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ABREVIERI ȘI ACRONIME 
alin. = alineat  

art. = articol  

lit. = litera  

Cp; Cpp = Codul penal, Codul de procedură penală 

Cc; Cpc = Codul civil; Codul de procedură civilă 

AIPR = Institutul Auschwitz pentru Pace și Reconciliere 

ANAF = Agenția Națională de Administrare Fiscală 

CCPE = Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni 

CDPD = Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități 

CEDO = Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 

CSM = Consiliul Superior al Magistraturii  

DIICOT = Directia de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 

DNA = Direcţia Naţională Anticorupţie  

EJN = Rețeaua Judiciară Europeană 

EJTN = Rețeaua Europeană de Formare Judiciară 

EPPO 

EUROPOL 

FRA 

= Parchetul European 

= Oficiul European de Poliție 

= Agenţia Europeană pentru Drepturi Fundamentale 

GRECO = Grupul Statelor Împotriva Corupției 

HG = Hotărâre de Guvern 

INM = Institutul Național al Magistraturii  

ÎCCJ = Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

MAI 

MCV 

= Ministerul Afacerilor Interne 

= Mecanismul de Cooperare si Verificare 

MFP = Ministerul Finanțelor Publice 

NADAL 

 

OLAF 

= Rețeaua procurorilor sau funcțiilor echivalente la Curțile Supreme de Justiție din 
statele membre ale Uniunii Europene 

= Oficiul European de Luptă Antifraudă 

ONPCSB = Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor 

ONU = Organizația Națiunilor Unite 

OSCE = Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

OUG = Ordonanța de Urgență a Guvernului 

PCA = Parchetele de pe lângă curțile de apel 

PÎCCJ = Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  

PJ = parchete de pe lângă judecătorii 

PM 

PNNR 

= parchete militare 

= Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă 

PT = parchete de pe lângă tribunale 

SIIJ = Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție 

SUPC = Secția de urmărire penală și criminalistică 

UCAAPI = Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern 

UE = Uniunea Europeană 
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UNHCR 

= Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei 

= Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați 

UNTOC =Conventia Natiunilor Unite privind combaterea criminalitatii organizate 
transnationale 
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Capitolul I Consideraţii generale asupra dispozițiilor legale care 
reglementează organizarea și funcționarea Ministerului Public 

 

Conform dispozițiilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Public este organizat astfel: Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 15 parchete de pe lângă curțile de apel,                    
1 Parchet Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, 43 parchete de pe lângă tribunale 
(inclusiv Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov), 4 parchete de 
pe lângă tribunalele militare și 176 parchete de pe lângă judecătorii. 

 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie coordonează 

activitatea parchetelor din subordine, are personalitate juridică, gestionează bugetul 
Ministerului Public și este condus de procurorul general ajutat de un prim-adjunct şi un 
adjunct. 

Procurorul general al Parchetului  de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
exercită, direct sau prin procurori anume desemnaţi, controlul asupra tuturor parchetelor. 
Acesta reprezintă Ministerul Public în relaţiile cu celelalte autorităţi publice şi cu orice 
persoane juridice sau fizice, din ţară sau din străinătate. 

Structura organizatorică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie cuprinde: direcţii, secţii, servicii și birouri, inclusiv pentru combaterea infracţiunilor 
săvârşite de militari, conduse de procurori şefi. 

În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie funcţionează 
două direcţii: 

a) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism, structură cu personalitate juridică proprie, specializată în combaterea 
criminalităţii organizate şi a terorismului. 

Atribuţiile, competenţa, structura, organizarea şi funcţionarea acesteia sunt 
reglementate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2016. 

b) Direcţia Naţională Anticorupţie, structură autonomă cu personalitate juridică 
proprie, specializată  în combaterea corupţiei. 

Atribuţiile, competenţa, structura, organizarea şi funcţionarea acesteia sunt 
stabilite prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Tot în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din 
octombrie 2018, funcţionează Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție care 
are competenţa exclusivă de a efectua urmărirea penală pentru infracţiunile săvârşite de 
judecători şi procurori, inclusiv judecătorii şi procurorii militari şi cei care au calitatea de 
membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. 
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Parchetele de pe lângă curţile de apel, parchetele de pe lângă tribunale şi 
Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Brașov au personalitate 
juridică şi sunt conduse de procurori generali, respectiv de prim-procurori şi au în structură 
secţii în cadrul cărora pot funcţiona servicii şi birouri. 

Parchetele de pe lângă judecătorii sunt organizate în fiecare judeţ şi în 
sectoarele municipiului Bucureşti şi sunt conduse de prim-procurori. 

Secţiile, serviciile şi birourile organizate în cadrul parchetelor sunt conduse de 
procurori-şefi. 

În cadrul fiecărui parchet funcţionează un colegiu de conducere, ce avizează 
problemele generale de conducere. 

Sistemul parchetelor militare este format din Secţia parchetelor militare din 
cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Militar de pe 
lângă Curtea Militară de Apel şi 4 Parchete Militare de pe lângă Tribunalele Militare 
(Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara). 

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 
Ministerul Public exercită, prin procurori, următoarele atribuţii: 

a) efectuează urmărirea penală în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege şi 
participă, potrivit legii, la soluţionarea conflictelor prin mijloace alternative; 

b) conduce şi supraveghează activitatea de cercetare penală a poliţiei judiciare, 
conduce şi controlează activitatea altor organe de cercetare penală; 

c) sesizează instanţele judecătoreşti pentru judecarea cauzelor penale, potrivit 
legii; 

d) exercită acţiunea civilă, în cazurile prevăzute de lege; 
e) participă, în condiţiile legii, la şedinţele de judecată; 
f) exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, în condiţiile prevăzute 

de lege; 
g) apără drepturile şi interesele legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub 

interdicţie, ale dispăruţilor şi ale altor persoane, în condiţiile legii; 
h) acţionează pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, sub coordonarea 

ministrului justiţiei, pentru realizarea unitară a politicii penale a statului; 
i) studiază cauzele care generează sau favorizează criminalitatea, elaborează şi 

prezintă ministrului justiţiei propuneri în vederea eliminării acestora, precum şi pentru 
perfecţionarea legislaţiei în domeniu; 

j) verifică respectarea legii la locurile de deţinere preventivă; 
k) exercită atribuţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ                               

nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
l)   exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege. 
Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiilor legalităţii, imparţialităţii şi 

controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei, în condiţiile legii. 
Procurorii trebuie să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, prezumţia de 

nevinovăţie, dreptul la un proces echitabil, principiul egalităţii de arme, independenţa 
instanţelor şi forţa executorie a hotărârilor judecătoreşti definitive.  
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În comunicarea publică, parchetele trebuie să respecte prezumţia de nevinovăţie, 
caracterul nepublic al urmăririi penale şi dreptul nediscriminatoriu la informare. 

Parchetele sunt independente în relaţiile cu instanţele judecătoreşti, precum şi cu 
celelalte autorităţi publice. Parchetele funcționează pe lângă instanțele de judecată, 
conduc şi supraveghează activitatea de cercetare penală a poliţiei judiciare, în condițiile 
legii. 
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Capitolul II Capacitatea administrativă și operațională 

  
A. Capacitatea administrativă și de formare profesională a resurselor umane 
Managementul  resurselor umane a  fost caracterizat în anul 2021 de acutizarea 

deficitului de personal şi a constituit un obiectiv prioritar al echipei de conducere a 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să se asigure funcţionalitatea 
de bază şi cu continuitate a parchetelor în activitatea de urmărire penală şi cea judiciară.  

Activitatea managerială pe această componentă s-a desfășurat pe două direcții 
de acțiune, respectiv:  

- utilizarea la parametri optimi a resurselor umane existente; 
- perfecționarea profesională continuă a procurorilor și a personalului auxiliar de 

specialitate. 

 

a) Utilizarea optimă a resurselor umane s-a realizat, în principal, printr-o 
repartizare echilibrată în raport de sarcini, obiective și volum de activitate. 

În anul 2021 au avut loc modificări ale statelor de funcții și de personal, astfel: 
- prin Ordinele ministrului Justiției nr. 2590/C/2021 și nr. 5103/C/2021 au fost 

aprobate statele de funcții și de personal ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, parchetelor de pe lângă curţile de apel și unităților subordonate, prin 
transformarea și redistribuirea unor posturi; 

- prin Ordinul ministrului Justiției nr. 2405/C/2021 au fost aprobate statele de funcții 
și de personal ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și 
Terorism; 

- prin Ordinul ministrului Justiției nr. 4461/C/2021 au fost aprobate statele de funcții 
și de personal ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și 
Terorism ca urmare a suplimentării posturilor prin HG nr. 744/2021; 

- prin Ordinul ministrului Justiției nr. 2656/C/2021 au fost aprobate statele de funcții 
și de personal ale Direcției Naționale Anticorupție ca urmare operaționalizării Structurii de 
sprijin a procurorilor europeni delegați în România; 

- prin Ordinul ministrului Justiției nr. 4094/C/2021, nr. 4485/C/2021 și                                      
nr. 5912/C/2021  au fost aprobate statele de funcții și de personal ale Direcției Naționale 
Anticorupție. 

 
Din perspectiva utilizării resurselor umane în cadrul parchetelor, sunt relevante 

următoarele aspecte: 

- numărul total de posturi de procuror prevăzute în statele de funcţii  -  2.982 (dintre 
care la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 151, Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - 306, Direcţia 
Naţională Anticorupţie - 195, parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale şi            
judecătorii - 2.237 şi parchetele militare - 93); 
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- numărul total de posturi de procuror ocupate - 2.370 (din care la Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 94, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism - 262, Direcţia Naţională Anticorupţie - 147, 
parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale şi judecătorii - 1.813 şi                            
parchetele militare - 54). 

 

UNITATEA 
TOTAL POSTURI PROCUROR 

PREVĂZUTE OCUPATE VACANTE 

PÎCCJ 151 94 57 

DIICOT 306 262 44 

DNA 195 147 48 

Parchetele militare 93 54 39 

Parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale şi 
judecătorii 

2.237 1.813 424 

Total 2.982 2.370 612 

 

POSTURI DE PROCUROR OCUPATE ÎN ANUL 2021, 

COMPARATIV CU ANII 2020 ŞI 2019 

 

    GRADUL DE OCUPARE A POSTURILOR LA NIVELUL  MINISTERULUI PUBLIC 

 

  
În anul 2021 şi-au încetat activitatea 168 procurori, dintre care: 143 prin 

pensionare, 21 procurori au fost numiţi în funcţia de judecător, 3 prin demisie și 1 prin 
deces. 

 

OCUPATE
79,48%

VACANTE
20,52%

 2019 2020 2021 

PÎCCJ şi parchetele subordonate 2.054 2.006 1.907 

DIICOT 256 257 262 

DNA 147 142 147 

Parchetele militare 63 59 54 

Total 2.520 2.464 2.370 

 2019 2020 2021 Total  

Eliberări din funcţie  156 140 168 464 

Numiri în funcţie  152 71 92 315 
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Funcţii de conducere: 
La sfârşitul anului 2021, structura posturilor cu funcţii de conducere prevăzute la 

nivelul Ministerului Public era următoarea: 
- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie:                          29 
- Parchetele de pe lângă curţile de apel (PCA):                                70 
- Parchetele de pe lângă tribunale (PT):                                   173 
- Parchetele de pe lângă judecătorii (PJ):            240 
-     Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
      Terorism (DIICOT):                                                                                     63 
- Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA):                                               42 
- Parchetele militare (PM):                                           35                                                                       
                                                                 TOTAL:  653 
 

 

     STRUCTURA FUNCŢIILOR DE CONDUCERE PREVĂZUTE 

 

Din totalul funcţiilor de conducere prevăzute la data de 31 decembrie 2021,                        
342 erau vacante1 (dintre care: la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
şi parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale şi judecătorii - 292, Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - 15, Direcţia Naţională 
Anticorupţie -18, parchetele militare - 17). 

