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Capitolul I. PRINCIPII DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 Scurt istoric al Ministerului Public 

Pe teritoriul României, activitatea judecătorească a apărut şi a evoluat odată cu organi-

zarea statală. Activitatea judiciară la începuturile sale, nu a avut un caracter independent şi nu era 

exercitată de persoane specializate. 

Primele menţiuni privind această instituţie datează din 1831, când Regulamentul Organic 

al Valahiei a prevăzut înfiinţarea Ministerului Public. În Moldova, Ministerul Public a fost insti-

tuit printr-o lege din 26 martie 1862. 

Originea sintagmei ”Ministerul Public” 1 

Ministerul Public reprezintă, în cadrul sistemului jurisdicțional, o singularitate a țărilor de 

drept romano-germanic, având ca arhetip modelul francez, cu o tradiție care urcă până la domnia 

regelui Filip al IV-lea (zis „cel Frumos”, 1285-1341). Păzitori ai drepturilor regale și apărători ai 

interesului public, însărcinați cu urmărirea infractorilor și cu protecția celor slabi, „oamenii rege-

lui” au exercitat până la Revoluția Franceză din 1789 un Minister Public pe care reformele napo-

leoniene l-au preluat și perpetuat până în zilele noastre. 

Sintagma „Minister Public” prezintă un dublu înțeles. Pe de o parte, ea desemnează      

ansamblul magistraților însărcinați de către societate să exercite acțiunea publică; pe de altă 

parte, expresia privește magistratul care, în ședința de judecată, reprezintă statul, societatea. 

Acești magistrați constituie, pe lângă jurisdicțiile represive (instanțe), ceea ce astăzi se numește 

“parchetul”. Originea termenului de” parchet” rămâne controversată. Într-una dintre variante, 

termenul ar fi început să fie utilizat întrucât procurorul regelui (reprezentantul său în ședințele de 

judecată, ce era în ultimă instanță apărătorul statului), în cadrul ședințelor de judecată, își exer-

cita rolul său pe parchetul sălii de ședință, și nu pe estrada rezervată tribunalului. Din această 

diferență a rezultat și expresia „magistratura în picioare”, înfăptuită de procurori, în contraponde-

re cu „magistratura de scaun”, ce-i desemnează pe judecători. Indiferent de originea ce-i este 

atribuită, “Ministerul Public” avea înțelesul de „corp aparte”, fiind produsul sistemului juris-

dicțional francez, această instituție neregăsindu-se nici în dreptul roman, nici în celelalte sisteme 

judiciare antice și medievale. 

2. Ministerul Public din România 2  

                                                           
1 https://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Public 
2 https://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Public 
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În România, Ministerul Public este parte a autorității judecătorești, iar apariția sa este 

strâns legată de cea a instanței supreme sub formula Înaltei Curți de Casație și Justiție, concepută 

ca un element principal al statului unitar român modern, de tip european. Înalta Curte de Casație 

și Justiție a fost instalată la 15/28 martie 1862, dată fixată prin decretul domnesc al lui Alexandru 

Ioan Cuza, care a desemnat componența primei Curți de Casație și Justiție a României și a prim-

ului său Parchet. Primul procuror general a fost Mihail Kogălniceanu, care însă nu a acceptat 

demnitatea, demisionând a doua zi.  

Prin Legea de organizare judiciară din 9 iulie 1865, Ministerul Public a fost organizat 

după principiile stabilite în Franţa, ţara de origine a instituţiei. Conform acestei legi, procurorii 

erau organizaţi în parchete pe lângă instanţele judecătoreşti, cu misiunea de a reprezenta socie-

tatea, de a supraveghea respectarea legilor în activitatea judiciară şi executarea hotărârilor. Min-

isterul Public era compus din procurorii numiţi de şeful statului, având calitatea de magistraţi. 

Până în prezent au fost desemnați un număr total de 38 de procurori Generali ai 

României.  

Primul procuror general a fost Mihail Kogălniceanu în perioada 11 februarie – 13 

februarie 1862, urmat de Scarlat N.Ghica în perioada 15 martie 1862 – 15 martie 1866.3 

Mihail Kogălniceanu (n. 6 septembrie 1817, Iaşi – d. 20 iunie 1891, Paris), a fost om 

politic, istoric, scriitor, jurnalist, diplomat, membru fondator al Societăţii Academice Române şi 

preşedinte al Academiei Române. În calitate de colaborator apropiat al domnitorului Alexandru 

Ioan Cuza, a întocmit împreună cu acesta un amplu plan de reforme ce vor pune bazele constitui-

rii statului român modern.  

Activitatea Ministerului Public este organizată potrivit principiilor Iegalităţii, im-

parţialităţii şi controlului ierarhic. 

a) Ori de câte ori sunt întrunite condiţiile prevăzute de Iege pentru a acţiona în vederea 

protejării unui interes public, procurorul trebuie să acţioneze în modul şi prin mijloacele 

prevăzute de Iege. 

Procurorul nu poate acţiona decât în Iimitele competenţei sale, prin mijloacele şi în cazurile 

stabilite prin dispoziţiile Iegale. Cu alte cuvinte, îşi exercită atribuţiile numai în temeiul Iegii. 

Misiunea specifică de esenţă a Ministerului Public este asigurarea respectării Legii. 

                                                           
3 http://www.mpublic.ro/ro/content/procurorii-generali-ai-romaniei 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/6_septembrie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1817
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Ia%C5%9Fi
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/20_iunie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1891
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Alexandru_Ioan_Cuza
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Alexandru_Ioan_Cuza
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b) Potrivit principiului imparţialităţii, în spiritul prevederilor art.16 din Constituţie care 

statuează că "Nimeni nu este mai presus de Iege", procurorul, în calitatea sa de reprezentant al 

întregii societăţi, de apărător al ordinii de drept, al drepturilor şi Iibertăţilor cetăţenilor, are ob-

ligaţia să-şi exercite atribuţiile cu obiectivitate, indiferent de calitatea persoanei cercetate sau de 

apartenenţa sa social politică, să aplice Iegea fără discriminare. 

c) Subordonarea ierarhică, un alt principiu al activităţii Ministerului Public, statuează că 

procurorii din fiecare parchet sunt subordonaţi conducătorului acelui parchet, iar acesta din urmă 

este subordonat conducătorului parchetului ierarhic superior din aceeaşi circumscripţie teritori-

ală. 

Dispoziţiile procurorului ierarhic superior, date în conformitate cu Iegea, sunt obligatorii 

pentru procurorii din subordine, dar în instanţă procurorul de şedinţă este Iiber să prezinte con-

cluziile pe care Ie consideră întemeiate potrivit Iegii, ţinând seama de probele administrate în 

cauză. 

Procurorul ierarhic superior poate să îndeplinească oricare dintre atribuţiile procurorilor din 

subordine şi să suspende ori să infirme actele şi dispoziţiile acestora dacă sunt contrare Iegii. 

În soluţiile dispuse, procurorul este independent, în condiţiile prevăzute de lege. 

Lucrărie repartizate pot fi trecute altui procuror numai în cazul suspendării sau al încetării 

calităţii acestuia, ori în absenţa sa, dacă există cauze obiective care justifică urgenţa şi care 

împiedică rezolvarea sa. 

Ministerul Public acţionează pentru respectarea acestui principiu şi pentru asigurarea per-

manentă a Iegalităţii dispoziţiilor emise de procurorii cu funcţii de conducere. 

Capitolul II ORGANIZAREA MINISTERULUI PUBLIC 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie coordonează activitatea parchetelor 

din subordine, îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege, are personalitate juridică şi gestionează 

bugetul Ministerului Public.  

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este condus de procurorul general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ajutat de un prim adjunct şi un adjunct. 

În activitatea sa, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Jus-

tiţie este ajutat de 3 consilieri. 

 Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este ordona-

tor principal de credite.  
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 Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie reprezintă 

Ministerul Public în relaţiile cu celelalte autorităţi publice şi cu orice persoane juridice sau fizice, 

din ţară sau din străinătate. 

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie exercită, di-

rect sau prin procurori anume desemnaţi, controlul asupra tuturor parchetelor.  

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie participă la 

şedinţele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în Secţii Unite, precum şi la orice complet al acesteia, 

când consideră necesar. 

În cazul imposibilităţii de participare, procurorul general deleagă pe prim adjunctul sau pe 

adjunctul său ori pe un alt procuror pentru a participa, în locul său, la şedinţele Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie menționate anterior. 

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie desemnează, 

dintre procurorii acestui parchet, pe procurorii care participă la şedinţele Curţii Constituţionale, 

în cazurile prevăzute de lege. 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are în structură secţii conduse de 

procurori-şefi, care pot fi ajutaţi de adjuncţi. În cadrul secţiilor pot funcţiona servicii şi birouri 

conduse de procurori-şefi. 

În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie emite ordine cu caracter intern. 

 În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie funcţionează colegiul de 

conducere, care hotărăşte asupra problemelor generale de conducere ale Ministerului Public.  

Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este con-

stituit din procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-

adjunctul, şi 5 procurori aleşi în adunarea generală a procurorilor.  Dispoziţiile art. 49 alin. (3) - 

(7) din Legea 304/2004 se aplică în mod corespunzător. 

Adunarea generală a procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

se convoacă de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Jus-

tiţie, anual sau ori de câte ori este necesar. Dispoziţiile art. 51 din Legea 304/2004  se aplică în 

mod corespunzător. 

 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie elaborează anual un raport privind 

activitatea desfăşurată, pe care îl prezintă Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Mag-
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istraturii şi ministrului justiţiei, nu mai târziu de luna februarie a anului următor. Ministrul jus-

tiţiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Ministerul Public este independent în relaţiile cu celelalte autorităţi şi îşi exercită 

atribuţiile numai în temeiul legii şi pentru asigurarea respectării acesteia. 

