 
amplasată la subsolul clădirii în care își desfășoară activitatea, în care se află 
dosarele și lucrările generale, începând cu anul de înregistrare 2004. Acestea 
sunt depozitate într-un fișet metalic și dulapuri din lemn, ordonate pe ani de 
înregistrare.  Pentru dosarele și lucrările aflate în spațiile de arhivă, până la 
nivelul anului 2016 luna noiembrie inclusiv, există liste de inventariere, a fost 
constituit registrul de evidență a intrărilor și ieșirilor unităților arhivistice (R31) 
precum și registrul de depozit (R35). Corpurile delicte sunt depozitate în același 
spațiu, iar evidența primirii lor se realizează prin înregistrări în R11. Plicurile sau 
celelalte tipuri de ambalaje în care se află corpurile delicte au atașate procese 
verbale întocmite conform art. 136 alin.2 din Regulament. Eliberarea și 
consultarea documentelor din arhivă nu se realizează conform art. 125 din 
regulament. La nivelul Biroului Teritorial Olt nu a avut loc nici o acțiune de 
selecționare a arhivei. Spațiul de depozitare a arhivei este supraaglomerat iar 
mobilierul în care sunt păstrate dosarele este vechi și deteriorat. 

Suporții optici sunt depozitați în același spațiu, în plicuri având atașate 
procese verbale de predare-primire.  

În ce privește evidenţa, întocmirea, păstrarea și  procesarea documentelor 
ce conțin informații clasificate, nu s-au constatat deficiențe. La nivelul biroului 
teritorial, s-au luat măsuri pentru a asigura protecţia fizică a informaţiilor 
clasificate pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a preveni, descoperi şi 
împiedica acţiunile de natură infracţională, pentru a detecta şi înlătura  
eventualele vulnerabilităţi ale  sistemului de securitate existent. 
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Persoanele implicate în activitatea de gestionare a documentelor 
clasificate sunt informate cu privire la legislația în domeniu, aducând la 
îndeplinire în mod corect dispozițiile  legale referitoare la protecţia informaţiilor 
clasificate. 
 
 

CONCLUZII: 
 

 
1. Activitatea de planificare, organizare, coordonare și control, a asigurat 

cadrul instituțional adecvat desfășurării unei activități eficiente. 
 În perioada de referință, nu s-a realizat o repartizare a procurorilor pe 

sectoare de activitate. Această deficiență a fost remediată în timpul controlului. 
În cadrul sectoarelor de urmărire penală și judiciar, repartizarea dosarelor  și 
stabilirea celorlalte atribuții derivând din specificul activităților, s-a realizat în 
raport de resursa umană disponibilă și de specializare.  
           În privința personalului auxiliar de specialitate, repartizarea sarcinilor s-a 
realizat prin fișele de post. 

Principala componentă a verificării activității de către procurorii șefi birou 
a fost reprezentată de controlul tematic-ce a urmărit obiectivele stabilite în 
programele de activitate întocmite la nivelul structurii centrale a DIICOT.          
Activitatea de primire, înregistrare și circulație a lucrărilor în cadrul 
compartimentului-grefă, nu a fost efectuată în anii 2017 și 2018 cu periodicitatea 
stabilită în regulamentul de organizare și funcționare a DIICOT. 

2. Comunicarea în cadrul biroului teritorial este optimă iar climatul de 
muncă este adecvat. De asemenea, comunicarea pe verticală cu conducerea 
serviciului teritorial se realizează într-un condiții corespunzătoare. În cadrul 
cooperării interinstituționale, săptămânal, procurorii participă la ședințele 
operative ale SCCO Olt, stabilindu-se punctual activitățile de rezolvat în cauzele 
penale.  

3. La data controlului, procurorii din cadrul biroului teritorial Gorj aveau în 
lucru 24 dosare cu autori cunoscuți mai vechi de 1 an de la sesizare. 

Nesoluționarea acestora s-a datorat unui cumul de cauze obiective, ca: 
lipsa răspunsurilor la ordine europene de anchetă și comisii rogatorii, 
complexitate (dată de numărul de autori/participanți, pluralitatea de acte 
materiale care intră în conținutul infracțiunilor ce formează obiectul urmăririi 
penale, numeroasele reuniri cu alte dosare), redistribuiri anterioare. Au fost 
identificate și dosare în care nu s-a lucrat ritmic ori care au fost lăsate în 
nelucrare. 

Ca aspect de practică neunitară, s-a constatat că în situația neexecutării în 
termen de către organele de poliție judiciară a activităților dispuse prin 

W
W

W
.JU

RI.R
O



106 / 108 
 

ordonanțe de delegare, procurorul nu prelungește termenul stabilit inițial ci, 
pentru aceleași activități, emite o nouă ordonanță de delegare.  

Soluțiile emise de procurori sunt motivate în fapt și în drept și se 
caracterizează prin acuratețe și rigoarea exprimării. Au fost respectate 
dispozițiile art. 316 alin.1 CPP/art. 318 alin.12 CPP referitoare la comunicarea 
soluțiilor de netrimitere în judecată. 

4. Verificarea plângerilor împotriva soluțiilor dispuse de procurori, ori 
împotriva actelor și măsurilor procurorilor, a evidențiat faptul că au fost 
respectate dispozițiile legale referitoare la termenul de soluționare și 
comunicarea modului de rezolvare. 