În anul 2021 se constată o scădere a gradului de ocupare a funcţiilor de conducere 
prin numire (47,62%), comparativ cu anul 2020 (52,91%). În anul 2021, în perioada 
septembrie – decembrie 2021, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii a organizat un concurs pentru numirea procurorilor în funcții de conducere, 
aceștia fiind numiți începând cu data de 1 ianuarie 2022. 

 

                                                 
1CSM publică lunar situaţia posturilor vacante de execuţie şi de conducere.  

PCA
10,72%

PÎCCJ
4,44%DIICOT

9,81%
DNA

6,43%

PM
5,36%

PT
26,49%

PJ
36,75%
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Pe parcursul anului 2021 s-a constatat că au existat parchete de pe lângă 
judecătorii care au funcționat cu un singur post de procuror ocupat prin numire, ca urmare 
a promovărilor sau eliberărilor din funcţie. 

În această situaţie s-au aflat mai multe parchete, dintre care enumerăm: 
  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
Există mai multe unităţi de parchet care funcţionează aproape constant cu schema 

incompletă, uneori şi la jumătate sau mai puţin de jumătate din numărul posturilor 
prevăzute, împrejurare ce a impus eforturi susţinute pentru menţinerea unui echilibru al 
organizării activităţii acestora, astfel încât să se asigure un cadru optim al performanţei 
judiciare. Exemplificăm câteva dintre acestea, cu grad de ocupare sub 50%, la sfârșitul 
anului 2021: 

   
 NR.   
CRT. 
   

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ 
TOTAL POSTURI PROCUROR 

PREVĂZUTE OCUPATE  

1. TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 10 3 

2. TRIBUNALUL BRĂILA 14 3 

3. TRIBUNALUL VRANCEA 14 5 

4. TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN 12 4 

5. JUDECĂTORIA GALAȚI 21 10 

  

Având în vedere modificările legislative intervenite în anul 2018 în ce privește legile 
justiției, rolul procurorului general al PÎCCJ în materia resurselor umane este diminuat, 
politicile de transfer, detașare și delegare a procurorilor revenind în principal Secției de 
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, iar, în cazul delegării, și procurorilor 
generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel, ceea ce face ca la nivelul Ministerului 
Public să devină dificilă elaborarea unei strategii pe termen mediu și lung a resurselor 
umane, precum și aplicarea unei politici de resurse umane unitare. În mod consecvent, 
procurorul general a susţinut măsurile de delegare propuse pentru a asigura un minim de 

NR. 

CRT. 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ 

TOTAL POSTURI PROCUROR 

PREVĂZUTE OCUPATE 

1.  JUDECĂTORIA BLAJ 3 1 

2.  JUDECĂTORIA SĂLIȘTE 3 1 

3.  JUDECĂTORIA COSTEȘTI 3 1 

4.  JUDECĂTORIA TÂRGU LĂPUȘ 3 1 

5.  JUDECĂTORIA DRAGOMIREȘTI 3 1 

6.  JUDECĂTORIA BAIA DE ARAMĂ 3 1 

7.  JUDECĂTORIA ÎNSURĂȚEI 3 1 

8.  JUDECĂTORIA PĂTÂRLAGELE 3 1 

9.  JUDECĂTORIA POGOANELE 3 1 

10.  JUDECĂTORIA GURAHONȚ 3 1 

11.  JUDECĂTORIA CHIȘINEU-CRIȘ 3 1 

12.  JUDECĂTORIA RÂMNICU-SĂRAT 4 1 
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50% din schema de procurori, ţinând cont de dificultatea obţinerii acordului de delegare 
în unele circumscripţii2.  

La nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel, delegarea procurorilor în cadrul 
circumscripţiilor a avut rezultate bune de menţinere a unor parametri funcţionali constanţi, 
relevând concentrarea eforturilor manageriale pe folosirea resurselor interne şi angajarea 
comunicării eficiente între nivelurile de jurisdicţie. 

Totodată, numărul anual de candidați admiși la Institutul Național al Magistraturii, 
precum și al procurorilor care intră în sistem în condițiile art. 331 din Legea nr. 303/2004 
și unitățile la care sunt scoase la concurs posturile revin în aria de competență a 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

În anul 2021, în domeniul resurselor umane, au fost efectuate demersuri pentru 
acoperirea necesarului de personal în cadrul unităţilor cu volum mare de activitate, unităţi 
care fie funcţionau cu schema incompletă, fie subdimensionată. Astfel, la sfârșitul anului 
2021 erau delegați 147 procurori în funcții de execuție. 

Cu privire la acest indicator, se evidențiază o creștere în raport cu sfârșitul anului 
2020, când se înregistrau 90 situații de delegare a procurorilor în funcții de execuție. 

 
         VECHIMEA ÎN FUNCŢIE  

                                                                 

                                                                                                   
 

 

 

        
      

 

STRUCTURA PE SEXE  
 

Sex    Număr total procurori 

FEMEI 1.224  (51,65%) 

BARBATI 1.146  (48,35%) 

 
             REPARTIŢIA PE GRUPE DE VÂRSTĂ  

    

Grupe de vârstă   Număr total procurori 

20 – 30 ani 113 

30 – 40 ani 720  

40 – 50 ani 1.151 

50 – 60 ani 366 

60 – 70 ani 20 

                    

                                                 
2 Exemplu: delegare de la PJ Mizil la PT Brăila, de la PJ Brăila la PJ Râmnicu Sărat.  

Vechime în funcţie Număr total procurori 

sub 3 ani 175 

3 – 5 ani 209 

5 – 10 ani 386 

10 – 15 ani 657 

15 – 20 ani 283 

peste 20 ani 660 
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În ceea ce priveşte repartiţia pe grupe de vârstă şi vechime în funcţie, se constată 
că la nivelul Ministerului Public predomină numărul procurorilor având vârsta între               
40-50 ani. 

În cadrul parchetelor își pot desfășura activitatea, potrivit art. 120¹ din Legea                      
nr. 304/2004, specialişti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, 
precum şi în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de 
urmărire penală. 

În anul 2021, dintr-un număr total de 271 posturi de specialiști prevăzute în statele 
de funcții și de personal aprobate prin ordinul ministrului Justiției nr. 5103/C/2021, au fost 
ocupate 220 posturi, iar 51 posturi au rămas vacante. 

 
La PÎCCJ, la parchetele de pe lângă curțile de apel și de pe lângă tribunale erau 

prevăzute un număr de 248 posturi de specialiști (foști specialiști antifraudă), din care 
199 locuri ocupate și 49 locuri vacante. 

Față de anul 2020, numărul posturilor de specialiști prevăzute a scăzut, în 
condițiile în care, prin Ordinul ministrului Justiției nr. 5103/C/2021, un număr de                          
12 posturi de specialiști au fost transformate în posturi de psihologi. 

În ceea ce privește investigațiile financiare efectuate în vederea indisponibilizării 
de bunuri, acestea au fost în număr total de 159, cele mai multe fiind realizate de 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș – 37 (toate la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Mureș), urmat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești – 29 (toate la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova).  

Cuantumul total al prejudiciilor stabilite de specialiști a fost de 1.207.099.432 lei. 
Cele mai mari prejudicii au fost stabilite de specialiștii din cadrul Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel București – 500.425.616 lei (din care Parchetul de pe lângă Tribunalul 
București – 395.571.240 lei), urmat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași – 
111.927.520 lei și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești – 94.246.735 lei. 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate ca urmare a demersurilor specialiștilor 
a fost de 284.461.872 lei. Cea mai mare valoare a bunurilor indisponibilizate s-a 
înregistrat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov  - 146.575.384 lei, urmat de 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București – 78.700.778 lei.   

În cauzele în care urmărirea penală s-a efectuat cu sprijinul specialiștilor au fost 
întocmite, în anul 2021, un număr total de 435 rechizitorii/acorduri de recunoaștere a 
vinovăției, cele mai multe la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București – 76, urmat 
de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești – 60. 

Astfel, din totalul de 1.665 rapoarte de constatare întocmite, 1.221 au avut un 
grad de complexitate mic (reprezentând 74% din total), 296 au avut un grad de 
complexitate mediu (reprezentând 18% din total) și, doar 127 de rapoarte au avut un grad 
de complexitate mare (reprezentând 8% din total). 

 

 



                        Raport privind activitatea desfăşurată de Ministerul Public în anul 2021 
                          Pagina  13 

 

 
 

b) Întărirea capacităţii  operaţionale şi administrative a Ministerului Public               
s-a realizat şi prin formele de pregătire profesională centralizată şi descentralizată. 

Pregătirea profesională centralizată s-a realizat prin Institutul Național al 
Magistraturii care, în anul 2021, a organizat 93 de seminare pentru procurori. La aceste 
activități au participat 1.108 procurori. 

Principalele teme ale seminarelor la care au participat procurorii în anul 2021 au 
vizat unificarea practicii judiciare; formarea specializată a magistraților; pregătirea 
judecătorilor și procurorilor în domeniul dreptului european: dreptul Uniunii Europene, 
jurisprudența CEDO, cooperare judiciară internațională în materie civilă și penală; 
dezvoltarea abilităților non-juridice specifice profesiei.  

Programul de formare continuă aferent anului 2021 a acordat, de asemenea, o 
atenție importantă domeniilor specializate, cum ar fi lupta împotriva corupției și a 
criminalității economico-financiare, combaterea traficului de persoane, a traficului de 
droguri, a criminalității informatice, recuperarea prejudiciului infracțiunii, administrarea 
probatoriului și tehnici de audiere în procesul penal, măsuri speciale de supraveghere sau 
cercetare, tehnici de audiere a minorilor, cu accent pe instrumentarea eficientă a cauzelor 
penale având ca obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale comise asupra 
minorilor, combaterea violenței domestice, justiția pentru minori, dreptul muncii și 
insolvență. 

În anul 2021, la Serviciul de cooperare judiciară internațională, relații internaționale 
și programe au fost înregistrate 15 deplasări în străinătate, efectuate de 22 procurori și           
2 specialiști.  

Procurorul general al PÎCCJ a participat la a XV-a reuniune a Forumului 
Consultativ al procurorilor generali și șefilor serviciilor de procuratură ale statelor membre 
ale Uniunii Europene organizată de Eurojust. 

A continuat cooperarea PÎCCJ cu INM, în cadrul „Programului de schimb între 

autoritățile judiciare europene”, sub egida Rețelei Europene de Formare Judiciară 

(EJTN), prin găzduirea unei grupe de procurori străini.  
 
La nivelul Ministerului Public, în perioada de referință, în cadrul formării continue 

descentralizate a procurorilor și personalului auxiliar de specialitate au fost 
organizate sesiuni de formare şi colocvii/seminare.  

Astfel, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire 
penală și criminalistică şi Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației 
Civile (AIAS) au organizat sesiunea de formare „Cooperarea dintre autoritățile de 
investigație privind siguranța și autoritățile judiciare în cazul accidentelor de aviație civilă 
& Principiile Just Culture”. 

La lucrările sesiunii au participat 29 de procurori din cadrul PÎCCJ, parchetelor 
militare şi parchetelor de pe lângă curţile de apel, funcţionari din cadrul AIAS şi invitaţi 
externi. 

În perioada septembrie - decembrie 2021, au fost organizate 9 întâlniri regionale 
de formare în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei şi transfer de bune practici între 
echipe de practicieni (procurori, ofiţeri de poliţie judiciară, ofiţeri de prevenire) în cadrul 
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proiectului „Dezvoltarea integrată a instrumentelor de luptă împotriva corupţiei” -
ANTICOR_INT, finanţat de UE-Fondul pentru Securitate Internă. 