Structura organizatorică cuprinde direcții, secții, servicii, birouri. 

1. DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRACȚIUNILOR DE CRIMINALITATE  

ORGANIZATĂ ȘI TERORISM (DIICOT)  

Este o structură specializată din cadrul PÎCCJ, cu personalitate juridică, specializată în investiga-

rea infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, a cărei organizare și funcționare sunt 

reglementate prin Ordonanța nr. 78/2016 aprobată prin Legea  Nr.120/2018 din 4 iunie 2018. Po-

trivit acestui act normativ, DIICOT are 14 servicii teritoriale, în județele în care există curți de 

apel, precum și 26 de birouri teritoriale, în restul județelor. 

2. DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE (DNA)  

Este o structură specializată a PÎCCJ, cu personalitate juridică, specializată în combaterea 

corupției. DNA a fost înființată prin OUG 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și are 

14 servicii teritoriale, cu sediul în orașele în care se găsesc curțile de apel, cu excepția municipi-

ului București. 

3. SECȚIA DE URMĂRIRE PENALĂ ȘI CRIMINALISTICĂ  

Secția de urmărire penală și criminalistică exercită atribuțiile PÎCCJ în legătură cu activitatea de 

urmărire penală și coordonează activitatea de urmărire penală și activitatea de criminalistică des-

fășurate de celelalte parchete. Secția de urmărire penală și criminalistică este condusă de un 

procuror șef secție, ajutat de un procuror șef secție adjunct. 

4. SECȚIA PARCHETELOR MILITARE  

Este altă secție operativă din cadrul PÎCCJ, condusă de un procuror militar șef secție, ajutat de un 

procuror militar șef secție adjunct. Principala atribuție este aceea de a efectua urmărirea penală în 

cauzele penale date prin lege în competența sa sau preluate de la parchetele militare ierarhic in-

ferioare. De asemenea, Secția parchetelor militare participă la judecarea de către Înalta Curte de 

Casație și Justiție a cauzelor privind infracțiunile săvârșite de militari. 

5. SECȚIA JUDICIARĂ  
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Secția judiciară exercită atribuțiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în 

legătură cu desfășurarea activității judiciare penale și civile și coordonează activitatea judiciară 

desfășurată de celelalte parchete. Secția judiciară este condusă de un procuror șef secție, ajutat de 

un procuror șef secție adjunct. 

6. SECȚIA DE RESURSE UMANE ȘI DOCUMENTARE  

Exercită atribuțiile PÎCCJ privind structura și organizarea parchetelor, evidența personalului 

Ministerului Public și administrarea carierei acestuia, precum și atribuțiile privind activitatea de 

analiză, studii și documentare juridică, de cunoaștere a cauzelor care generează și a condițiilor 

care favorizează criminalitatea, de centralizare și prelucrare a datelor statistice și pe cele privind 

protecția minorilor, de registratură și arhivă și coordonează aceste activități desfășurate de cele-

lalte parchete. Este condusă de un procuror șef secție, ajutat de un procuror șef secție adjunct. 

7. SERVICIUL DE ÎNDRUMARE ȘI CONTROL  

Serviciul de îndrumare și control este condus de un procuror șef serviciu și exercită atribuțiile în 

legătură cu controlul ierarhic și alte atribuții ale procurorului general al PÎCCJ prevăzute în 

Codul de procedură penală și legi speciale. Totodată, efectuează activități de coordonare și con-

trol la parchete și propun măsuri de înlăturare a deficiențelor constatate, inclusiv sesizarea In-

specției Judiciare. 

8. SERVICIUL TEHNIC  

Este o nouă structură din cadrul PÎCCJ, fiind înființată prin Ordonanța de urgență nr. 6/2016 

privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse 

în procesul penal, după ce, prin Decizia nr. 51/2016, Curtea Constituțională a admis excepția de 

neconstituționalitate a prevederilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală, care stipu-

lează acum că “procurorul pune în executare supravegherea tehnică ori poate dispune ca aceasta 

să fie efectuată de organul de cercetare penală sau de lucrători specializați din cadrul poliției". 

Urmare a modificărilor legislative, Ministerul Public este autorizat în prezent să dețină și să folo-

sească mijloace adecvate pentru obținerea, verificarea, prelucrarea, stocarea și descoperirea in-

formațiilor privitoare la infracțiunile date în competența parchetelor, iar în vederea desfășurării 

acestor activități, în cadrul PÎCCJ a fost înființat Serviciul Tehnic, format din ofițeri sau agenți 

de poliție judiciară, sub directa conducere și controlul nemijlocit al procurorilor. 
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9. SERVICIUL DE COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ, RELAȚII IN-

TERNAȚIONALE ȘI PROGRAME  

Funcționează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casație și Justiție și are atribuții în domeniul cooperării judiciare internaționale, în domeniul 

relațiilor internaționale și programelor, precum și în domeniul protocolului. 

10. SERVICIUL DE DOCUMENTE CLASIFICATE  

Personalul Serviciului de documente clasificate asigură îndeplinirea tuturor obligațiilor stabilite 

prin legislația privind documentele și informațiile clasificate pentru toate secțiile Parchetului de 

pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu excepția Secției parchetelor militare, Direcției 

Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și 

Terorism. 

11. SERVICIUL DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI  

Funcționează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casație și Justiție și desfășoară activitățile specifice domeniului tehnologiei informației și co-

municațiilor în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. De asemenea, 

coordonează această activitate la nivelul Ministerului Public, asigurând elaborarea și implemen-

tarea Strategiei de informatizare a Ministerului Public și a sistemului judiciar din România, 

alături de toate instituțiile implicate. Serviciul de tehnologia informației este condus de un spe-

cialist IT șef. 

12. BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE  

Biroul de informare și relații publice este subordonat direct procurorului general al PÎCCJ, iar 

conducătorul biroului îndeplinește și funcția de purtător de cuvânt. Personalul din cadrul Biroului 

de informare și relații publice are atribuții de informare publică cu privire la activitatea Minis-

terului Public și răspunde presei în numele instituției. 

13. BIROUL JURIDIC  

Biroul juridic funcționează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și este condus de un șef birou - consilier juridic, personal 

de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor. Biroul juridic asigură apărarea drep-

turilor și intereselor legitime ale Ministerului Public, în conformitate cu reglementările legale în 

vigoare. Printre atribuțiile Biroului juridic se numără reprezentarea intereselor instituției în fața 
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instanțelor judecătorești și avizarea, din punct de vedere al legalității, a actelor juridice pe care le 

încheie instituția; 

14. DEPARTAMENTUL ECONOMICO-FINANCIAR ȘI ADMINISTRATIV  

Activitatea economico-financiară și administrativă din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casație și Justiție este realizată de Departamentul economico- financiar și administra-

tive, care funcționează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție și este condus de un manager economic. 

15. DIRECȚIA DE AUDIT PUBLIC INTERN  

Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management finan-

ciar și control ale Ministerului Public sunt transparente și conforme cu normele de legalitate, 

regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate. În cazul identificării unor iregularități sau 

posibile prejudicii, raportează imediat procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casație și Justiție și structurii de control intern abilitate. 

16. UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR  

A fost înființată în vederea derulării programelor cu finanțare externă al căror beneficiar este 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Unitatea de management al proiectelor 

funcționează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casație și Justiție și este coordonată de un manager public sau de un consilier pentru afaceri 

europene. Personalul Unității de management al proiectelor are ca principale atribuții coordo-

narea activităților prin care se realizează implementarea, din punct de vedere tehnic, a proiectelor 

cu finanțare externă, asigurarerea managementului tehnic al proiectelor și contractelor aferente, 

precum și raportarea către instituțiile abilitate a datelor și informațiilor solicitate. 

17. SERVICIUL PENTRU COORDONAREA MINISTERULUI PUBLIC ÎN DOMENIUL 

DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Procurorii din cadrul Serviciului pentru coordonarea activităţii Ministerului Public în domeniul 

drepturilor de proprietate intelectuală au atribuţii de combatere a infracţiunilor în domeniul drep-

turilor de proprietate intelectuală şi efectuează urmărirea penală în cauzele penale având ca obi-

ect infracţiuni vizând drepturile de proprietate intelectuală Săvârşite de persoanele a căror calita-

te atrage competenţa Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi în alte 

cauze penale, potrivit competenţei stabilite de lege; 
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18. SECȚIA PENTRU INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR DIN JUSTIȚIE 

Având în vedere dispozițiile art. 881 coroborate cu art. III din Legea nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 

23 octombrie 2018, a devenit operațională cea mai nouă secție din cadrul Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție. 

Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție are competența exclusivă de a efectua 

urmărirea penală pentru infracțiunile săvârșite de judecători și procurori, inclusiv judecătorii și 

procurorii militari și cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii,  

cauzele de competența acesteia, aflate în lucru la Direcția Națională Anticorupție și la alte unități 

de parchet, precum și dosarele soluționate până la această dată, au fost preluate de către Secția 

pentru investigarea infracțiunilor din justiție. 

Managementul Resurselor Umane  

Activitatea conducerii P.Î.C.C.J.  pe componenta resurse umane va avea ca obiectiv    

prioritar utilizarea la parametri optimi a resurselor umane existente şi perfecționarea profesională 

continuă a procurorilor și personalului auxiliar de specialitate. 