5. Procurorii nu au respectat dispozițiile art. 146 Cod Procedură Penală 
privind conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică, astfel că 
biroul teritorial este depozitarul suporților optici din dosarele în care s-au 
pronunțat soluții de clasare. La nivelul biroului teritorial există de asemenea 
practica păstrării suporților optici în dosarele înaintate instanțelor de judecată 
cu rechizitorii ( însoțite de copii certificate). Suporții optici sunt păstrați în spațiul 
de arhivă.  

6. Plângerile, memoriile, petițiile au fost soluționate, de regulă, în 
termenul prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea 
activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea 233/2002. Procedura 
verificărilor suplimentare nu s-a realizat în cadrul prevăzut de art. 9 din OG 
27/2002. În general, petițiile au fost calificate corect, corespunzător 
Nomenclatorului Arhivistic, identificându-se însă și cereri formulate de 
părți/reprezentanții convenționali ai părților în dosarele penale, unele în 
exercitarea drepturilor și garanțiilor procesuale recunoscute de lege,  care ar fi 
trebuit înregistrate corespunzător dosarelor penale în care au fost formulate și 
nu sub indicativul ….  
            Ca aspect de practică neunitară, s-a constatat că în respingerea sesizărilor 
au fost  invocate în mod greșit, temeiuri de drept din Codul de procedură penală 
referitoare la soluțiile de clasare ori la plângerile împotriva actelor și măsurilor 
dispuse de procuror ori a actelor efectuate pe baza dispozițiilor procurorului.   

7. În activitatea de grefă și registratură s-au identificat  neconformități cu 
privire la modul de completare a rubricației din unele registre, cu privire la datele 
de identificare ale registrelor și la certificare-realizată de procurorul șef birou și 
nu în condițiile prevăzute de art. 108 alin.2 din regulament.  

8. Activitatea de arhivă  este organizată până la nivelul anului 2016 
inclusiv,  există inventare, a fost constituit registrul de depozit și registrul de 
evidență a intrărilor și ieșirilor unităților arhivistice. Eliberarea și consultarea 
documentelor din arhivă nu se realizează conform art. 125 din regulament. La 
nivelul Biroului Teritorial Olt, nu a avut loc nici o acțiune de selecționare a arhivei. 

9. Spațiul în care își desfășoară activitatea personalul Biroului Teritorial Olt 
este insuficient și impropriu derulării activității.  
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PROPUNERI:  
 
 

1. Efectuarea cu ritmicitate de către procurorii din cadrul Serviciului 
Teritorial Craiova şi din cadrul birourilor teritoriale Mehedinţi, Olt şi Gorj a 
actelor de urmărire penală în toate cauzele penale repartizate şi respectarea 
termenelor de soluţionare a plângerilor, memoriilor şi sesizărilor. 

2. Aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 294 alin.2 din Codul de Procedură 
Penală şi a dispoziţiilor art. 100 alin.2 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al DIICOT, cu privire la soluţionarea plângerilor, sesizărilor şi cererilor 
înregistrate la indicativul ….  

3. Respectarea dispoziţiilor cuprinse în art. 111 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al DIICOT privind periodicitatea pentru efectuarea 
controlului activităţii de primire, înregistrare şi circulaţie a lucrărilor.  

4.  Monitorizarea de către procurorul şef serviciu a cauzelor mai vechi de 
1 an de la data sesizării existente la nivelul serviciului teritorial şi a tuturor 
birourilor teritoriale, în conformitate cu dispoziţiile art. 80 lit. b din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare al DIICOT şi realizarea unor controale eficiente, 
materializate prin luarea de măsuri corespunzătoare situaţiilor constatate, 
stabilirea unor termene  şi verificarea modului de îndeplinire a acestora; 
monitorizarea de către procurorii cu funcţii de conducere a modului de rezolvare 
a plângerilor înregistrate la indicativul …. 

5. Organizarea de către procurorii cu funcţie de conducere din cadrul 
serviciului teritorial şi birourilor aflate în subordine, a activităţii structurilor, prin 
emiterea unor dispoziţii de repartizare pe sectoarele de activitate şi repartizarea 
sarcinilor în conformitate cu dispoziţiile art. 80 lit.c din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a DIICOT; actualizarea atribuţiilor stabilite în sarcina 
personalului auxiliar de specialitate în conformitate cu prevederile 
regulamentului şi ordinelor procurorului şef direcţie.  

6. Dispunerea de măsuri de către procurorii cu funcţie de conducere din 
cadrul serviciului teritorial şi birourilor aflate în subordine, în vederea respectării 
dispoziţiilor art. 96 din Regulament privind constituirea registrelor şi condicilor, 
în raport de specificul activităţii, precum şi organizarea activităţii de arhivă în 
conformitate cu dispoziţiile regulamentare. 

7.Respectarea dispoziţiilor art. 146 Cod Procedură Penală privind 
conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică.  

8. Efectuarea unui control privind verificarea modului de remediere a 
deficienţelor constatate, în termen de 6 luni de la data aprobării raportului, de 
către Inspecţia Judiciară. 
 

W
W

W
.JU

RI.R
O



108 / 108 
 

 
 
 

Inspectori judiciari, 
 

                                          procuror … 
 

                                          procuror …  
 
 
 
 
       Prezentul raport se publică în temeiul art. 123 alin. (5) din Regulamentul 
privind Normele de efectuare a lucrărilor de inspecție. 
      Raportul a fost aprobat prin Hotărârea Secției pentru procurori nr. 602 din 
25.06.2019, conform ordinii de zi soluționate, publicată pe site-ul web al Consiliului 
Superior al Magistraturii la adresa www.csm1909.ro secţiunea „Hotărâri ale 
Secţiei pentru procurori”. 
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