De asemenea, PÎCCJ a organizat seminarul anual de criminalistică, cu tema 
„Investigarea infracţiunilor de mare violenţă”. Lucrările s-au desfășurat online din cauza 
contextului pandemic, cu participarea procurorilor criminaliști de la parchetele de pe lângă 
tribunale, ofițerilor de poliție din cadrul serviciilor de investigații criminale de la nivelul 
inspectoratelor județene de poliție și de la nivelul Inspectoratului General al Poliției 
Române. 

Au fost invitați și au participat la lucrări membri ai Consiliului Superior al 
Magistraturii, medici legişti de la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” 
București şi reprezentanţi ai Institutului Naţional de Expertize Criminalistice. 

 
 Au fost organizate colocvii și seminare pentru procurori și personalul auxiliar 

de specialitate, printre temele abordate regăsindu-se următoarele: 
- Probleme practice privind exercitarea acțiunii civile ca urmare a Deciziei Curții 

Constituționale  nr. 257/2017; 
- Fenomenele cu risc criminogen în societatea riscului global; 
- Legătura dintre sancțiunea procesuală a nulității și excluderea probelor în 

procesul penal; 
- Lupta împotriva discriminării și a xenofobiei – principii ale Curții Europene a 

Drepturilor Omului; 
- Funcționarea și atribuțiile compartimentelor auxiliare de specialitate ale 

parchetelor; 
- Profesia de grefier, atribuțiile, recrutarea grefierilor în funcție de execuție. 
 
Activitatea de formare profesională a procurorilor desfășurată de PÎCCJ a 

inclus preocupări pentru soluționarea problemelor de drept apărute în urma intrării în 
vigoare a noii legislații penale și a deciziilor Curții Constituționale pronunțate în această 
materie, unificarea practicii judiciare, observații și propuneri la proiectele de acte 
normative elaborate de Ministerul Justiției, CSM sau de alte instituţii. 

Astfel, în anul 2021, procurorii din cadrul Serviciului de documentare și statistică 
judiciară au elaborat 108 note privind probleme de aplicare a legii penale şi procesual 
penale, în principal, dar şi alte probleme ale activității curente și au sprijinit procesul de 
elaborare a unor acte normative prin observații și propuneri. 

Între temele abordate, menționăm: 
- opinie cu privire la inițiativa Comisiei Europene în sensul extinderii listei 

infracțiunilor prevăzute la art. 83 alin. (1) din tratatul de funcționare a UE prin includerea 
hate crime și hate speech în scopul elaborării punctului de vedere național;  

- implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței 
sexuale SINERGIE 2021-2030; 

- consolidarea anumitor drepturi procedurale ale persoanelor vulnerabile 
suspectate/acuzate în cadrul procedurilor penale sau care fac obiectul procedurii 
mandatului european de arestare; 
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- interpretarea prevederilor art. 184 alin. (1) Cpp - expertiza medico-legală 
psihiatrică în cazul infracțiunilor comise de minori; 

- aplicarea dispozițiilor art. 204 Cpp coroborat cu art. 550 alin. (1) și art. 222                    
alin. (2) Cpp - calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor 
preventive în cursul urmăririi penale; 

- excluderea mijloacelor de probă obținute ca urmare a punerii în executare a 
mandatelor de supraveghere tehnică cu sprijinul/suportul tehnic al altor autorități ale 
statului, anterior publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curții Constituționale nr. 51/2016 
și a modificării corelative a art.142 alin. (1) Cpp care a avut loc prin OUG nr. 6/2016; 

- modul de soluționare a contestațiilor privind durata procesului penal prevăzute 
de art. 4881 Cpp, în cauzele cu autori necunoscuți; 

- infracţiunea de zădărnicirea combaterii bolilor prev. de art. 352 Cp - evoluția 
incriminării și nevoia de adaptare a legislației la actualele condiții sanitare; 

- incriminarea în legislația penală a faptelor de falsificare a certificatelor de 
vaccinare anti-COVID-19; 

- infracțiunea de fals în declarații cu ocazia stabilirii domiciliilor fictive; 
- observații și propuneri referitoare la constatările și recomandările din proiectul 

Raportului vizând măsurile legislative și de altă natură care pun în aplicare prevederile 
Convenției Consiliului Europei de la Istanbul, privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice; 

- notă cu privire la OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la 
prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului; 

- soluțiile de ordin instituțional pentru dezvoltarea capacității Ministerului Public de 
a combate criminalitatea de mediu.  

 
În cursul anului 2021, au fost editate și publicate patru numere ale Revistei                        

„Pro Lege”. 
Prin temele abordate de autori s-a urmărit clarificarea unor aspecte de aplicare a 

legii în materia infracțiunilor contra mediului, în materia combaterii discriminării și 
xenofobiei. Au fost prezentate și examinate noțiuni de jurisprudență a CEDO și a CJUE, 
precum și cazuri de actualitate din jurisprudența internă. 

În anul 2021, Revista Pro Lege a avut ca principal obiectiv să păstreze la un nivel 
ridicat interesul cititorilor, prin prezentarea unor teme de actualitate, în acord cu realitatea  
românească și contextul european. Cercetările științifice și aplicațiile practice au urmărit 
uniformizarea modului de aplicare a legislației. 

În cadrul revistei se regăsesc și rubrici dedicate practicii judiciare internaționale, 
precum și practicii în domeniul răspunderii magistraților. 

Revista se distribuie gratuit autorităților, universităților, Baroului și bibliotecilor și 
este, de asemenea, accesibilă gratuit pe pagina web a revistei, unde sunt prezentate             
online toate lucrările acesteia, detalii privind procesul de recenzare, stilul și condițiile de 
redactare a lucrărilor, precum și arhiva revistei din anul 2001 la zi (www.revistaprolege.ro). 

După cum se cunoaște, revista se bucură de apreciere și pe plan internațional, 
fiind indexată în două dintre bazele de date internaționale recunoscute pentru domeniul 
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științelor juridice conform Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice  
nr. 6129/2016 (CEEOL și Heine Online). 

 
În cursul anului 2021, la nivelul PÎCCJ și Justiție a funcționat Consiliul Științific, 

organ consultativ care își desfășoară activitatea în baza Ordinului nr. 61/2016 al 
procurorului general al PÎCCJ.  

Soluțiile adoptate de Consiliu urmăresc corelarea punctelor de vedere stabilite cu 
modificările legislative survenite, practica Curții Constituționale și tehnica legislativă, după 
caz și se comunică parchetelor spre a fi avute în vedere în activitatea curentă.  

 
Procurorii din cadrul PÎCCJ au formulat observații, propuneri și puncte de 

vedere la proiectele de acte normative elaborate de CSM, în cadrul comisiilor de lucru, 
de către Ministerul Justiției ori de către grupuri parlamentare, după cum urmează:  

-  PL-x 554/2020 - proiect de lege pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal; 

- PL-x nr. 153/2021 - proiect de Lege pentru modificarea şi completare a                           
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal; 

- PL-x nr. 162/2021 - proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi pentru dispunerea unor măsuri de 
transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din                  
17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de 
plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului; 

-  PL-x nr. 567/2020 - proiect de lege privind unele măsuri temporare referitoare la 
concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială 
a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, 
stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi la 
concursul de admitere în magistratură; 

- modificare/completare a reglementărilor din legislaţia naţională privind 
necesitatea de implementare a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a 
Consiliului European din 5 iulie 2017; 

- modificare/completare a Hotărârii nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-
cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de 
violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie 
multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de 
exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români 
migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state; 

- proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor 
financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a 
anumitor infracțiuni; 

- proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea măsurilor speciale de 
protecție a magistraților, condițiile și modul de realizare a acestora, precum şi pentru 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2005 privind paza sediilor instanțelor 
judecătorești, parchetelor şi Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor şi valorilor 
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aparținând acestora, supravegherea accesului şi menținerea ordinii interioare necesare 
desfășurării normale a activității în aceste sedii, precum şi protecția magistraților; 

- proiectul de lege privind căutarea persoanelor dispărute; 
- proiectul de lege privind statutul personalului de specialitate judiciară și al altor 

categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă 
acestea și al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice. 
     

În cursul anului 2021 au fost elaborate ordine cu referire la capacitatea 
administrativă a Ministerului Public:  

1. Ordinul nr. 9 din 20 ianuarie 2021 pentru modificarea Ordinului nr. 133 din         
1 august 2011 privind desemnarea procurorilor care efectuează verificările prealabile în 
vederea exercitării acţiunii disciplinare; 

2. Ordinul nr. 13 din 25 ianuarie 2021 privind adoptarea Manualului de Identitate 
Vizuală aferent Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, produs în cadrul 
proiectului TAEJ - Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea 
comunicării publice la nivelul sistemului judiciar (cod SIPOCA 454/cod MySMI2014+ 
118765); 

3. Ordinul nr. 28 din 18 februarie 2021 privind adoptarea Manualului de 
comunicare în situații de criză, produs în cadrul proiectului TAEJ - Transparență, 
accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul 
sistemului judiciar (cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765); 

4. Ordinul nr. 59 din 9 aprilie 2021 în vederea eficientizării anchetelor în cauzele 
în care agenții statului sunt cercetați pentru fapte de rele tratamente comise în legătură 
cu îndeplinirea atribuțiilor profesionale; 

5. Ordinul nr. 72 din 21 mai 2021 privind desemnarea procurorilor care vor 
asigura punct de contact cu Parchetul European pentru alte infracțiuni decât cele de  
competența Direcției Naționale Anticorupție; 

6. Ordinul nr. 98 din 6 iulie 2021 pentru completarea Ordinului nr. 144 din                      
26 iunie 2017 privind instituirea unui mecanism de protecție a persoanelor 
instituționalizate aflate în situații vulnerabile; 

7. Ordinul nr. 149 din 27 octombrie 2021 privind unele măsuri administrative în 
cazurile de achitări definitive în temeiul art. 16 alin (1) lit. c) Cpp. 

 
De asemenea, au fost desemnaţi participanţi la grupuri de lucru 

interinstituționale pentru eficientizarea activităţii desfăşurate de parchete și a colaborării 
interinstituționale în aplicarea actului de justiție: 

- Grupul de lucru interinstituțional privind protecția victimelor infracțiunilor; 
- Comitetul Interministerial pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice; 
- Grupul de lucru constituit în temeiul prevederilor HG nr. 593/2021 privind 

aprobarea Strategiei naționale și a Planului de acțiune pentru prevenirea și combaterea 
antisemitismului, xenofobiei și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023; 

-  Grupul de lucru tripartit privind Legea nr. 122/2006 privind azilul în România; 
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- Grupul de lucru privind redactarea unui act normativ cu scopul eficientizării 
activității de urmărire penală a infracțiunilor de mediu;  

- Grupul de lucru privind elaborarea cadrul legislativ cu privire la decizia asistată 
prin punerea în acord a Codului civil şi a Codului de procedură civilă cu Decizia CCR                    
nr. 601/2020.  
 

B.  Sinteza datelor statistice privind starea infracțională (anexa nr. 2) 

1. În anul 2021 din numărul dosarelor de soluţionat (1.755.717) au fost soluţionate 
528.079 dosare, din care 51.134 prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, 
dispunându-se trimiterea în judecată a 62.917 inculpaţi persoane fizice (anexa nr. 2.1.a) 
şi 222 inculpaţi persoane juridice. 