 Din perspectiva utilizării resurselor umane în cadrul parchetelor sunt relevante 

următoarele aspect statistice: - numărul total de posturi de procuror prevăzute în statele de funcţii 

este 2.973 (dintre care la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 156, Direcţia 

de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - 295, Direcţia Naţională 

Anticorupţie - 195, parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale şi judecătorii - 2.234 şi par-

chetele militare - 93). - numărul total de posturi de procuror ocupate - 2.538 (din care la Par-

chetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 130, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor 

de Criminalitate Organizată şi Terorism - 269, Direcţia Naţională Anticorupţie - 158, parchetele 

de pe lângă curţile de apel, tribunale şi judecătorii - 1.919 şi parchetele militare - 62). 

Funcţii de conducere: La sfârşitul anului 2018, structura posturilor cu funcţii de conduce-

re prevăzute la nivelul Ministerului Public se prezenta astfel: - Parchetul de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie: 29 - Parchetele de pe lângă curţile de apel (P.C.A): 70 - Parchetele de pe 

lângă tribunale (P.T.): 172 - Parchetele de pe lângă judecătorii (P.J.): 223 - Direcţia de Investiga-

re a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) 63 - Direcţia Naţională 

Anticorupţie (D.N.A.): 42 - Parchetele militare (P.M.): 32 TOTAL: 631 
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Din totalul funcţiilor de conducere prevăzute la data de 31 decembrie 2018, 197 erau va-

cante (din care: la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi parchetele de pe lân-

gă curţile de apel, tribunale şi judecătorii – 145, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Cri-

minalitate Organizată şi Terorism – 17, Direcţia Naţională Anticorupţie – 17, parchetele militare 

– 18). Comparativ cu anul 2017 (69,00%), în anul 2018 se constată menținerea gradului de ocu-

pare a funcţiilor de conducere prin numire (68,78%). Pe parcursul anului 2018 s-a constatat că au 

existat parchete de pe lângă judecătorii care au avut în structură un singur post de procuror ocu-

pat prin numire, aceasta reprezentând  consecința transferurilor și promovărilor în funcția de pro-

curor.  

Întrucât există mai multe unităţi de parchet ( ex unităţi cu cu grad de ocupare sub 50%: 

Parchetul de pe Lângă: Judecătoria Aiud, Judecătoria Alexandria, Judecătoria Slatina, Judecăto-

ria Miercurea Ciuc, Judecătoria Vălenii De Munte, Judecătoria Găești ) care funcţionează aproa-

pe constant cu schema incompletă, uneori şi la jumătate sau mai puţin de jumătate din numărul 

posturilor prevăzute, se impune o atenţe specială şi o implicare  susţinută pentru menţinerea unui 

echilibru al organizării activităţii acestora, astfel încât să se asigure un cadru optim al perfor-

manţei judiciare. 

Din punct de vedere al gestionării resurselor umane, se impune în continuare iniţierea 

unor demersuri potrivit competențelor care îi sunt conferite procurorului general de prevederile 

legale, pentru ocuparea funcțiilor de conducere la unitățile de parchet care funcționează cu un 

număr redus de procurori sau considerate neatractive și care sunt vacante de mai mult timp. Sta-

bilitatea funcțiilor de conducere este esențială pentru atingerea obiectivelor, iar atribuţiile pe 

componenta resurse umane revine  Consiliul Superior al Magistraturii, Procurorului General și 

Ministrului Justiției. Ultimele modificări legislative au redus rolul procurorului general în mate-

ria resurselor umane, politicile de transfer, detașare și delegare a procurorilor revenind în princi-

pal Secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, iar, în cazul delegării, și procuro-

rilor generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel, ceea ce impune ca la nivelul Ministerului 

Public pentru elaborea unei strategii pe termen mediu și lung a resurselor umane să existe comu-

nicarea loială şi continuă a datelor privind ocuparea posturilor vacante şi a funcţiilor de conduce-

re.  

Cooperarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu Institutul Națio-

nal al Magistraturii, va avea în vedere pregătirea profesională continuă descentralizată, a procu-
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rorilor și a personalului auxiliar de specialitate atât la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casație și Justiție cât și la nivelul unităților și structurilor de parchet din cadrul Ministerului 

Public prin intermediul formatorilor colaboratori din cadrul Institutul Național al Magistraturii, 

precum şi în cadrul ,,Programului de schimb între autoritățile judiciare europene” , sub egida 

E.J.T.N. 

Capitolul III. RAPORTURILE MINISTERULUI PUBLIC CU ALTE AUTORITĂȚI 

 Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii  

Ministerul Public în relaţia cu Consiliul Superior al Magistraturii va urmări să con-

solideze statutul profesional al procurorilor şi creşterea gradului de încredere în actul de urmărire 

penală. Relaţiile de colaborare dintre Ministerul Public şi Consiliul Superior al Magistraturii are 

drept fundament, funcţia acestui organ colectiv de garant al independenţei justiţiei, iar prezenţa 

procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ca membru de 

drept în Consiliu trebuie să aibe ca deziderat unic promovarea intereseleor procurorilor, 

acţionând în direcţia protecţiei lor în faţa oricăror imixtiuni în afara cadrului legal.  

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.161/2018 a fost aprobat 

Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 (denu-

mită în continuare S.N.A.) la nivelul autorităţii judecătoreşti, acesta cuprinzând, în baza analizei 

riscurilor şi vulnerabilităţilor identificate, obiective specifice, activități şi remedii, responsabili şi 

termene de realizare. În acest context, Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie trebuie să dispună supravegherea şi continuarea măsurilor pentru aducerea 

la îndeplinire a obiectivelor ce îi revin (ex. implementarea programului privind educaţia juridică 

în unităţi de învăţământ, organizarea activităţilor de tipul „porţi deschise”, consolidarea compar-

timentelor de comunicare şi relaţii cu publicul, utilizarea mecanismelor de unificare a practicii 

judiciare etc.).  

Raportul cu puterea executivă - relaţia de autoritate a Ministrului Justiţiei cu procurorii 

Procurorii contribuie la garantarea statului de drept, în mod special, prin înfăptuirea unei 

justiții echitabile, imparțiale și eficiente, în toate cazurile și în toate fazele procesului penal. 

 Procurorii acționează în numele societății și în interes public, în scopul respectării și 

protejării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. 

Independența și autonomia Ministerului Public constituie un corolar indispensabil pentru 
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independența justiției. 

 În capitolul "Considerații Introductive. Organizarea și Funcționarea Ministerului Public" 

din Raportul de activitate al Ministerului Public pe anul 2018 se menționează că: 

2018 a fost anul în care atenția societății în ansamblu a fost concentrată asupra autorității 

judecătorești. Publicul a fost ținut captiv într-o avalanșă de teme, subiecte de presă, dezvăluiri, 

inițiative parlamentare și ministeriale, decizii judiciare și extrajudiciare și abordări publice 

care, în final, nu au făcut decât să arunce o anatemă asupra sistemului judiciar. 

 Sub pretextul devoalării abuzurilor din modul de înfăptuire a actului de justiție și mai 

ales ale procurorilor, a fost promovată o campanie abilă având ca scop diminuarea prestigiului, 

a încrederii în misiunea socială și probitatea acestora. Au fost extrapolate comportamente 

discutabile din cazuri izolate la activitatea procurorilor în general cu consecința inducerii 

artificiale a unei animozități față de un întreg corp profesional care își îndeplinește sarcinile cu 

onestitate și în anonimat. De aici până la atingerile aduse independenței nu a fost decât un pas. 

 A fost anul în care s-au exercitat presiuni deosebite asupra instituțiilor judiciare, în 

special asupra parchetelor. 

 În acest context, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție a fost pus în ipostaza de a adopta în numeroase rânduri poziții publice și instituționale în 

sensul apărării independenței procurorilor. 

Curtea Constituțională a emis o hotărâre prin care a așezat într-o nouă paradigmă 

relația procurorilor cu ministrul justiției, stabilind o procedură sui generis de revocare a 

procurorilor de rang înalt și făcând din propunerea de revocare a ministrului justiției un 

adevărat act administrativ imperativ pentru Președintele României. 

Apreciem că aceste considerații reprezintă un punct de vedere critic ce nu poate fi validat 

integral, deoarece nu înglobează la nivelul interpretării critice o analiză completă care să țină 

cont în principal de principiului separaţiei puterilor în stat şi echilibrul acestora, în condițiile în 

care acesta este un principiu fundamental de organizare şi funcţionare a statului.  

Aristotel scria în lucrarea sa „Politica” despre existența în stat a unor organe cu funcții 

diferite dar interdependente între ele, și anume Adunarea Generală, Corpul magistraților și 

Corpul judecătoresc. 

Teoria separației puterilor în stat este un principiu fundamental al democrației moderne, 

potrivit căreia puterea este împărțită între cele trei ramuri ale guvernării, și anume puterea 
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legislativă, cea executivă și cea judecătorească. Fiecare putere este reprezentată de către o 

instituție separată iar cei care exercită aceste puteri sunt aleși prin diferite metode, au diferite 

intervale de timp în care pot exercita puterea și sunt independenți unii față de alții. 

Acest principiu nu presupune izolarea unei puteri față de cealaltă ci, dimpotrivă, 

fiecare ramură a puterii este implicată în funcționarea celeilalte printr-un sistem de control și 

echilibru reciproc. 

Fiecare putere de stat are dreptul de a se organiza şi a se exercita, de a-şi stabili şi rezolva 

problemele interne şi externe în mod liber. Echilibrul puterilor în stat se efectuează prin stabilirea 

unor măsuri şi mijloace de control reciproc, capabile să împiedice organele publice să abuzeze de 

atribuţiile cu care au fost investite. 

Pentru a-şi realiza funcţiile sale, statul îşi organizează un sistem de instituţii, de organe, 

care dau expresie concretă puterilor publice. Modul de funcţionare a Instituţiilor publice, 

coraportul şi repartizarea prerogativelor se efectuează conform constituţiei şi legilor. Curtea 

Constituţională a României reprezintă pilonul fundamental al respectării echilibrului puterilor în 

stat astfel că şi-a îndeplinit rolul său cu acurateţe şi obiectivism. 