Din totalul inculpaţilor persoane fizice trimişi în judecată 57.966 sunt bărbaţi 
(92,1%) şi 4.951 sunt femei (7,9%). Din totalul inculpaţilor persoane fizice trimişi în 
judecată 3.285 sunt minori (5,2%) - anexa nr. 2.1.b.                                                                                               

Faţă de 24.450 suspecți și inculpați persoane fizice s-a adoptat soluția de 
renunțare la urmărirea penală. 

 

2. Media inculpaţilor persoane fizice trimişi în judecată la 100.000 locuitori a fost 
de 328, mai mare faţă de 310 în anul 2020 (anexa nr. 2.2.) 

Se constată următoarele medii la parchetele din circumscripţiile curţilor de apel: 

 
 

SUB MEDIA PE ŢARĂ 
LA PARCHETELE DIN CIRCUMSCRIPŢIILE 

CURŢILOR DE APEL 

PESTE MEDIA PE ŢARĂ 
LA PARCHETELE DIN CIRCUMSCRIPŢIILE 

CURŢILOR DE APEL 

BUCUREȘTI 250 CRAIOVA 332 

TÂRGU-MUREȘ 273 BACĂU 337 

PITEȘTI 278 SUCEAVA 343 

PLOIEȘTI 283 CONSTANȚA 390 

CLUJ 299   

IAȘI 300   

TIMIȘOARA 305   

ORADEA 307   

GALAȚI 316  

 

 

ALBA-IULIA 318   

BRAȘOV 325   
 

 

3. Dinamica celor mai importante categorii de infracţiuni: 
a) Structura infracţiunilor (în funcţie de numărul inculpaţilor persoane fizice 

trimişi în judecată şi ponderea în total inculpaţi persoane fizice trimişi în judecată):  
-  contra siguranței publice - 26.591 (42,3%); 
- contra persoanei - 12.355 (19,6%); 
-  contra patrimoniului - 11.770 (18,7%);  
-  prevăzute de legile speciale - 7.057 (11,2%), din care: 



                        Raport privind activitatea desfăşurată de Ministerul Public în anul 2021 
                          Pagina  19 

 

 
 

      - infracțiuni privind traficul și consumul ilicit de droguri, precum și la 
regimul juridic al precursorilor - 2.416 (3,8% din total inculpați persoane fizice 
trimiși în judecată); 

      - infracțiuni de contrabandă - 1.161 (1,9% din total inculpați persoane 
fizice trimiși în judecată);  

      -  infracțiuni de evaziune fiscală - 807 (1,3% din total inculpați persoane 
fizice trimiși în judecată); 

      - infracțiuni de corupție prevăzute de Legea nr. 78/2000 - 575 (0,9% din 
total inculpați persoane fizice trimiși în judecată); 

      - infracțiuni prevăzute de Codul silvic - 507 (0,8% din total inculpați 
persoane fizice trimiși în judecată); 

      -  infracțiuni la regimul drepturilor de proprietate intelectuală - 168 (0,3% 
din total inculpați persoane fizice trimiși în judecată); 

      - infracțiuni de spălarea banilor - 121 (0,2% din total inculpați persoane 
fizice trimiși în judecată); 

      - infracțiuni privind mediul înconjurător - 3 (0,00005% din total inculpați 
persoane fizice trimiși în judecată); 

- alte infracțiuni-  5.144 (8,2%). 
 

b) Infracţiuni contra persoanei (anexele nr. 2.3., 2.4., 2.5.) 

•  12.355 inculpaţi persoane fizice trimişi în judecată, din care: 

       - 6,8% pentru omor = 838 inculpaţi. 

       - 7,6% pentru ucidere din culpă = 941 inculpați 

A crescut numărul inculpaţilor trimişi în judecată pentru accidente mortale de 
circulație (473) şi ponderea acestora (3,8%), faţă de 396 în anul 2020. 

•   52,5% pentru loviri sau alte violențe = 6.481 inculpați 

•     4,9% pentru viol = 606 inculpați 

•     4,5% pentru act sexual cu un minor = 554 inculpați 

•     4,3% pentru vătămare corporală din culpă = 526 inculpați 

•     2,8% pentru amenințare = 349 inculpați 

•     2,6% pentru proxenetism = 316 inculpați 

•     2,1% pentru încăierare = 263 inculpați 

•     2,0% pentru vătămare corporală = 245 inculpați 

•     1,9% pentru lipsire de libertate în mod ilegal = 229 inculpați 

•     1,9%  pentru șantaj = 229 inculpați 

•     1,4% pentru violare de domiciliu = 179 inculpați 

•     1,4% pentru agresiune sexuală  = 177 inculpați  

•     1,1% pentru trafic de minori = 138 inculpați 

•     1,0% pentru alte infracțiuni contra persoanei = 125 inculpați 

•     0,8% pentru trafic de persoane = 105 inculpați 
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•     0,4% pentru loviri sau vătămări cauzatoare de moarte = 54 inculpați 

Pentru infracţiunea de viol urmat de moartea victimei nu a fost trimis în judecată       
nici un  inculpat.  

 

c) Violenţa în familie 

În anul 2021 s-au înregistrat 1.380 inculpaţi trimişi în judecată, adică 2,2% din 
totalul celor trimişi în judecată (anexa nr. 2.6.). 

Infracţiunile de violenţă intrafamilială săvârşite au avut următoarele consecinţe: 

Soţi victime: 

-   307  = victime ale infracţiunilor contra persoanei, din care: 

        -   39 = victime ale omorului, din care:   

             -  18 = victime ale omorului faptă consumată 

-   215 = victime ale lovirilor sau altor violenţe  

-       3 = victime ale vătămării corporale şi vătămării corporale din culpă 

-       5 = victime ale lovirilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte  
 

 Părinţi victime: 

-   143 = victime ale infracţiunilor contra persoanei, din care: 

         -   27 = victime ale omorului, din care: 

         -  15 = victime ale omorului faptă consumată 

-     73 = victime ale lovirilor sau altor violenţe 

-       7 = victime ale vătămării corporale şi vătămării corporale din culpă 

-       6 = victime ale lovirilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte 
 

Copii victime ale părinţilor: 

-   232 = victime ale infracţiunilor contra persoanei, din care 174 minori  

          -   21 = victime ale omorului, din care 8 minori 

        -     8 = victime ale omorului faptă consumată, din care 3 minori 

-      89 =  victime ale lovirilor sau altor violențe, din care 58 minori 

-       4 =  victime ale vătămării corporale și vătămării corporale din culpă, din care 
3 minori 

-     32  =  victime ale infracțiunilor de rele tratamente aplicate minorilor 

-     32  =  victime ale violului, din care toți minori 

-   279  = victime ale abandonului de familie, din care 257 minori 

-       6 =  victime ale nerespectării măsurilor privind încredințarea minorilor 
 

Fraţi  şi surori victime: 

-   111 = victime ale infracţiunilor contra persoanei, din care 10 minori 

             -    23  = victime ale omorului, din care: 

          -      6 = victime ale omorului faptă consumată 
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-     61 = victime ale lovirilor sau altor violenţe 

-       3 = victime ale vătămării corporale şi vătămării corporale din culpă 

-       8 = victime ale violului, din care 4 minori 
 

d) Infracţiuni contra patrimoniului                     

Au fost trimişi în judecată 11.770 inculpaţi persoane fizice (anexa nr. 2.7.), cu o 
pondere de 18,7% în totalul inculpaților persoane fizice trimişi în judecată. 

 

Dintre infracţiunile mai importante, exemplificăm: 

 63,3% furt = 7.454 inculpaţi (anexa nr. 2.8.) 

 14,0% tâlhărie = 1.643 inculpaţi (anexa nr. 2.9.) 

 10,2% distrugere = 1.202 inculpaţi 

 10,0% înşelăciune = 1.174 inculpaţi (anexa nr. 2.10 a) 

În anul 2021, prejudiciile reținute în actele de inculpare  au fost în cuantum de 
1.996.656.925 lei (în scădere cu 16,5% față de anul 2020), 54.551.724 euro (în creștere 
cu 108,2% față de 2020) şi s-au dispus măsuri asigurătorii în valoare de 1.138.268.001 
lei (în creștere cu 8,0% față de anul 2020).  

 

e) Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială 

Au fost trimişi în judecată 1.598 inculpaţi persoane fizice, reprezentând 2,5% din 
totalul inculpaților persoane fizice trimiși în judecată. 

Dintre infracţiunile care se înscriu în această categorie, reţinem: 

●  18,2% abandon de familie  =  291 inculpaţi 

●  17,0% pornografie infantilă  = 271 inculpaţi 

●  10,6% constituirea unui grup infracțional organizat  =  170 inculpaţi 

●    1,6% nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului = 25 inculpaţi. 
 

f)  Infracţiuni de corupţie  

Au fost trimişi în judecată 849 inculpaţi persoane fizice, din care 544 de către 
Direcţia Naţională Anticorupţie (anexa nr. 2.10.b).  

 

Activitatea de rezolvare a plângerilor, cererilor, memoriilor și sesizărilor 
cetățenilor 

În anul 2021 au fost înregistrate la parchete 432.722 plângeri. Din acestea, au fost 
soluţionate 356.462 plângeri, cu o pondere de 82,4% în totalul celor de soluţionat şi au 
fost admise 77.514, respectiv 21,7% din cele soluţionate. 

Din total, 10.333 plângeri au fost soluţionate de procurorii din secţiile PÎCCJ, 8.143 
de DNA, 20.491 de DIICOT şi 4.509 de parchetele militare (din care 1.001 de către Secţia 
parchetelor militare). 

Au fost primite în audienţă la PÎCCJ 72 persoane. 
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C. Capacitatea operațională 
   I. Prin Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, Ministerului Public      

i-au fost aprobate pentru anul 2021 credite de angajament în sumă totală de 1.590.697 
mii lei și credite bugetare în sumă de 1.549.418 mii lei, repartizate pe surse astfel: la sursa 
„Buget de stat” 1.571.288 mii lei credite de angajament și 1.545.641 mii lei credite 

bugetare, iar la sursa „Fonduri externe nerambursabile” 19.409 mii lei credite de 

angajament și 3.777 mii lei credite bugetare, defalcate în structură, după cum urmează:    
  

MINISTERUL PUBLIC 

DENUMIRE INDICATORI   BUGET INIȚIAL 2021 % 

I. CHELTUIELI - BUGET DE STAT     

  I. Credite de angajament 1.571.288 98,78 

  II. Credite bugetare 1.545.641 99,76 

  din care:   

  CHELTUIELI DE PERSONAL   

  I. Credite de angajament 1.346.405 85,69 

  II. Credite bugetare 1.346.405 87,11 

  BUNURI ŞI SERVICII   

  I. Credite de angajament 119.646 7,61 

  II. Credite bugetare 119.646 7,74 

  ALTE TRANSFERURI   

  I. Credite de angajament 8 0,001 

  II. Credite bugetare 8 0,001 

  ASISTENȚĂ SOCIALĂ   

  I. Credite de angajament 212 0,01 

  II. Credite bugetare 212 0,01 

  PROIECTE CU FINANŢARE DIN   FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE   
  AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

  

  I. Credite de angajament 47.552 3,03 

  II. Credite bugetare 21.905 1,42 

  ALTE CHELTUIELI   

  I. Credite de angajament 2.773 0,18 

  II. Credite bugetare 2.773 0,18 

  ACTIVE NEFINANCIARE   

  I. Credite de angajament 54.692 3,48 

  II. Credite bugetare 54.692 3,54 

II. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE   

  I. Credite de angajament 19.409 1,22 

  II. Credite bugetare 3.777 0,24 

           TOTAL GENERAL                                                                              - mii lei -    

I. Credite de angajament 1.590.697 100,00 
II. Credite bugetare 1.549.418    100,00 

 

În bugetul Ministerului Public pe anul 2021, au fost aprobate distinct, ca anexe, 
bugetele Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism, detaliate astfel:     