 

Capitolul IV. DISFUNCŢIONALITĂŢI, PRIORITĂŢI ŞI MĂSURI 

Dispoziții Constituționale privind Rolul Ministerului Public 

Art. 131 – Rolul Ministerului Public 

(1) În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societăţii şi 

apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor. 

(2) Ministerul Public îşi exercită atribuţiile prin procurori constituiţi în parchete, în 

condiţiile legii. 

(3) Parchetele funcţionează pe lângă instanţele de judecată, conduc şi supraveghează 

activitatea de cercetare penală a poliţiei judiciare, în condiţiile legii. 

Art. 132 – Statutul procurorilor 

(1) Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi 

al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei. 

(2) Funcţia de procuror este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu 

excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior. 

Modalităţile prin care ministrul justiţiei îşi exercită autoritatea asupra Ministerului 
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Public au fost stabilite prin art.69 din Legea 304/2004 pentru organizarea judecătorească, după 

cum urmează: 

(1) Ministrul justiţiei, când consideră necesar, din proprie iniţiativă sau la cererea Secţiei pentru 

procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, exercită controlul asupra procurorilor, prin 

procurori anume desemnaţi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie sau, după caz, de procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, de 

procurorul-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 

ori de ministrul justiţiei. 

(2) Controlul constă în verificarea eficienţei manageriale, a modului în care procurorii îşi 

îndeplinesc atribuţiile de serviciu şi în care se desfăşoară raporturile de serviciu cu justiţiabilii şi 

cu celelalte persoane implicate în lucrările de competenţa parchetelor. Controlul nu poate viza 

măsurile dispuse de procuror în cursul urmăririi penale şi soluţiile adoptate.  

(3) Ministrul justiţiei poate să ceară procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 

procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 

Terorism, informări asupra activităţii parchetelor şi să dea îndrumări scrise cu privire la măsurile 

ce trebuie luate pentru prevenirea şi combaterea eficientă a criminalităţii.  

Deși Ministerul Public joacă un rol determinant în sistemul de justiţie penală, considerăm 

că în desfăşurarea şi soluţionarea unui proces penal, faza principală, determinantă este 

judecata, şi nu urmărirea penală. Urmărirea penală este doar o fază pregătitoare a judecăţii. De 

aceea, judecata niciodată nu trebuie să se limiteze la simpla evaluare a dosarului de urmărire 

penală, ci, în faza de judecată, în mod nemijlocit, se impune administrarea probelor strânse în 

timpul urmăririi penale şi punerea în dezbatere contradictorie a tuturor probelor strânse în 

cursul urmăririi penale4. 

Față de considerentele de ordin cognitiv analizate care au fost exprimate de Ministerul 

Public în ultimul raport de activitate, precum și cele de ordin legal care reglementează atribuțiile 

și rolul procurorilor, considerăm că în activitatea viitoare a procurorului general, un deziderat 

stringent trebuie să îl constituie cooperarea loială și în cadru legal cu celelalte puteri ale 

                                                           
4 Marian Drilea Marga Urmărirea penală în  noul Cod de procedură penală Editura:Universul Juridic ISBN: 9786066734349 

 

 
 

https://carturesti.ro/editura/universul_juridic
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statului într-un sistem de echilibru reciproc.  

Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție trebuie să 

aibe disponibilitatea la dialog în vederea identificării şi susţinerii unor soluții legislative 

acceptate unanim de întreg sistemul judiciar și în consonanță cu nevoile societății care să 

corespundă standardelor europene, să fie conforme angajamentelor internaționale ale României 

și să protejeze membrii societății de infracționalitate.  

În același Raport de activitate al Ministerului Public pe anul 2018 s-a mai menționat că: 

“În mod egal, a existat în ultimii trei ani un demers continuu de creare a unei culturi 

instituționale de protecție a drepturilor omului și a libertăților fundamentale în faza de urmărire 

penală.”, iar la analiza Calităţii urmăririi penale, constatăm existența unor indicatori care 

dovedesc o afectare a dreptului la libertate şi siguranţă și impun reformarea și îmbunătățirea 

acestui demers de protecție, deoarece conform datelor din raportul de evaluare, statistic s-au 

stabilit următoarele:  

Arestați preventiv netrimiși în judecată “ În anul 2018, din totalul de 6.103 inculpați cercetați 

în stare de arest preventiv, față de 203 s-au dispus soluții de netrimitere în judecată . La sfârșitul 

anului 2018, 1.572 inculpați arestați preventiv erau în faza procesuală a urmăririi penale. 

Creșterea înregistrată în cursul anului 2018 la acest indicator a fost determinată, în principal, 

de cauze de natură obiectivă, respectiv dezincriminarea unor fapte de natură penală și aplicarea 

art. 159 din Codul penal privind împăcarea părților.” 

Achitări definitive „În anul 2018 au fost achitați definitiv, indiferent de perioada trimiterii în 

judecată, 1.290 inculpați, (cu 254 mai mulți decât în 2017) din care 1.264 inculpați persoane 

fizice, în creștere cu 269 de inculpați, 17 minori (în creștere cu 5 persoane) și 26 inculpați 

persoane juridice. Dintre inculpații achitați definitiv, un număr de 63 au fost arestați preventiv. 

Din numărul total al inculpaților achitați, pentru un număr de 158 de inculpați, temeiul achitării 

a fost dezincriminarea faptei, cu 35 de inculpați mai mult decât 2017. Ponderea achitaților 

definitiv în totalul inculpaților trimiși în judecată a fost de 2,2%, față de 1,7% în anul 2017.. 

Deși problematica achitărilor pronunțate prin hotărâri definitive va face obiectul unei analize 

distincte, respectiv aceea privind indicatorii de calitate a activității procurorilor, care este un 

obiectiv stabilit prin Ordinului nr. 213/2014 privind organizarea și funcționarea sistemului 

informațional al Ministerului Public, cu modificările și completările ulterioare, se impune totuși 

evidențierea acelor cauze cu caracter general care au influențat acest indicator de calitate. O 
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primă cauză o reprezintă existența unei jurisprudențe neunitare cu privire la instituțiile de drept 

penal determinată, în principal, de interpretarea logico-juridică diferită dată unor dispoziții 

legale de drept material. O altă cauză o reprezintă modul diferit de apreciere și evaluare a 

materialului probator în cele două faze ale procesului penal, respectiv, faza de urmărire penală 

și cea de judecată. Admiterea excepțiilor de neconstituționalitate cu privire la unele dispoziții de 

drept material sau procesual penal, reprezintă o altă cauză care a fost de natură să conducă la 

pronunțarea unor hotărâri de achitare. Analiza și monitorizarea permanentă, în baza Ordinului 

nr. 213/2014 privind organizarea și funcționarea sistemului informațional al Ministerului Public, 

cu modificările și completările ulterioare, a soluțiilor definitive de achitare pronunțate de 

instanțele de judecată au reliefat, în unele cazuri, situații în care achitarea inculpaților trimiși în 

judecată s-a datorat unor deficiențe ale urmăririi penale.  

Restituiri și trimiteri ale dosarelor la procuror dispuse în temeiul art. 346 alin. 3 din Codul de 

procedură penală și art. 485 alin. 1 lit. b din Codul procedură penală În anul 2018, instanțele de 

judecată au dispus restituirea și trimiterea dosarelor la procuror într-un număr de 236 cauze (cu 

21 mai multe decât în 2017), reprezentând 0,51% din numărul trimiterilor în judecată. În cursul 

anului 2018 s-a înregistrat o creștere a numărului de hotărâri definitive prin care s-a dispus 

restituirea cauzei la procuror în baza dispozițiilor art. 346 alin. 3 din Codul de procedură penală 

și de trimitere a dosarului la procuror în baza art. 485 alin. 1 lit. b din același cod. Deși acest 

indicator de calitate va face obiectul unei analize separate, constatările de ordin general au 

evidențiat existența unor cauze ce au vizat o jurisprudență neunitară, (în special în ceea ce 

privește criteriile de apreciere a gravității faptei sau a periculozității infractorului în cazul 

acordului de recunoaștere a vinovăției), o interpretare diferită a materialului probator (în 

special în cazul prevăzut de art. 346 alin. 3 lit. b) Codul de procedură penală și deficiențe ale 

urmăririi penale”. 

COOPERAREA LOIALĂ ÎN CADRUL SISTEMULUI JUDICIAR ROMÂNESC 

ÎNTR-UN SISTEM DE ECHILIBRU RECIPROC. 

Dreptul reprezintă un sistem de reguli create și puse în aplicare prin intermediul unor 

instituții pentru a reglementa conduita cetățenilor unei comunități și prin care se asigură respectul 

și egalitatea în interiorul ei. 

 Noțiunea juridică de Drept reprezintă totalitatea regulilor și normelor juridice care 

reglementează conduita oamenilor în relațiile sociale, într-o colectivitate politic determinată, 
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susceptibile de a fi impuse prin forța coercitivă a statului. 

 Cuvântul Drept provine din latinescul „directus”, ceea ce înseamnă linie dreaptă, riglă, 

drept, iar corespondentul termenului juridic este „jus” - drept, dreptate, licit.  

 Buna credință (Bona fide) este un concept juridic, care a fost fundamentat de Marcus 

Tullius Cicero (filozof, politician, jurist, orator, teoretician politic, consul și constituționalist 

roman, n. 3 ianuarie 106 î.Hr. – d. 7 decembrie 43 î.Hr.) și este definit în diverse moduri în 

doctrinele moderne de drept. Cea mai largă definiție dată bunei credințe se raportează la 

convingerea intimă a unei persoane că ceea ce face este bine, onest, loial, conform legii. 

 Pornind de la această construcție mentală larg acceptată dată noțiunii de bună credință, 

considerăm că pentru a acționa cu bună credință trebuie mai întâi să acceptăm că ceea ce vrem să 

ni se faca nouă trebuie să facem și noi altora, iar răul se biruiește cu binele. 

 Așa cum orice sistem raţionalist îşi are propria structură logică și dialectica sa internă și 

sistemul juridic are la rândul său o structură şi o dialectica proprie, uneori cu totul deosebită şi 

care nu coincide cu demersul obişnuit al gândirii. 

Libertatea persoanei se afirmă ca un drept fundamental al omului, ca un imperativ dictat 

de necesitatea de progres a unei societăți. Libertatea nu este un drept absolut, întrucât individul 

care trăiește într-o societate organizată, trebuie sa suporte consecintele actiunilor sale, libertatea 

și responsabilitatea fiind inseparabile. De aceea raportul dintre libertatea ca drept fundamental și 

măsurile preventive privative de libertate este evaluat în cadrul respectării și aplicării normelor 

penale în vigoare, în condițiile în care dreptul la libertate prezintă natura unei prezumții relative, 

ea putând fi oricand răsturnată prin atingerea adusă valorilor sociale apărate prin legea penală. 

 În ordinea naturala a lucrurilor, considerăm că optica Ministerului Public trebuie să fie în 

conformitate cu reglementările europene și naționale și să privească măsura arestării preventive 

și dintr-o altă perspectivă, ca o măsură ce trebuie utilizată doar în situații excepționale. 

 Indubitabil, sistemul nostru legislativ, în ceea ce privește măsura arestării preventive, este 

unul care oferă suficiente garanții, întrucat termenele în care se iau în discuție prelungirea, 

respectiv menținerea arestării preventive sunt scurte, permițând un control permanent al instanței 

asupra necesității și proporționalității măsurii preventive, iar inculpații pot formula un numar 

nelimitat de cereri de revocare, înlocuire, încetare de drept a măsurii preventive pe tot parcursul 

procesului penal.  

Această soluție generează și neajunsuri, mai ales în cazul menținerii stării de arest 
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preventiv, deoarece în multe situații propunerile de prelungire sau menținere a măsurii se 

încadrează în tiparul unor motivări stereotipe, fiind aproape imposibil să se menționeze de 

fiecare dată argumente noi, iar reacția societății și a presei este de multe ori critică, în raport de 

soluția dispusă dar și de motivarea acesteia. 

Un alt aspect care a generat controverse aprinse în ultimii ani, a vizat conceptul de pericol 

pentru ordinea publică ca element determinant în analiza necesității luarii masurii preventive a 

arestării unui inculpat. 

Romeo Casabona definește periculozitatea ca fiind „acea calitate a cuiva de a produce un 

pericol, adica riscul de a interveni un rău intr-o perioadă mai apropiată sau mai departată în 

timp”5. Important în aprecierea periculozității nu sunt atât calitățile persoanei, cât riscul ca 

aceasta să comita în viitor un delict.  

În cazurile intens mediatizate, s-a invocat că, deși privarea de libertate a unor persoane a 

avut ca element determinant înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, nu sunt 

indicate probele referitoare la faptul ca inculpatul prezintă pericol pentru ordinea publică. 

Considerăm că reacția mass media prin care se exprimă dezaprobarea și indignarea față de 

anumite persoane investigate penal, nu trebuie să fie considerată de organele judiciare un indiciu 

cu privire la gravitatea concretă a faptelor săvârșite și astfel sub imperiul presiunilor mediatice să 

se ajungă la o concluzie impusă, că cercetarea în stare de libertate a persoanei acuzate nu este 

proporțională cu starea de pericol pe care o prezintă pentru ordinea publica.   

Curtea de la Strasbourg concluzionează că arestarea preventivă nu este o formă de 

executare anticipată a pedepsei, ci o masură procedurală cu scop pur preventiv. Scopul pur 

preventiv se raporteaza, la inculpat, la societate? Curtea a apreciat că pericolul social pentru 

ordinea publică pe care îl prezintă inculpatul scade odată cu trecerea timpului, iar organele 

judiciare trebuie să ofere o explicație concretă cu privire la persistența motivelor ce justifică 

lipsirea de libertate.  

Având ca puncte de plecare în analiza anterioară și prezumția de nevinovăție, dar și 

caracterul subsidiar şi excepţional al măsurii arestării preventive concluzionăm că este necesară o 

apreciere riguroasă a fiecărui caz în parte de către fiecare procuror atunci când verifică 

îndeplinirea tuturor condiţiilor de aplicare a măsurilor preventive, inclusiv a celei privind 

                                                           
5 Carlos Maria Romeo Casabona – Peligrosidad y Derecho Penal preventivo, Ed. Bosch,Barcelona,1986, pg. 15-16 
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analizarea probelor pentru a constata (ex propriis sensibus) dacă există sau nu suspiciunea 

rezonabilă că inculpatul a săvârşit infracţiunea de care este acuzat, fără să se raporteze la soluțiile 

anterioare și/sau la raționamentele și judecățile de valoare făcute în afara sistemului judiciar. 

Prin hotărârea Witold Litwa c. Poloniei6, Curtea europeană a stabilit că detenţia unei 

persoane reprezintă o măsură atât de gravă încât poate fi justificată numai dacă alte măsuri, mai 

puţin severe, s-au dovedit ineficiente pentru apărarea interesului urmărit7. Pe de altă parte, în 

cauza Mihuță c. României8, Curtea reamintește că art. 5 parag. 3 din Convenție impune 

instanțelor naționale, atunci când sunt confruntate cu necesitatea de a prelungi o măsură de 

arestare preventivă, să ia în considerare măsurile alternative prevăzute de legislația națională. 

În același sens, considerăm că trebuie să se dea relevanță mai mare dispozițiilor prev. de 

art. 202 alin. (3) C. pr. pen.  care stabilesc că orice măsură preventivă trebuie să fie proporţională 

cu gravitatea acuzaţiei aduse persoanei faţă de care este luată şi necesară pentru realizarea 

scopului urmărit prin dispunerea acesteia, deoarece rolul procurorului nu este numai acela de 

acuzator ci si de apărător al intereselor generale ale societății printr-o protecție deplină și 

echilibrată. 

Procurorul are datoria să verifice dacă o măsură preventivă mai ușoară este suficientă, 

ceea ce înseamnă că trebuie să analizeze condiţiile prevăzute de lege pentru luarea măsurilor 

preventive mai ușoare (arestul preventiv fiind cea mai grea), are datoria să analizeze probele 

strânse în cursul urmăririi penale atât împotriva acuzatului cât și cele în favoarea lui, pentru a 

verifica dacă există suspiciunea rezonabilă că acea persoană a săvârşit o infracţiune. 

Codul de procedură penală a preluat conceptul „dreptului la libertate și siguranță” 

(principiu fundamental al procesului penal) ca o consecință a jurisprudenței Curții Europene cu 

referire la art. 5 din Convenția europeană, alineatele (3)–(5) ale art. 9 C. pr. pen. fiind reproduceri 

fidele ale parag. 2, 4 și 5 ale art. 5 din Convenție. 

În cauza Wemhoff c. Germaniei, Curtea europeană a stabilit că detenția preventivă trebuie 

să aibă un caracter excepțional, starea de libertate fiind starea normală. În același sens, și art. 9 

alin. (2) C.pr.pen. arată că orice măsură privativă sau restrictivă de libertate se dispune în mod 

excepţional. De asemenea, în cauza Stogmuller c. Austriei, Curtea a arătat că privarea de libertate 

a unei persoane, înainte de condamnare, constituie o gravă derogare de la principiile libertății 

                                                           
6 CEDO, hotărârea din 04 aprilie 2000, cauza Witold Litwa c. Poloniei. 
7 În același sens, CEDO, hotărârea din 23 septembrie 2008, cauza Vrencev c. Serbiei. 
8 CEDO, hotărârea din 14 septembrie 2009, cauza Mihuță c. României. 



20 
 

individuale și de la prezumția de nevinovăție. 

Considerăm că trebuie reformată tendința întregii societăți românești de a considera că 

„starea de arest” este starea normală și inculpatul arestat, singur sau prin in tremediul avocatului 

său, trebuie să arate motivele pentru care s-ar impune lăsarea sa în libertate. Or, această inversare 

a rolurilor întâlnită deseori în ultimii ani contrar reglementărilor interne și practicii Curții 

Europene a impus acuzatului să probeze existența unor circumstanțe excepționale care să nu 

justifice plasarea sa întrun regim provizoriu de detenției. 

Art. 5 din Convenție porneşte de la o prezumţie de libertate („Orice persoană are dreptul 

la libertate şi siguranţă”), iar Curtea europeană a statuat și în jurisprudența sa9 această regulă: 

„Prezumţia este în favoarea eliberării. După cum a fost stabilit în cauza Neumeister v. Austria, a 

doua parte a articolului 5 § 3 nu oferă instanţelor judiciare dreptul de a alege între a aduce 

acuzatul în faţa instanţei într-un termen rezonabil sau a-l elibera în cursul procedurii. Până la 

condamnare, el trebuie prezumat nevinovat şi scopul acestei prevederi este, în esenţă, de a cere 

eliberarea lui provizorie odată ce starea de detenţie încetează să mai fie rezonabilă (McKay v. the 

United Kingdom). 