 DNA  

DENUMIRE INDICATORI BUGET INIȚIAL 2021   % 

I. CHELTUIELI - BUGET DE STAT   

I. Credite de angajament 199.842 98,47 

II. Credite bugetare 199.842 99,55 

din care:   

CHELTUIELI DE PERSONAL   

I. Credite de angajament 171.144 85,64 

II. Credite bugetare 171.144 85,64 
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DENUMIRE INDICATORI BUGET INIȚIAL 2021   % 

BUNURI ŞI SERVICII   
I. Credite de angajament 14.916 7,46 

II. Credite bugetare 14.916 7,46 

PROIECTE CU FINANŢARE DIN   FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE  
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

  

I. Credite de angajament 2.522 1,26 

II. Credite bugetare 2.522 1,26 

ALTE CHELTUIELI   

I. Credite de angajament 60 0,03 

II. Credite bugetare 60 0,03 

  ACTIVE NEFINANCIARE   

  I. Credite de angajament 11.200 5,61 

  II. Credite bugetare 11.200 5,61 

II. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE   

I. Credite de angajament 3.109 1,53 

II. Credite bugetare 908 0,45 

             TOTAL GENERAL                                                                                     - mii lei -   

I. Credite de angajament 202.951 100,00 

II. Credite bugetare 200.750 100,00 

   DIICOT                                                                                                      

DENUMIRE INDICATORI BUGET INIȚIAL 2021 % 

I. CHELTUIELI - BUGET DE STAT 200.684 97,08 

I. Credite de angajament 200.684 99,96 

II. Credite bugetare   

din care:   

CHELTUIELI DE PERSONAL 152.260 75,87 

I. Credite de angajament 152.260 75,87 

II. Credite bugetare   

BUNURI ŞI SERVICII 22.300 11,11 

I. Credite de angajament 22.300 11,11 

II. Credite bugetare   

PROIECTE CU FINANŢARE DIN   FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

240 0,12 

ACTIVE NEFINANCIARE 240 0,12 

I. Credite de angajament   

II. Credite bugetare 25.884 12,90 

I. Credite de angajament 25.884 12,90 

II. Credite bugetare   

II. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 6.039 2,92 

I. Credite de angajament 89 0,04 

II. Credite bugetare   

           TOTAL GENERAL                                                                                        - mii lei -     

I. Credite de angajament 206.723 100,00 

II. Credite bugetare 200.773 100,00 

 

Pe baza propunerilor de rectificare bugetară formulate și transmise de Ministerul 
Public către Ministerul Finanțelor Publice şi potrivit prevederilor Ordonanţelor de Urgenţă 
ale Guvernului  nr. 97/2021 şi nr. 122/2021, în cursul anului 2021 au fost aprobate 
următoarele rectificări ale bugetului de stat: 

- Titlul 10 „Cheltuieli de personal” a fost suplimentat cu suma de 342.656 mii lei 

credite de angajament și credite bugetare; 

- Titlul 20 „Bunuri și servicii” a fost suplimentat cu suma de  2.450 mii lei credite 

de angajament și credite bugetare; 
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- Titlul  57 „Asistență socială” a fost diminuat cu suma de 212 mii lei credite de 

angajament și credite bugetare; 

- Titlul 59 „Alte cheltuieli” a fost suplimentat cu suma de 16.336 mii lei credite 

de angajament și credite bugetare; 

- Titlul 71 „Active nefinanciare” a fost suplimentat cu suma de 4.073 mii lei 

credite bugetare. 
În anul 2021, Ministerul Public a disponibilizat la Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului credite bugetare şi de angajament în sumă de 3.600 mii lei (3.000 

mii lei la titlul 59 „Alte cheltuieli” şi 600 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare”). 

Prin rectificările bugetare din anul 2021, în bugetul DNA au fost aprobate 
următoarele modificări ale prevederilor inițiale: 

-Titlul 10 „Cheltuieli de personal” a fost suplimentat cu suma de 13.601 mii lei 

credite de angajament și credite bugetare; 

-  Titlul 20 „Bunuri și servicii” a fost suplimentat cu suma de 1.150 mii lei credite 

de angajament și credite bugetare; 

-  Titlul 71 „Active nefinanciare” a fost diminuat cu suma de 3.820 mii lei credite 

de angajament și credite bugetare. 
De asemenea, prin rectificările bugetare pe anul 2021, în bugetul DIICOT au fost 

aprobate următoarele modificări ale prevederilor inițiale: 

- Titlul 10 „Cheltuieli de personal” a fost suplimentat cu suma de 43.111 mii lei 

credite de angajament și credite bugetare; 

- Titlul 20 „Bunuri și servicii” a fost suplimentat cu suma de 4.000 mii lei credite 

de angajament și credite bugetare; 

- Titlul 59 „Alte cheltuieli” a fost suplimentat cu suma de 308 mii lei credite de 

angajament și credite bugetare; 

- Titlul 71 „Active nefinanciare” a fost suplimentat cu suma de 7.931 mii lei credite 

de angajament și credite bugetare destinate realizării achizițiilor de primă dotare pentru 
noul sediu al DIICOT - Structura centrală. 

Urmare influențelor operate cu ocazia rectificării bugetului de stat pe anul 2021, 
precum și a altor modificări efectuate în procesul execuției bugetare, avizate de Ministerul 
Finanțelor, bugetul Ministerului Public, actualizat la sfârșitul anului 2021, se prezintă 
astfel:  

                                                                                                                                  MINISTERUL PUBLIC 

DENUMIRE INDICATORI 
BUGET FINAL 

APROBAT 2021 
  % 

I. CHELTUIELI - BUGET DE STAT   
I. Credite de angajament 1.933.901 98,92 

II. Credite bugetare 1.908.254 99,09 

din care:   

CHELTUIELI DE PERSONAL   

I. Credite de angajament 1.689.061 87,34 

II. Credite bugetare 1.689.061 88,51 

BUNURI ŞI SERVICII   

I. Credite de angajament 122.096 6,31 

II. Credite bugetare 122.096 6,40 
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DENUMIRE INDICATORI 
BUGET FINAL 

APROBAT 2021 
  % 

ALTE TRANSFERURI   

I. Credite de angajament 8 0,001 

II. Credite bugetare 8 0,001 

PROIECTE CU FINANŢARE DIN   FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE  
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

  

I. Credite de angajament 48.462 2,51 

II. Credite bugetare 22.815 1,20 

ALTE CHELTUIELI   

I. Credite de angajament 16.109 0,83 

II. Credite bugetare 16.109 0,84 

ACTIVE NEFINANCIARE   

I. Credite de angajament 58.165 3,01 

  II. Credite bugetare 58.165 3,05 

II. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE   

  I. Credite de angajament 21.073 1,08 

  II. Credite bugetare 17.595 0,91 

    TOTAL GENERAL                                                                                             -mii lei-   
I. Credite de angajament 1.954.974 100,00 

II. Credite bugetare 1.925.849 100,00 

           

Din bugetul aprobat Ministerului Public la 31 decembrie 2021, repartizarea sumelor 
pentru DNA şi DIICOT se detaliază astfel: 

                                                                                                                             DNA 

DENUMIRE INDICATORI 
BUGET FINAL 

APROBAT 2021 
  % 

I. CHELTUIELI - BUGET DE STAT   
I. Credite de angajament 216.240 98,54 

II. Credite bugetare 216.240 98,54 

din care:   

CHELTUIELI DE PERSONAL   

I. Credite de angajament 190.337 88,02 

II. Credite bugetare 190.337 88,02 

BUNURI ŞI SERVICII   

I. Credite de angajament 15.941 7,37 

II. Credite bugetare 15.941 7,37 

PROIECTE CU FINANŢARE DIN   FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE  
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

  

I. Credite de angajament 2.522 1,17 

II. Credite bugetare 2.522 1,17 

ALTE CHELTUIELI   

I. Credite de angajament 60 0,03 

II. Credite bugetare 60 0,03 

ACTIVE NEFINANCIARE   

I. Credite de angajament 7.380 3,41 

  II. Credite bugetare 7.380 3,41 

II. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE   

  I. Credite de angajament 3.202 1,46 

  II. Credite bugetare 3.202 1,46 

    TOTAL GENERAL                                                                                             -mii lei-   
I. Credite de angajament 219.442 100,00 

II. Credite bugetare 219.442 100,00 
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                                                                                                                            DIICOT 

DENUMIRE INDICATORI 
BUGET FINAL 

APROBAT 2021 
  % 

I. CHELTUIELI - BUGET DE STAT   
I. Credite de angajament 262.126 97,38 

II. Credite bugetare 262.126 97,73 

din care:   

CHELTUIELI DE PERSONAL   

I. Credite de angajament 201.096 76,72 

II. Credite bugetare 201.096 76,72 

BUNURI ŞI SERVICII   

I. Credite de angajament 27.020 10,31 

II. Credite bugetare 27.020 10,31 

PROIECTE CU FINANŢARE DIN   FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE  
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

  

I. Credite de angajament 1.150 0,44 

II. Credite bugetare 1.150 0,44 

ALTE CHELTUIELI   

I. Credite de angajament 322 0,12 

II. Credite bugetare 322 0,12 

ACTIVE NEFINANCIARE   

I. Credite de angajament 32.538 12,41 

  II. Credite bugetare 32.538 12,41 

II. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE   

  I. Credite de angajament 7.049 2,62 

  II. Credite bugetare 6.085 2,27 

    TOTAL GENERAL                                                                                             -mii lei-   
I. Credite de angajament 269.175 100,00 

II. Credite bugetare 268.211 100,00 

 

Situația privind execuția bugetară a Ministerului Public pe anul 2021, potrivit 
datelor centralizate prin contul de execuție a cheltuielilor bugetului de stat în profil 
economic la data de 31 decembrie 2021, întocmit de către Ministerul Finanțelor Publice, 
pe titluri de cheltuieli bugetare, se prezintă astfel:  

 
                                                                                                                                         MINISTERUL PUBLIC 

DENUMIRE INDICATORI 
BUGET FINAL 

APROBAT 2021 
PLĂŢI 
2021 

% plăți 
din buget 

I. CHELTUIELI - BUGET DE STAT    

I. Credite de angajament 1.933.901   

II. Credite bugetare 1.908.254 1.824.597 95,62 

din care:    

CHELTUIELI DE PERSONAL    

I. Credite de angajament 1.689.061   

II. Credite bugetare 1.689.061 1.641.130 97,16 

BUNURI ŞI SERVICII    

I. Credite de angajament 122.096   

II. Credite bugetare 122.096 115.124 94,29 

ALTE TRANSFERURI    

I. Credite de angajament 8   

II. Credite bugetare 8 7 87,50 

PROIECTE CU FINANŢARE DIN   FONDURI EXTERNE  
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

   

I. Credite de angajament 48.462   

II. Credite bugetare 22.815 4.978 21,82 

ALTE CHELTUIELI    
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DENUMIRE INDICATORI 
BUGET FINAL 

APROBAT 2021 
PLĂŢI 
2021 

% plăți 
din buget 

I. Credite de angajament 16.109   
II. Credite bugetare 16.109 13.276 82,41 

ACTIVE NEFINANCIARE    

I. Credite de angajament 58.165   

II. Credite bugetare 58.165 57.312 98,53 

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN  
ANUL CURENT 

   

II. Credite bugetare  -7.230  

II. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE    

I. Credite de angajament 21.073   

II. Credite bugetare 17.595 7.783 44,24 

           TOTAL GENERAL                                                             -mii lei-    