În jurisprudența sa10, Curtea europeană a stabilit că art. 5 parag. 3 din Convenție impune 

necesitatea ca orice perioadă de arest preventiv, indiferent cât de scurtă ar fi ea, să fie justificată / 

demonstrată într-un mod convingător de către autorități (cauza Shishkov c. Bulgariei, cauza 

Belchev împotriva Bulgariei, cauza Yevgeniy Bogdanov c. Rusiei) și, în niciun caz, nu poate fi 

acceptată prelungirea aproape automată a detenţiei. 

DIRECTIVA PRIVIND PREZUMȚIA DE NEVINOVĂȚIE ȘI DREPTUL DE A FI 

PREZENT LA PROCES ÎN CADRUL PROCEDURILOR PENALE. 

În ceea ce privește implementarea unor măsuri la nivel național de natură să recunoască 

valoarea și semnificația în cadrul sistemului procesual-penal a prezumției de nevinovăție și a 

dreptului acuzatului de a fi prezent la proces, considerăm că Ministerul Public ar trebui să 

                                                           
9 CEDO, hotărârea din 13 martie 2007, cauza Castraveț c. Moldova. 
10 CEDO, hotărârea din 26 octombrie 2006, cauza Khudobin c. Rusiei; CEDO, hotărârea din 6 noiembrie 2007, cauza Musuc c. Moldovei; 

CEDO, cauza Chichkov c. Bulgariei, nr. 38822/97, CEDH 2003-I. 

 

 
 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-63-2015-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-63-2015-INIT/ro/pdf
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exprime următoarea poziție oficială: 

La data de 12 februarie 2016, miniștrii statelor membre ale UE au adoptat Directiva 

privind prezumția de nevinovăție și dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor 

penale. 

Directiva cuprinde noi norme care vor garanta prezumția de nevinovăție a persoanelor pe 

care poliția sau autoritățile judiciare le acuză sau le suspectează de comiterea unei infracțiuni.  

Deoarece scopul Directivei este acela de crea în primul rând  un spațiu comun de 

încredere în angajamentul fiecărui stat, Ministerul Public va respecta  hotărârile și deciziile 

judiciare în materia dreptului penal în spiritul acestor noi reguli menite să asigure respectarea 

următoarelor drepturilor fundamentale, cum ar fi: 

1. Nevinovăție până la dovedirea vinovăției. Este interzisă orice manifestare publică din 

partea autorităților care ar putea sugera vinovăția, înainte de aflarea verdictului. O definiție 

comună a prezumției de nevinovăție va fi valabilă pentru toate statele membre. 

În ceea ce privește îndeplinirea acestui scop, conform noii directive, statele membre 

(inclusiv România) trebuie să ia măsurile adecvate pentru ca autoritățile publice, atunci când 

comunică informații mass-mediei, să nu se refere la persoanele suspectate sau acuzate ca fiind 

vinovate atâta timp cât nu s-a dovedit conform legii că sunt vinovate.  Autoritățile judiciare  

trebuie să se abțină de la prezentarea persoanelor suspectate sau acuzate ca fiind vinovate, în 

instanță sau în public, prin utilizarea unor măsuri de constrângere fizică, cum ar fi cătușele 

pentru mâini sau pentru picioare, boxele de sticlă sau cuștile, cu excepția situațiilor în care aceste 

măsuri sunt necesare din motive specifice cauzei, fie legate de securitate, inclusiv împiedicarea 

persoanelor suspectate sau acuzate de a se răni sau de a-i răni pe alții ori de a distruge bunuri de 

orice tip, fie legate de împiedicarea persoanelor suspectate sau acuzate de a se sustrage urmăririi 

sau de a avea contact cu persoane terțe, cum ar fi martorii sau victimele. 

Considerăm că toate aceste măsuri au un caracter administrativ extraprocesual și nu este 

necesară o reglementare distinctă în cuprinsul codului de procedură penală, pentru garantarea 

prezumției de nevinovăție ci doar o reglementare privind comunicarea datelor publice dintr-o 

anchetă penală în curs de desfășurare.  

2. Sarcina probei revine acuzării. Nu persoana acuzată este cea care trebuie să își dovedească 

nevinovăția. Orice îndoială este în beneficiul persoanei suspectate sau acuzate.  

În opinia noastră, implementarea directivei nu necesită norme suplimentare care să garanteze 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-63-2015-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-63-2015-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-63-2015-INIT/ro/pdf
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prezumția de nevinovăție întrucât există reglementări corespunzătoare în cuprinsul art.4  și 

art.99 Cod procedură penală. 

3. Dreptul la tăcere. Dreptul de a tăcea și de a nu se auto-incrimina sunt de asemenea protejate. 

Acestea nu trebuie interpretate împotriva suspecților și acuzaților ca o recunoaștere a vinovăției 

pentru a obține condamnarea lor.  

Considerăm că există o reglementare corespunzătoare și suficientă în cuprinsul  art.83 lit.a Cod 

procedură penală care garantează pe deplin exercitarea dreptului la tăcere și de a nu se auto-

incrimina al acuzatului. 

4. Dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale. Este un drept esențial care 

garantează un proces echitabil. Încălcarea acestui drept va acorda persoanelor suspectate sau 

acuzate dreptul la un nou proces. 

 Reglementarea actuală din codul de procedură penală în cuprinsul dispozițiilor art.466 

oferă garanțiile și posibilități efective și necesare pentru redeschiderea procesului penal și 

judecarea în cadrul unui nou proces penal a persoanei condamnate definitiv care a fost judecată 

în lipsă.  

Dispozițiile Directivei trebuie să se aplice din momentul în care o persoană este 

suspectată sau acuzată de comiterea unei infracțiuni, sau a unei presupuse infracțiuni și, prin 

urmare, chiar înainte ca persoana respectivă să fie informată de către autoritățile competente ale 

unui stat membru, prin notificare oficială sau în alt mod, cu privire la faptul că este suspectată 

sau acuzată. Prezenta dispoziție din Directivă ar trebui să se aplice în toate fazele procedurilor 

penale, până când hotărârea prin care se stabilește vinovăția sau nevinovăția persoanei suspectate 

sau acuzate de săvârșirea infracțiunii rămâne definitivă. 

Codul de procedură penală actual, a introdus în plan semantic termenul de suspiciune 

rezonabilă, întâlnit şi sub forma presupunere rezonabilă, bănuială rezonabilă, indicii rezonabile 

sau îndoială rezonabilă.  

Utilizarea termenului în toate formele arătate şi mai ales ataşarea lui la cele mai 

importante instituţii procesuale (acţiunea penală, tehnicile speciale de supraveghere şi cercetare, 

măsurile preventive, începerea urmăririi penale, punerea în mișcare a acțiunii penale, 

condamnarea etc.) determină cel puțin două întrebari rezonabile:  

1.ce înseamnă acest termen ?   

2.este necesară înlocuirea lui cu termenul probe temeinice? 
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Pentru a releva în ce măsură termenul (în toate formele sale din actuala reglementare) 

răspundere criteriilor de claritate şi certitudine pentru garantarea unui proces echitabil şi dacă 

procedurile penale au câştigat în previzibilitate din acest punct de vedere, precum și dacă 

respectă cerințele de implementare la nivel național a Directivei, vom face o evaluare a acestuia 

prin valorificarea atât a experienţei codului de procedură penală vechi (ce a utilizat expresia 

„indicii temeinice”), cât şi a sensului european al acestuia, aşa cum rezultă din Convenţia 

europeană a drepturilor omului. 

Conform art.5 pct.1 lit.c Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, “au relevanţă penală 

numai acele date sau indicii care capătă valoarea de temeinice, serioase sau când există motive 

verosimile de a bănui că o persoană a săvârşit o infracţiune sau când există motive temeinice de a 

crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârşească o infracţiune sau să fugă după săvârşirea 

acesteia”.    

Pentru că indiciile temeinice nu sunt probe, considerăm judicioasă, observaţia  exprimată 

de Prof  Gr. Gr.Teodoru, (în Tratatul de Drept procesual penal, Ed. Hamangiu, 2007, pag.132)  că 

“sunt indicii temeinice elementele de fapt care provin din alte izvoare decât din mijloacele legale 

de probă, cum ar fi o plângere, un denunţ, un raport informativ, surprinderea în apropirea locului 

faptei etc.; că noua formulare a indiciilor temeinice pune accentul pe o presupunere “rezonabilă” 

că învinuitul a săvârşit fapta, ceea ce implică o atenţie sporită în analiza datelor existente în 

cauză în ceea ce priveşte sursa lor şi încrederea ce li se poate acorda” .    

Acelaşi autor sublinia: “Cu toate acestea indiciile temeinice pot justifica o măsură 

preventivă, implicând o constrângere redusă cum ar fi reţinerea pe o durată de cel mult 24 de ore 

sau obligarea de a nu părăsi localitatea; când măsura preventivă implică o privare de libertate de 

mai lungă durată, cum ar fi arestarea preventivă pe 30 de zile, condiţia pentru luarea măsurii 

preventive trebuie să fie existenţa unor “probe” (a se vedea art. 223 alin.1 Cod procedură penală 

- “numai dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârșit o infracțiune”), 

și cu atât mai mult pentru a se putea pronunța o hotărâre de condamnare. 

Prezumţia de nevinovăţie va putea fi răsturnată numai în urma constatării vinovăţiei 

printr-o hotărâre penală definitivă dată cu respectarea tuturor garanţiilor procesuale, iar adevărul 

este stabilit prin probe certe de vinovăţie şi nu pe baza datelor sau indiciilor temeinice ori cât 

de rezonabile ori verosimile ar fi.  

În acest sens, există în actuala reglementare la nivel de principiu fundamental sub 
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incidența căruia se desfășoară întregul proces penal prevederea din cuprinsul art.4 Cod procedură 

penală: “Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o 

hotărâre penală definitivă. După administrarea întregului probatoriu, orice îndoială în formarea 

convingerii organelor judiciare se interpretează în favoarea suspectului sau inculpatului." 