I. Credite de angajament 1.954.974   

II. Credite bugetare 1.925.849 1.832.380 95,15 

 
                                                                                                                                                                      DNA 

DENUMIRE INDICATORI 
BUGET FINAL 

APROBAT 2021 
PLĂŢI 
2021 

% plăți 
din buget 

I. CHELTUIELI - BUGET DE STAT    

I. Credite de angajament 216.240   

II. Credite bugetare 216.240 209.689 96,97 

din care:    

CHELTUIELI DE PERSONAL    

I. Credite de angajament 190.337   

II. Credite bugetare 190.337 189.802 99,72 

BUNURI ŞI SERVICII    

I. Credite de angajament 15.941   

II. Credite bugetare 15.941 12.892 80,87 

PROIECTE CU FINANŢARE DIN   FONDURI EXTERNE  
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

   

I. Credite de angajament 2.522   

II. Credite bugetare 2.522 1.025 40,64 

ALTE CHELTUIELI    

I. Credite de angajament 60   

II. Credite bugetare 60 59 98,33 

ACTIVE NEFINANCIARE    

I. Credite de angajament 7.380   

II. Credite bugetare 7.380 7.158 96,99 

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN  
ANUL CURENT 

   

II. Credite bugetare  -1.246  

II. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE    

I. Credite de angajament 3.202   

II. Credite bugetare 3.202 2.852 89,07 

           TOTAL GENERAL                                                             -mii lei-    

I. Credite de angajament 219.442   

II. Credite bugetare 219.442 212.541 96,86 

 
                                                                                                                                                                   DIICOT 

DENUMIRE INDICATORI 
BUGET FINAL 

APROBAT 2021 
PLĂŢI 
2021 

% plăți 
din buget 

I. CHELTUIELI - BUGET DE STAT    

I. Credite de angajament 262.126   

II. Credite bugetare 262.126 257.539 98,25 

din care:    

CHELTUIELI DE PERSONAL    
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DENUMIRE INDICATORI 
BUGET FINAL 

APROBAT 2021 
PLĂŢI 
2021 

% plăți 
din buget 

I. Credite de angajament 201.096   
II. Credite bugetare 201.096 199.377 99,15 

BUNURI ŞI SERVICII    

I. Credite de angajament 27.020   

II. Credite bugetare 27.020 24.987 92,48 

PROIECTE CU FINANŢARE DIN   FONDURI EXTERNE  
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

   

I. Credite de angajament 1.150   

II. Credite bugetare 1.150 630 54,78 

ALTE CHELTUIELI    

I. Credite de angajament 322   

II. Credite bugetare 322 144 44,72 

ACTIVE NEFINANCIARE    

I. Credite de angajament 32.538   

II. Credite bugetare 32.538 32.514 99,93 

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN  
ANUL CURENT 

   

II. Credite bugetare  -113  

II. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE    

I. Credite de angajament 7.049   

II. Credite bugetare 6.085 2.045 33,61 

           TOTAL GENERAL                                                             -mii lei-    

I. Credite de angajament 269.175   

II. Credite bugetare 268.211 259.584 96,78 

 
 

EVOLUȚIA  CHELTUIELILOR BUGETARE  ALE  MINISTERULUI  PUBLIC  
ÎN PERIOADA 2019 - 2021 

                                                                                                                        mii lei 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

2019 2020 2021 
Creștere/ 

descreștere 
2020/2019 

Creștere/ 
descreștere 
2021/2019 

Creștere/ 
descreștere 
2021/2020 

Credite 
bugetare 

definitive 

Credite 
bugetare 
definitive 

Credite 
bugetare 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6 

TOTAL GENERAL 50.00 1.408.146 1.579.860 1.925.849 171.714 517.703 345.989 

BUGET DE STAT 50.01 1.401.656 1.568.531 1.908.254 166.875 506.598 339.723 

CHELTUIELI CURENTE 01 1.350.506 1.518.678 1.850.089 168.172 499.583 331.411 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1.238.244 1.338.337 1.689.061 100.093 450.817 350.724 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 82.691 108.691 122.096 26.000 39.405 13.405 

din care:     0 0 0 

Reparații curente 20.02. 1.316 1.096 3.245 -220 1.929 2.149 

Obiecte de inventar 20.05.30 1.605 2.276 4.047 671 2.442 1.771 

TITLUL VII ALTE  TRANSFERURI 55 8 8 8 0 0 0 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 531 431 0 -100 -531 -431 

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR  
2014 -2020 

58 16.161 61.015 22.815 44.854 6.654 -38.200 

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 12.871 10.196 16.109 -2.675 3.238 5.913 

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 51.150 49.853 58.165 -1.297 7.015 8.312 

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 51.150 49.853 58.165 -1.297 7.015 8.312 

din care:     0 0 0 

Construcții 71.01.01 43.936 26.931 23.549 -17.005 -20.387 -3.382 

Mașini, echipamente și mijloace de transport 71.01.02 2.136 13.415 19.815 11.279 17.679 6.400 

Reparații capitale aferente activelor fixe 71.03 3.423 6.442 5.079 3.019 1.656 -1.363 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

2019 2020 2021 
Creștere/ 

descreștere 
2020/2019 

Creștere/ 
descreștere 
2021/2019 

Creștere/ 
descreștere 
2021/2020 

Credite 
bugetare 

definitive 

Credite 
bugetare 
definitive 

Credite 
bugetare 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 50.08 6.490 11.329 17.595 4.839 11.105 6.266 

 
Examinarea fondurilor bugetare alocate Ministerului Public pe anii 2019-2021, 

scoate în evidenţă următoarele aspecte: 
1. Cheltuielile bugetare totale alocate Ministerului Public în anul 2021 au crescut 

faţă de anul 2020 cu 345.989 mii lei, în timp ce faţă de anul 2019 au înregistrat o creştere 
cu 517.703 mii lei. 

Cheltuielile de personal au înregistrat creşteri în anul 2021 faţă de anii 2020 si 2019 
de 350.724 mii lei şi respectiv, 450.817 mii lei. Acestea au fost determinate atât de 
aplicarea prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cât şi de plata, în trimestrul IV/2021, a 
unor drepturi salariale restante cuvenite personalului Ministerului Public stabilite prin titluri 
executorii și acte administrative emise de ordonatorii de credite. 

Cheltuielile cu bunurile si serviciile au cunoscut în anul 2021 o creştere 
semnificativă față de anul 2020 (13.405 mii lei) și față de anul 2019 (39.405 mii lei).  

Majorarea alocărilor bugetare în cazul acestor cheltuieli s-a datorat, în principal, 
implementării măsurilor prevăzute de actele normative emise în domeniul sănătății 
publice pentru asigurarea continuității desfășurării activităților de combatere a 
infracționalității în contextul pandemiei COVID-19, precum și achitării onorariilor datorate 
avocaților din oficiu conform Protocolului încheiat în data de 14 februarie 2019 între 
Ministerul Justiţiei, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie şi Uniunea Naţională a Barourilor din România.  

Analiza evoluţiei cheltuielilor cu reparaţiile curente arată o diminuare a acestora în 
perioada 2019-2020 (de 220 mii lei) urmată de o creştere semnificativă în anul 2021 (cu 
2.149 mii lei mai mult decât în anul 2020). Creșteri semnificative se înregistrează în 
această perioadă și în cazul obiectelor de inventar (de 1.771 mii lei faţă de anul 2020 şi 
de 2.442 mii lei faţă de anul 2019). Majorarea fondurilor alocate prin legile bugetare 

anuale și a legilor rectificative, în perioada 2019-2021, la titlul 20 „Bunuri și servicii”, a 

oferit posibilitatea repartizării în bugetele unităților și structurilor de parchet din cadrul 
Ministerului Public a unor sume mai mari în vederea realizării lucrărilor de reparații curente 
și achizițiilor de obiecte de inventar necesare desfășurării în bune condiții a activității 
acestor instituții.  

Cheltuielile necesare implementării proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă 
la nivelul Ministerului Public (PÎCCJ, DNA, DIICOT) au înregistrat o creştere semnificativă 
în perioada 2019-2020 (de 44.854 mii lei) determinată de creşterea valorii finanțărilor 
acordate de Comisia Europeană, a celor acordate prin Programul Operațional 
Capacitatea Administrativă (POCA), precum și în cadrul Mecanismului Financiar 
Norvegian 2014-2021. În anul 2021, datorită  greutăţilor întâmpinate în derularea 
proiectelor în timpul pandemiei de COVID-19, s-a înregistrat o scădere față de anul 2020 
(cu 38.200 mii lei). 
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Activele nefinanciare au înregistrat în anul 2021 o creştere de 8.312 mii lei faţă de 
anul  2020 şi o creștere cu 7.015 mii lei față de 2019, majorarea acestei naturi de cheltuieli 
fiind influențată de sumele alocate pentru achiziţia unui sediu pentru DIICOT - Structura 
centrală, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 926/2016 și Hotărârii 
Guvernului nr. 1105/2020, precum și de realizarea achizițiilor de primă dotare pentru noul 
sediu al Direcției. 

Respectând prevederile aprobate prin legile bugetare anuale, legile de rectificare 
sau alte dispoziții din acte normative și/sau administrative care reglementează aspecte 
din domeniul său de competență, Departamentul economico-financiar şi administrativ al 
PÎCCJ, sub directa coordonare a conducerii Ministerului Public și în colaborare cu 
ordonatorii secundari şi terţiari de credite, a îndrumat, realizat şi verificat desfăşurarea 
unor activităţi care au ca obiectiv întărirea capacităţii operaţionale a Ministerului Public. 

 

2. Activitatea de audit public intern s-a desfășurat pe parcursul anului 2021 în 
cadrul Direcției de audit public intern (DAPI), structură funcțională în baza Regulamentului 
de ordine interioară al parchetelor. Aceasta este organizată și funcționează în subordinea 
directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 

Direcția de audit public intern asigură exercitarea funcției de audit intern pentru 
PÎCCJ, DNA, DIICOT, parchetele de pe lângă curțile de apel și parchetele de pe lângă 
tribunale, în conformitate cu prevederile art. 11 lit. f) din Legea nr. 672/2002. 

Cele 10 domenii auditabile pentru care auditorii interni din cadrul Ministerului Public 
desfășoară misiuni sunt următoarele: activitatea bugetară, activitatea financiar-contabilă, 
activitatea de resurse umane, activitatea de salarizare și alte drepturi de natură salarială, 
activitatea de tehnologia informației, activitatea de achiziții publice, activitatea 
administrativă, activitatea consilierilor juridici, programele cu finanțare externă și sistemul 
de prevenire a corupției. 

În anul 2021 au fost auditate 18 structuri din totalul de 60, din care: Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Directia de Investigare a Infracțiunilor de 
Criminalitate Organizată și Terorism şi 4 parchete de pe lângă curțile de apel cu unităţile 
subordonate (Craiova, Ploiești, Alba Iulia, Suceava). 

Prin Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 aprobată prin HG nr. 583/2016, în 
cadrul Obiectivului specific 2.1.- Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecurilor de 
management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a 
riscurilor și vulnerabilităților instituționale, a fost reglementată obligația structurilor de audit 
public intern de a planifica și derula, o dată la doi ani, misiuni privind sistemul de prevenire 
a corupției. În acest sens, și ca urmare a instrucțiunilor Ministerului Finanțelor – UCAAPI, 
în anul 2021 au fost auditate la nivelul Ministerului Public măsurile: conflicte de interese, 
incompatibilități, interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice 
(pantouflage). 

De asemenea, s-a efectuat o misiune de audit public intern ad-hoc cu privire la 
organizarea activităților economico-administrative la un imobil de la o unitate de parchet 
care nu a funcționat ca urmare a desființării instanțelor judecătorești și a parchetelor de 
pe lângă acestea (în orașul Urlați). 
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Auditorii interni au aplicat și bunele practici și îndrumările pentru auditul public intern 
din România în contextul pandemiei COVID-19 elaborate de Ministerul Finanțelor Publice 
- UCAAPI. 

Direcția de audit public intern a utilizat aplicația informatică Alfresco, în domeniul 
managementului documentar, pentru eficientizarea timpului utilizat în vederea comunicării 
unor acte specifice încheiate de auditori în timpul misiunilor de audit, precum și pentru o 
mai bună înțelegere și aplicare a procedurilor interne de lucru. Aplicația rulează pe o 
platformă de colaborare între angajații Ministerului Public și este accesibilă din interiorul 
rețelelor ministerului, precum și din exteriorul acestora prin intermediul unui serviciu de 
acces securizat de tip VPN SSL. 

În anul 2022 au fost planificate pentru auditare un număr de  22 de structuri din 
totalul de 60, ca parte a Planului multianual de audit public intern pentru perioada 2021-
2023, din care: 6 parchete de pe lângă curțile de apel cu unitățile subordonate (Târgu 
Mureș, Iași, Cluj Napoca, Constanța, Timișoara și Galați). 

 
3. În cadrul PÎCCJ este organizat Serviciul de documente clasificate care asigură 

gestionarea informațiilor clasificate pentru toate secţiile PÎCCJ (cu excepţia Secţiei 
parchetelor militare), cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia 
informaţiilor clasificate, Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în 
România, aprobate prin HG nr. 585/2002, HG nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor 
secrete de serviciu, ordinele directorului general al Oficiului Registrului Naţional al 
Informaţiilor Secrete de Stat și prin ordinele procurorului general al PÎCCJ. 

În anul 2021, Serviciul de documente clasificate a realizat activităţi specifice, 
structurate pe componentele de protecţie a informaţiilor clasificate, cât şi alte categorii de 
lucrări privind: gestionarea documentelor clasificate, protecţia fizică, protecţia juridică, 
protecţia procedurală, protecţia personalului, INFOSEC, gestionarea documentelor 
Uniunii Europene clasificate şi alte tipuri de lucrări în conformitate cu dispoziţiile date de 
conducerea PÎCCJ şi de structura de securitate. 

 

4. În anul 2021 au fost înregistrate la Biroul juridic un număr de 17.508 lucrări 
cuprinzând acte îndeplinite în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată (11.919),  
ordine ale procurorului general (2.490), contracte și comenzi (1.456), puncte de vedere 
solicitate de compartimentele din cadrul PÎCCJ și de unitățile subordonate, precum și alte 
cereri (321), dosare de instanță noi, în care au fost formulate apărări de fond și diverse 
cereri (1.322).   

În cauzele din anii anteriori, aflate în curs de soluționare, au fost formulate 
întâmpinări, note de ședință, adrese, cereri, concluzii scrise ș.a. și au fost exercitate căi 
de atac. Biroul juridic realizează atribuţiile specifice pentru activitatea Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Craiova, al cărei post de personal de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor şi procurorilor este vacant.  
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D. Efectele măsurilor administrative dispuse în perioada stării de alertă 
asupra activităţii parchetelor  
 

Ulterior ridicării stării de urgență, începând cu luna mai 2020, activitatea 
parchetelor a fost reluată cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 114/2021 privind unele 
măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19, care au instituit măsuri 
specifice temporare aplicabile pe durata stării de alertă și pentru o perioadă de 30 de 
zile de la încetarea acesteia. 

 Respectarea acestor măsuri a permis continuarea, în condiții optime, a activității 
și, totodată, asigurarea unei protecții adecvate a procurorilor, a personalului auxiliar de 
specialitate și celui conex, precum și a justițiabililor împotriva îmbolnăvirii cu virusul 
SARS-CoV-2. 

Analiza la nivelul secţiilor operative din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, a relevat următoarele: 

În pofida restricțiilor/dificultăților generate de măsurile administrative dispuse pe 
perioada stării de alertă, activitatea de urmărire penală s-a desfășurat în parametri buni. 

Secţia de urmărire penală şi criminalistică a avut spre soluţionare 563 cauze, 
din care au fost soluţionate 232, reprezentând 41,21% din totalul cauzelor de soluţionat. 

Ponderea sesizărilor instanţelor de judecată prin rechizitoriu şi acord de 
recunoaştere a vinovăţiei, din totalul soluţiilor, a crescut de la 11,17% în anul 2020 la 
19,40% în anul 2021. 

Au fost efectuate activităţi de urmărire penală în alte localităţi decât la sediul 
parchetului (percheziţii, constatări de flagrant, cercetări la faţă locului), cu respectarea 
regulilor de prevenire din partea procurorilor, a poliţiştilor, a persoanelor participante la 
procedură (subiecţi procesuali, avocaţi). 

Principalele forme de colaborare profesională/acțiuni de perfecționare 
profesională comună procuror - poliția judiciară în anul 2021 ori cu alte instituții publice 
cu care se colaborează (de exemplu ONPCSB, ANABI) s-au desfășurat on-line. 

Organizarea programului de lucru (decalat) a ţinut cont de asigurarea unei 
rezerve a tuturor categoriilor de personal, în perioadele în care au existat cazuri active 
de infectare în parchet. 

Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție și-a desfășurat activitatea 
cu dificultate datorită menținerii în cursul anului 2021, a stării de alertă, în contextul 
pandemiei de coronavirus. 

În perioada stării de alertă, persoane din cadrul Secției pentru investigarea 
infracțiunilor din justiție au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2, împrejurare care a 
îngreunat activitatea de urmărire penală. 

Un impediment în efectuarea actelor de urmărire penală l-a reprezentat 
dificultatea procurorilor și a ofițerilor de poliție judiciară de a se deplasa în teritoriu. 

Având în vedere existența spațiului insuficient pentru audieri, s-a dispus ca 
această activitate să se desfășoare cu respectarea măsurilor specifice de prevenire, prin 
stabilirea unui calendar în funcție de ocuparea camerei de audiere. 

Prin urmare, s-a înregistrat o creştere a timpilor de soluționare a dosarelor în lucru. 
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Pentru limitarea răspândirii virusului s-a dispus ca activitatea de relații cu publicul 
și audiențe în cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție să se suspende, 
ceea ce a condus la creșterea solicitărilor primite prin intermediul mijloacelor de 
comunicare electronice și prin serviciul poștal sau telefonic. 

Referitor la interacțiunea cu instanțele de judecată și cu alte organe judiciare 
privind stabilirea relațiilor în îndeplinirea activității, s-a avut în vedere evitarea unor 
contacte directe mai ales în exercitarea și primirea corespondenței, astfel că o mare parte 
din comunicări s-au transmis online, folosindu-se adresa de e-mail. 

Secţia parchetelor militare în anul 2021, în contextul evoluţiei pandemiei de 
COVID-19,  a avut o activitate eficientă, având în vedere creşterea volumului de activitate 
faţă de anul 2020, în ceea ce privește numărul dosarelor penale înregistrate şi 
soluţionate. 

Măsurile administrative dispuse și stabilirea unor spații special destinate efectuării 
activităților specifice care au implicat prezența justițiabililor au fost de natură să conducă, 
treptat, la îmbunătățirea activității atât în relațiile cu aceștia, cât şi în relațiile cu organele 
de poliție judiciară, respectiv organele de cercetare penală speciale. 

La nivelul celor trei secţii operative au fost înregistrate în cursul stării de alertă 
cele mai multe cazuri de infectare a personalului (în special grefieri, specialişti, poliţişti), 
cu consecinţa aplicării carantinei pentru contacţii direcţi ai persoanelor bolnave. În mod 
flexibil, au fost reorganizate temporar sarcinile de serviciu, pentru asigurarea continuităţii 
activităţilor. 

În cadrul Secţiei judiciare, activitatea s-a derulat cu respectarea măsurilor 
instituite la nivelul instanțelor pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Nu s-au constatat 
disfuncționalități în relațiile dintre parchete și instanțe nici cu ocazia participării 
procurorilor din cadrul Secției judiciare la Întâlnirile de unificare a practicii judiciare 
organizate de Consiliul Superior al Magistraturii și Institutul Național al Magistraturii cu 
participarea președinților secțiilor penale ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale 
curților de apel. În urma participării la ședințele de unificare a jurisprudenței, procurorii au 
verificat chestiunile de drept supuse dezbaterii din perspectiva posibilității promovării 
recursului în interesul legii. 

În privința raporturilor cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și Curtea 
Constituţională, relațiile de colaborare au fost bune, în scopul realizării unui act de justiție 
de calitate. Măsurile adoptate în perioada stării de alertă nu au afectat buna desfășurare 
a acestor relații, comunicarea fiind realizată și prin mijloace electronice.  

În plus, Curtea Constituțională a facilitat accesul procurorilor la dosarele 
electronice, ceea ce, în actualul context pandemic, a permis pregătirea participării în 
condiţii bune. 

În activitatea Serviciului de îndrumare şi control, limitările intervenite în 
transmiterea corespondenţei între parchete (frecvenţa redusă a preluării şi distribuirii 
acesteia) au determinat concentrarea la programarea soluţionării lucrărilor, folosirea 
corespondenţei electronice în mod intensiv, atât în relaţiile cu alte instituţii din justiţie, cât 
şi cu justiţiabilii şi apărătorii lor.  
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În activitatea de relații cu publicul, a fost suspendată primirea în audiență a 
persoanelor, însă accesul la justiție a fost suplinit prin primirea cererilor, memoriilor ori a 
plângerilor fie prin serviciul de grefă într-un program de relații cu publicul limitat, fie în 
format electronic, la adresa sesizare@mpublic.ro, fie prin serviciile de poștă, aceeași 
procedură aplicându-se și în cazul transmiterii acestor tipuri de documente. 

 

* * * 
Procurorii au instrumentatat și soluționat cauze având ca obiect săvârșirea 

infracțiunilor de zădărnicire a combaterii bolilor (prev. de art. 352 Cp), omisiunea 
declarării unor informații  (prev. de art. 3521 Cp) şi de fals în declarații în legătură cu o 
boală infectocontagioasă (prev. de art. 326 alin. 2 Cp), datele statistice referitoare la 
aceste cauze sunt evidențiate în Anexele nr. 8.1, nr. 8.2 şi nr. 8.3.  
  

mailto:sesizare@mpublic.ro
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Capitolul III Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a 
cercetărilor penale desfășurată de parchetele din cadrul 
Ministerului Public 

 
Anul 2021 a însemnat o continuare a adaptării modului de îndeplinire a sarcinilor 

profesionale specifice la condițiile impuse de prevenirea și combaterea infectării cu 
virusul SARS-CoV-2. 

Numărul total al cauzelor de soluționat a înregistrat o creștere ușoară față de 
2020: 1.755.717 de cauze, respectiv cu 2,3% mai multe decât în anul 2020. Dintre 
acestea 563 de cauze au fost înregistrate la Secția de urmărire penală și criminalistică a 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (cu 13,3% mai multe decât în 
anul 2020), 8.000 la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție (cu 20,6% mai 
multe decât în anul 2020) și 4.587 cauze la parchetele militare (cu 8,3% mai multe decât 
în anul 2020, din care 42 la Secția parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție, cu 35,5% mai multe decât în anul 2020).  

În aceeași perioadă au fost soluționate 528.079 cauze (cu 7,6% mai multe decât 
în anul 2020), reprezentând 30,1% din totalul cauzelor de soluționat. Din totalul acestora, 
un număr de 232 cauze au fost soluționate de Secția de urmărire penală și criminalistică 
(în creștere cu 12,6% față de anul 2020), 643 cauze de Secția pentru investigarea 
infracțiunilor din justiție (în creștere cu 16,5%  față de anul 2020) și 2.261 cauze de 
parchetele militare (în creștere cu 9,7% față de anul 2020), din care 19 cauze de Secția 
parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
(în creștere cu 90% față de anul 2020). 