În același timp, doctrina clasică a definit și conceptul de probe: Profesorul Vintila 

Dongoroz scria ca probele constituie “elementele de informațiune (notitita certae rei) care pot 

arunca o lumină asupra existenței infracțiunii sau asupra vinovăției făptuitorilor”. Profesorul 

Traian Pop afirma că probele sunt “elemente informative sau documentare, necesare pentru 

aflarea adevărului real asupra faptelor și stărilor relevante în procesul penal” 

În acelasi sens profesorul Ion Tanoviceanu aprecia că probele “au menirea de a pune în 

lumină adevarul real cu privire la o învinuire concreta, evidențiind fie vinovăția fie inocența 

acelui pus sub acea urmărire”.   

Noţiunea de „presupunere rezonabilă” trebuie raportată la sensul dat în jurisprudenţa 

CEDO sintagmei de „suspiciune rezonabilă” respectiv, existenţa unor date, informaţii care să 

convingă un observator obiectiv şi imparţial că este posibil ca o persoană să fi săvârşit o 

infracţiune. 

În interpretarea art.5 paragraful 1 lit.  c) din  CEDO se  susţine că,  în afară de diferenţe 

de ordin  formal, semantic, ar exista şi deosebiri esenţiale, de fond, de ordin juridic în 

interpretarea  sintagmei de raisons plausibles, soupçons plausibles (Grande Chambre, Affaire 

Creanga c. Roumanie, (Requête no 29226/03), Arrêt, 23 février 2012.), reasonable suspicion, 

suspiciune rezonabilă, bănuială logică, bănuială rezonabilă, motive verosimile, motive temeinice, 

justificate,  motive  raţionale, indicii rezonabile, cauză probabilă (Terry v. Ohio  - 1968). 

În toate cazurile observăm că este vorba de raportare la existenţa unor date, informaţii 

care să convingă un observator obiectiv şi imparţial că este posibil ca o persoană să fi săvârşit o 

infracţiune. Suspiciune rezonabilă (Reasonable suspicion) este un standard legal de probă în 

dreptul american, care este mai puţin decât aşa-numita cauză probabilă (probable cause) , 

standardul pentru arestări și mandate juridice, dar mai mult decât o suspiciune incipientă și 

neparticularizată sau o simplă  bănuială (hunch) ( Cauza Terry v. Ohio  1968), the US Supreme 

Court ruled that a person can be stopped and briefly detained by a police officer based on a 

reasonable suspicion of involvement in a punishable crime). Ea trebuie să se bazeze pe “fapte 

specifice și articulabile” (specific and articulable facts) luate împreună cu concluzii raționale din 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["29226/03"]}
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Terry_v._Ohio
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Terry_v._Ohio
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aceste “fapte ”ducând în mod rezonabil la o concluzie că o persoană a fost sau este pe cale să se 

angajeze în activități criminale; aceasta depinde de totalitatea circumstanțelor; în cazul 

în care poliția are în plus suspiciune rezonabilă că o persoană oprită este înarmată și prezintă un 

pericol public, ea poate controla persoana dacă deţine arme. În consecinţă, suspiciunea 

rezonabilă este un pas mai puţin decât o cauză probabilă. La suspiciune rezonabilă, se pare că o 

infracțiune poate să fi fost comisă. Situația se modifică substanțial la cauza probabilă atunci 

când devine evident – cel mai probabil - că o infracțiune a fost comisă (a se vedea 

http://www.ehow.com/facts_5003941_definitions-cause-vs_-reasonable-suspicion) 

Aprecierea ca fiind „verosimil” depinde de ansamblul circumstanțelor cauzei (Fox, 

Campbell și Hartley). Curtea europeană reamintește că lit. c) a art.  5 paragraful 1 din Convenție 

nu cere ca organele de urmărire penală să acumuleze suficiente dovezi (n.n. probe) pentru a 

putea înainta o acuzare la momentul reținerii. Astfel, faptele care dau naștere acestor suspiciuni 

nu trebuie să fie de aceeași forță precum cele necesare pentru a justifica condamnarea sau 

pentru punerea sub acuzare, aspecte ce intervin la o fază ulterioară a procesului penal (Murray 

c. Regatului Unit, 28 octombrie 1994 și Korkmaz și alții c. Turciei, 21 martie 2006). 

Existenta unor probe dincolo de orice îndoială rezonabilă reprezintă o componentă 

esențială a unui proces echitabil și instituie obligatia pentru acuzare de a proba toate elementele 

de vinovăție intr-o maniera apta să înlăture dubiul. De aceea, instituirea ferma a principiului 

prezumtiei de nevinovăție, ca predicat al oricarei evaluari probatorii, și impunerea obligației în 

sarcina magistratului să aprecieze o probă pornind de la aceasta ipoteza reprezinta modalități de 

înfaptuire a dreptății. 

În considerentele Deciziei nr. 778/2015 pronunțată de Curtea Constituțională a Romaniei 

referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (2) teza 

finala si art. 103 alin. (1) teza a doua si alin. (2) teza a doua din Codul de procedură penală se 

face referire la notiunea de „convingere” utilizata in textele criticate dar deopotrivă și la notiunea 

de „dubiu” și la ceilalti termeni folositi in Codul de procedura penala despre care se subliniază că 

sunt preluati astfel din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, respectiv 

„îndoială rezonabilă” sau „suspiciune rezonabilă”, tocmai pentru a sublinia necesitatea 

certitudinii cu privire la vinovăția unei persoane pentru a se dispune o soluție de condamnare . 

Așadar, judecatorul trebuie convins „dincolo de orice dubiu rezonabil” de către procuror 

sau de către partea civila, el neavând sarcina de a administra probe pentru aflarea adevărului, așa 

http://www.ehow.com/facts_5003941_definitions-cause-vs_-reasonable-suspicion
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cum se întampla sub imperiul vechiului cod, decât în mod subsidiar pentru formarea convingerii 

sale – a se vedea art. 100 alin. (2) din Codul de procedură penală. 

Cât privește conceptul de îndoiala rezonabilă, Curtea Constituțională a constatat ca acesta 

este tot de sorginte jurisprudențial-europeană, înțelesul fiind regăsit, de exemplu, în Hotararea 

din 11 iulie 2006, pronunțată în Cauza Boicenco împotriva Republicii Moldova, paragraful 104, 

potrivit căreia standardul de probă „dincolo de un dubiu rezonabil” permite deducerea sa și din 

coexistenta unor concluzii suficient de întemeiate, clare si concordate sau a unor prezumții de 

fapt similare și incontestabile. 

 ROLUL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII - GARANTUL 

INDEPENDENȚEI JUSTIȚIEI.  

Consiliul Superior al Magistraturii gestionează în exclusivitate aspectele ținând de 

recrutarea și cariera magistraților indiferent dacă sunt judecători sau procurori, iar prin secțiile 

sale îndeplinește rolul de instanță de judecată în materie disciplinară. Consiliul Superior al 

Magistraturii îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege. 

Considerăm că Procurorul General al României în calitate de membru de drept al 

Consiliului Superior al Magistraturii, trebuie ca împreună cu ceilalți membrii ai Consiliului să 

fie în măsură să acționeze ca un factor efectiv de control și echilibru pentru a apăra independența 

instituțiilor judiciare supuse presiunilor, iar Consiliul în ansamblul său să fie eficace în special 

atunci când este consultat și emite avize cu privire la legislație  – în calitate de administrator al 

sistemului judiciar.  

Întrucât în anii precedenți instituțiile judiciare și unii judecători și procurori au făcut 

obiectul unor critici publice deosebit din partea reprezentanților guvernului și ai parlamentului, 

Procurorul General ar trebui să inițieze adoptarea unor decizii ex officio ca răspuns la atacurile la 

adresa independenței sistemului judiciar atunci când se comit asemenea încălcări.  

Acest lucru va limita sau înlătura riscul ca magistrații să fie descurajați să își 

îndeplinească rolul care le revine ca entitate a statului în ceea ce privește exprimarea opiniilor cu 

privire la aspectele relevante pentru sistemul judiciar. 

Considerăm util ca Procurorul General al României să trimită Consiliului Superior al 

Magistraturii raporate privind concluziile întâlnirilor din cadrul parchetelor cu privire la 

strategiile sale de lucru și interpretările pentru unificarea practicii și să includă în activitatea sa 

măsuri de promovare a transparenței și a răspunderii.  
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 Rolul Ministerului Public în realizarea recomandărilor Comisiei Europene în cadrul 

mecanismului de cooperare și verificare  

În prezent, legile justiției modificate sunt în vigoare. Legea nr. 207/2018 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară a intrat în vigoare la 

20 iulie, Legea nr. 234/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind 

Consiliul Superior al Magistraturii a intrat în vigoare la 11 octombrie, Legea nr. 242/2018 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor a 

intrat în vigoare la 15 octombrie. 

 Acestea conțin o serie de măsuri care în opinia Comisiei constituită în cadrul 

mecanismului de cooperare și de verificare transmisă prin ultimul raport Către Parlamentul 

European și Consiliu slăbesc garanțiile juridice privind independența sistemului judiciar, fiind de 

natură să submineze independența efectivă a judecătorilor și a procurorilor și, prin urmare, 

încrederea opiniei publice în sistemul judiciar. 

Pentru realizarea recomandărilor Comisiei Europene, considerăm că la nivelul 

Ministerului Public este necesar ca reacțiile de contestare din partea sistemului judiciar și a 

societății civile să fie supuse unor dezbateri deschise în cadrul unor întâlnir cu grupuri de lucru la 

nivel de centre regionale unde sunt arondate mai mute parchete de pe lângă curțile de apel, 

formate din grupuri comune de magistrați, cadre didactice din mediul academic juridic, membrii 

ai societății civile, reprezentanți ai forurilor legislative, pentru identificarea unor soluții de 

reglementare care să elimine controversele existente în această direcție. Principalele teme 

problematice propuse spre analiză vor viza, în special: dispozițiile privind răspunderea materială 

a magistraților pentru deciziile luate, restricțiile privind libertatea de exprimare în cazul 

magistraților și noile motive de revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, 

pentru a pune în acord modificările realizate și contestate cu recomandările MCV.  

În continuare va fi o prioritate a Ministerului Public consolidarea capacității organelor de 

urmărire penală de a combate  corupția la orice nivel și cu preponderență cea identificată la nivel 

înalt, cu același grad de independență și specializare a procurorilor care instrumentează aceste 

cauze, precum și întărirea sistemului de control și echilibru care stă la baza independenței 

operaționale a procurorilor, pentru evitarea oricăror forme de exercitare abuziva sau cu rea 

credință în desfășurarea anchetelor penale.  

Întrucât Curtea Constituțională este unica autoritate de jurisdicție Constituțională din 



28 
 

România, independent față de orice altă autoritate public, și are calitatea de garant al supremației 

Constituției, considerăm că Ministerul Public trebuie să acorde prioritate şi să solicite ori de câte 

ori se impune, verificarea constituționalității actelor normative care reglementează desfășurarea 

activității sale și să pună în aplicare deciziile Curţii întrucât în acest mod eficiența și calitatea 

sistemului judiciar pot fi evidențiate la adăpost de alte critici, pe care în prezent le aduc de o serie 

de observatori externi:  Comisia de la Veneția din cadrul Consiliului Europei, Grupul de state 

împotriva corupției (GRECO), alte state membre și parteneri internaționali. 

Importanța verificării constituționalității nu se va substitui necesității de a avea dezbateri 

descchise privind opțiunile care stau la baza modificărilor majore ale legilor justiției. 

Deși decizia guvernului de a modifica dispozițiile de înființare a departamentului special 

pentru investigarea a ridicat întrebări suplimentare din partea Comisiei constituită în cadrul 

mecanismului de cooperare și de verificare cu privire la independența acestui department, 

considerăm că această nouă secție trebuie susținută cu resurse material și logistice pentru a-și 

desfășura optim activitatea.Temerile și suspiciunile evidențiate au fost infirmate de controlul de 

constituționalitate al Curții. În ziua de 13 martie 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în 

temeiul art.146 lit.a) teza întâi din Constituție și al art.11 alin.(1) lit.A.a) și art.15 din Legea 

nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-a pronunţat, în cadrul 

controlului anterior promulgării, asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru 

operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, obiecție formulată de un 

număr de 92 de deputați. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins obiecția 

de neconstituționalitate și a constatat că Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea 

infracțiunilor din justiție este constituțională, în raport de criticile formulate. Decizia este 

definitivă și general obligatorie și a fost comunicată Președintelui României. 

După data operaţionalizării, la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie au fost 

înregistrate un număr de 1.422 cauze, din care 180 de cauze noi şi 1.242 dosare transmise de 

unităţile şi structurile de parchet din ţară după cum urmează: - 867 cauze, preluate de la 

parchetele de pe lângă curţile de apel şi Secţia de urmărire penală şi criminalistică; - 346 cauze, 

preluate de la Direcţia Naţională Anticorupţie; - 29 cauze, preluate de la Direcţia de Investigarea 
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a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Din totalul celor 1.242 cauze preluate, 

într-un număr de 549 cauze a fost începută urmărirea penală cu privire la faptă (in rem), cu 

menţiunea că 356 cauze au peste 6 luni de data începerii urmăririi penale „in rem”.  

Recomandarea 12: asigurarea faptului că Agenția Națională de Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate este operațională pe deplin și efectiv, astfel încât să poată publica primul raport 

anual cu informații statistice fiabile privind confiscarea de bunuri provenite din săvârșirea de 

infracțiuni. Agenția ar trebui să instituie un sistem de raportare periodică cu privire la dezvoltarea 

capacității sale administrative, la rezultatele obținute în confiscarea și gestionarea bunurilor 

provenite din săvârșirea de infracțiuni. 

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate 

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) este 

operațională și a continuat să își dezvolte activitatea și prezintă acest fapt în mod clar în 

rapoartele anuale. De asemenea, agenția a înregistrat progrese în ceea ce privește dezvoltarea 

unui sistem național integrat de monitorizare a măsurilor luate de autorități în fiecare etapă a 

procesului de recuperare a bunurilor.  

Raportul anual prezintă activitățile derulate de către Agenție ca structură operațională. 

Astfel, sunt prezentate informații privind primele cazuri de:  

administrare a sumelor de bani prin intermediul contului unic (art. 27 din Legea nr. 

318/2015). Prin intermediul contului unic, Agenția a preluat în administrare sume în valoare 

totală de 20.676.373 lei (echivalent a 4.437.275 Euro). Potrivit Legii nr. 318/2015, toate aceste 

sume sunt purtătoare de dobândă. Totodată, ANABI ține evidența sumelor efectiv 

indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în sistemul financiar bancar național. La 

data de 31.12.2017, valoarea totală a sumelor indisponibilizate este de 704.713.004 Lei;  

administrare simplă a bunurilor mobile cu valoare individuală de peste 15.000 Euro 

(art. 28 din Legea nr. 318/2015); Agenția administrează bunuri mobile cu o valoare totală de 

aproximativ 300.000 Euro; 

valorificare a bunurilor mobile indisponibilizate (art. 29 alin. (1) din Legea nr. 

318/2015) - ANABI a încasat din valorificări suma de 310.714,79 lei, virată în contul unic. De 

asemenea, au fost finalizate evaluările și sunt în curs de organizare licitațiile privind bunuri 

mobile cu o valoare totală estimată de 323.100 lei; 

reutilizare publică a bunurilor imobile confiscate (Legea nr. 216/2016); ANABI a 
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demarat procedurile de reutilizare publică a unui imobil confiscat prin propunerea inițierii de 

către Ministerul Finanțelor Publice a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea cu titlu gratuit 

în domeniul public al statului și în administrarea unei instituții publice (ANAF), în scopul 

utilizării ca sediu secundar. Bunul imobil a fost evaluat la 3.962.103 lei.  

Concluzii 

Faţă de aspectele analizate şi propunerile formulate, apreciem că Ministerul Public 

trebuie să implementeze programe şi acţiuni alternative urmăririi penale, prin care componenta 

de prevenire a săvârşirii infracţiunilor să abie aceeşi pondere cu activitatea curentă de combatere 

a criminalităţii. Pornind de la studiul cauzelor care generează sau favorizează criminalitatea, se 

vor elabora şi prezenta propuneri în vederea derulării de acţiuni pentru prevenirea săvârşirii 

infracţiunilor, precum şi în vederea perfecţionării legislaţiei în domeniu, iar aplicărea de măsuri 

alternative urmăririi penale trebuie să fie serioasă, credibilă şi capabilă de a preveni săvârşirea de 

noi infracţiuni sau de a împiedica recidiva. 

În opinia noastră în perioada următoare există necesitatea ca mijloacele de prevenire sau 

măsurile alternative urmăririi penale care ar putea evita sancţiunile  penale să fie aplicate în 

conformitate cu prevederile Legii, totodată echilibrînd drepturile victimelor cu tratamentul 

obiectiv, echitabil şi imparţial faţă de infractor. 

Concluzia noastră este că normele de drept penal și de procedură penală fiind norme de 

ordine publică, trebuie să protejează interesele societății în ansamblul său, iar nu interesele 

private ale unor persoane, respectând cele trei mari principii fundamentale ale procesului 

penal, respectiv principiul legalității, principiul oficialității și principiul aflării adevărului 

real. Cu alte cuvinte, activitatea care conduce la realizarea justiției, nu numai că trebuie să fie 

conformă cu normele de procedură penală, nu numai că ea trebuie să tindă la aflarea adevărului 

real și la soluționarea procesului penal pe temeiul acestui adevăr, dar ea trebuie în mod 

obligatoriu să înceapă să se desfășoare și să sfârșească ori de câte ori interesul societății de a 

pedepsi o persoană vinovată a devenit actual printr‐o efectivă încălcare a legii penale. 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

CURPINS 

Capitolul I PRINCIPII DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE………………………...1 

     Scurt istoric al Ministerului Public………………………………………………1 

     Principii de organizare şi funcţionare a Ministerului Public…………………….2 

Capitolul II ORGANIZAREA MINISTERULUI PUBLIC……………………………….3 

     Managementul Resurselor Umane……………………………………………….9  

Capitolul III RAPORTURILE MINISTERULUI PUBLIC CU ALTE AUTORITĂȚI…...11 

Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii…………………………………11 

Raporturile cu puterea executivă– relaţia cu Ministrul Justiţiei…………………….11 

Capitolul IV DISFUNCŢIONALITĂŢI, PRIORITĂŢI ŞI MĂSURI..................................13 

Dispoziții Constituționale privind Rolul Ministerului Public.....................................13 

Cooperarea loială în cadrul sistemului judiciar românesc într-un sistem de echilibru 

reciproc………………………………………………………………………………16 

Directiva privind prezumția de nevinovăție și dreptul de a fi prezent la proces în cadrul 

procedurilor penale......................................................................................................20 

Rolul Consiliului Superior al Magistraturii - garantul independenței justiției……….26 

Rolul Ministerului Public în realizarea recomandărilor Comisiei Europene în cadrul 

mecanismului de cooperare și verificare.......................................................................27 

Concluzii.......................................................................................................................30 

 

 

 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-63-2015-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-63-2015-INIT/ro/pdf