În categoria cauzelor soluționate, 51.134 au fost rezolvate prin trimitere în 
judecată (cu 6,8% mai multe decât în anul 2020) și 476.945 prin soluții de netrimitere în 
judecată (cu 7,7% mai multe decât în anul 2020) (anexa nr. 1). Cu referire la trimiterile în 
judecată 45 cauze au fost soluționate de Secția de urmărire penală și criminalistică (în 
creștere cu 95,7% față de anul 2020), 1 cauză de către Secția pentru investigarea 
infracțiunilor din justiție (în scădere cu 100% față de anul 2020) și 261 cauze de 
parchetele militare (în creștere cu 1,2% față de anul 2020).  

Din totalul trimiterilor în judecată, un număr de 496 au fost dispuse în cauze privind 
infracțiuni de evaziune fiscală (față de 619 soluții similare în anul 2020) ceea ce reprezintă 
o pondere de 0,97%, iar un număr de 503 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a 
vinovăției privesc cauze penale în care s-a efectuat urmărirea penală pentru săvârșirea 
infracțiunilor de corupție (față de 602 soluții similare în 2020), reprezentând o pondere de 
0,98% (anexa nr. 7). În ceea ce privește soluțiile de trimitere în judecată în materia 
evaziunii fiscale, constatăm o scădere față de cifrele din 2020 (619 soluții de trimitere în 
judecată cu 1.040 de inculpați), scădere ce poate fi explicată și ca efect al intrării în 
vigoare a Legii nr. 55/2021, de modificare și completare a legii pentru prevenirea și 
combaterea evaziunii fiscale (Legea nr. 241/2005). 
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Au fost trimiși în judecată 62.917 inculpați persoane fizice (față de 59.865 în 2020, 

cu 5,1% mai mulți decât în 2020), dintre care 807 inculpați pentru infracțiunile de evaziune 

fiscală, respectiv 849 inculpați pentru infracțiuni de corupție. Au fost trimiși în judecată și 

222 inculpați persoane juridice, indicator comparabil cu cel din 2020 (228 inculpați). 

Din cele 476.945 cauze soluționate prin netrimitere în judecată, în 57.761 cauze      
s-a dispus renunțarea la urmărirea penală (în creștere cu 1,3% față de anul 2020). 

Au fost reunite, declinate, suspendate sau reținute la urmărire penală proprie un 
număr de 72.575 cauze (în creștere cu 13,3% față de anul 2020), reprezentând 4,1% din 
totalul cauzelor de soluționat, din care 62 cauze la Secția de urmărire penală și 
criminalistică, 373 cauze la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție și 635 
cauze la parchetele militare (3 cauze la Secția parchetelor militare din cadrul Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).  

În cursul urmăririi penale, procurorii au dispus măsuri asigurătorii în sumă de 
1.138.268.001 lei, în creștere cu 8% față de anul 2020.  

Cuantumul prejudiciilor în lei produse de inculpații trimiși în judecată a scăzut cu 
16,5% față de anul 2020, în timp ce valoarea prejudiciilor în euro a crescut cu 108,2% 
(54.551.724 euro în anul 2021 față de 26.203.978 euro în anul 2020). 

Media naţională privind dosarele de soluţionat, pe schemă şi pe procuror, pe 
grade de jurisdicţie, este următoarea:  

 
 
 
 
 
 

A. Urmărirea penală proprie 
În anul 2021 au fost soluționate în total 30.359 cauze în care urmărirea penală a 

fost efectuată de procuror (în scădere cu 1,2% față de 2020). Dintre acestea, un număr 
de 183 cauze au fost soluționate de Secția de urmărire penală și criminalistică, 643 de 
Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, iar 2.260 de parchetele militare, din 
care 19 cauze de Secția parchetelor militare din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție. 

Un număr de 4.543 au fost soluționate prin trimitere în judecată (în scădere cu 1,3% 
față de anul 2020), din care 26 de Secția de urmărire penală și criminalistică (în creștere 
cu 44,4% față de anul 2020), 1 de Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție (în 
scădere cu 50% față de anul 2020) și 261 de parchetele militare (în creștere cu 1,2% față 
de anul 2020). 

Au fost trimiși în judecată 7.679 inculpați persoane fizice (în creștere cu 0,3% față 
de anul 2020) din care 2.477 arestați preventiv (în creștere cu 8,8% față de anul 2020). 
Dintre aceștia, 37 inculpați (în creștere cu 2,8%) din care 6 în stare de arest preventiv (în 
scădere cu 57,1%) au fost trimiși în judecată de Secția de urmărire penală și 
criminalistică, 1 inculpat de Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție (3 inculpați 

Parchetul de pe lângă 
 

Media pe schemă Media pe procuror  

2020 2021 2020 2021 

Curtea de apel 39,27 44,96 47,55 55,24 

Tribunal  116,93 124,16 160,63 182,57 
Judecătorie  1181,27 1204,46 1547,76 1607,94 
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anul trecut), iar 282 inculpați de parchetele militare (în scădere cu 4,7%) din care 8 
inculpați în stare de arest preventiv (în creștere cu 300% față de anul 2020). 

În 25.816 cauze au fost adoptate soluții de netrimitere în judecată (în scădere cu 
1,2% față de anul 2020). Dintre acestea, un număr de 157 soluții au fost dispuse de 
Secția de urmărire penală și criminalistică (în scădere cu 8,7%), 642 soluții de Secția 
pentru investigarea infracțiunilor din justiție (în creștere cu 16,7%) și un număr de 1.999 
soluții de parchetele militare (în creștere cu 10,9%), din care 19 de Secția parchetelor 
militare din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (în creștere cu 90%). 

La sfârșitul anului 2021 au rămas de soluționat 42.879 cauze (în creștere cu 3,7% 
față de anul 2020), din care 2.178 cu autor necunoscut (în scădere cu 10,1%). 

La Secția de urmărire penală și criminalistică au rămas de soluționat 189 cauze (în 
creștere cu 8,6% față de anul 2020), din care 22 cauze cu autor necunoscut (la fel ca 
anul trecut). La Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție au rămas de soluționat 
6.984 cauze (în creștere cu 18,1% față de anul 2020), niciuna cu autor necunoscut. 

La parchetele militare au rămas de soluționat 1.691 cauze (în creștere cu 2,2% față 
de anul 2020), din care 1 cauză cu autor necunoscut (la fel ca anul trecut). La Secția 
parchetelor militare din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au rămas 
de soluționat 20 cauze (în creștere cu 5,3% față de anul 2020), din care nicio cauză cu 
autor necunoscut. 

 

B. Supravegherea cercetărilor penale 
Procurorii au supravegheat cercetările penale în 1.673.717 cauze (în creștere cu 

2,3% față de anul 2020), soluționând un număr 497.720 cauze (în creștere cu 8,2%). 
Dintre acestea, au emis rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției în 46.591 
cauze (în creștere cu 7,7%) cu privire la 55.238 inculpați persoane fizice (în creștere cu 
5,8%), din care 4.262 arestați preventiv (în creștere cu 8,8% față de anul 2020). 

La sfârșitul anului 2021 au rămas de soluționat 1.112.184 cauze (în scădere cu 
0,7% față de anul 2020), din care 520.229 cu autor necunoscut (în scădere cu 5,1%).  

Volumul cauzelor cu autor necunoscut este dat în proporție de peste 99% de acest 
segment de activitate (supravegherea cercetărilor penale),. 

Ponderea volumului cauzelor din acest segment relativ la totalul cauzelor, se 
situează în jurul următoarelor valori: 

- 95% în privința cauzelor de soluționat; 

- 94% în privința cauzelor soluționate; 

- 91% în privința cauzelor cu soluție de trimitere în judecată. 
  

*  *  * 
Analiza datelor generale privind volumul activității – urmărirea penală proprie și 

supravegherea cercetărilor penale  – arată următoarele tendințe: 
- începând cu anul 2016, volumul cauzelor de soluționat se menține în jurul valorii 

de 1,75 milioane de dosare anual (anterior acestui an stocurile erau chiar mai mari de 
1,8 milioane de cauze/an); 
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- verificarea cerinţelor plângerilor şi denunţurilor, conform, art.294 Cpp, poate fi în 
continuare îmbunătăţită, pentru restituirea pe cale administrativă a plângerilor cu un 
conţinut generic (necontextualizat în timp, fără indicarea obiectului determinat al 
infracţiunii), în aşa fel încât efectuarea urmăririi penale să se concentreze la 
administrarea probelor cu privire la comiterea infracţiunilor;  

- pe măsura adaptării la măsurile de prevenire și combatere a  infectării cu virusul 
SARS CoV-2, procurorii au soluționat mai multe dosare în anul 2021, revenindu-se astfel 
la volumul de cauze soluționate în anul 2019; 

- în mod proporțional, a crescut și numărul cauzelor în care s-a dispus trimiterea în 
judecată, respectiv numărul inculpaților trimiși în judecată, observându-se și aici 
apropierea de cifrele statistice ale anului 2019; 

- ponderea soluțiilor de trimitere în judecată din totalul cauzelor soluționate este în 
creștere constantă în ultimii 10 ani (7,2% în 2012, 9,7% în 2021 – al treilea an consecutiv 
cu o valoare de peste 9%).  

 
C.  Calitatea activităţii de urmărire penală 

Achitări definitive 
În anul 2021 au fost achitați definitiv, indiferent de perioada trimiterii în judecată, 

750 inculpați, (cu 8,2% mai puțini decât în anul 2020 când au fost achitați 817 inculpați), 
din care 724 inculpați persoane fizice (în scădere cu 9,5%) și 26 inculpați persoane 
juridice (în creștere cu 52,9%). Dintre inculpații persoane fizice achitați definitiv, un 
număr de 10 persoane sunt minori (în creștere cu 11,1% față de anul 2020), iar 35 au 
fost arestați preventiv (în scădere cu 20,5% față de anul 2020 când cifra a fost de 44). 

Ponderea achitaților definitiv în totalul inculpaților trimiși în judecată a fost de 
1,2%, față de 1,4% în anul 2020. 

În ceea ce privește temeiul în baza căruia au fost dispuse soluțiile de achitare, 
56,5% reprezintă achitările în temeiul art. 16 lit. b) Cpp, 19,8% achitările în temeiul          
art. 16 lit c) Cpp, 14% achitările în baza art. 16 lit. a) Cpp,  5,3% achitările în baza art. 16 
lit. d) Cpp, iar 4,4% achitările în baza art. 181 Cp anterior.  

Motivele dispunerii acestor soluții de către instanțele de judecată în anul 2021 sunt 
în principiu asemănătoare celor din anul anterior:  

- efectele Decziei Curţii Constituţionale nr.405/2016 referitoare la infracţiunea de 
abuz în serviciu; 

- urmărirea penală incompletă, în sensul în care nu au fost clarificate toate 
aspectele necesare referitoare la tipicitatea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea 
în judecată a inculpaților; 

-  probatoriul considerat insuficient de instanță pentru a reține vinovăția dincolo de 
orice dubiu rezonabil; 

-  survenirea în faza de judecată a unor situații noi și administrarea unor mijloace 
de probă noi care au condus la modificarea stării de fapt inițiale; 

- interpretarea greșită a probatoriului, argumentații vădit eronate, probatoriu 
fundamentat doar pe declarația denunțătorului. 
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Restituiri și trimiteri ale dosarelor la procuror dispuse în temeiul art. 346              
alin. 3 Cpp și art. 485 alin. 1 lit. b) Cpp  

În anul 2021, instanțele de judecată au dispus restituirea și trimiterea dosarelor 
la procuror într-un număr de 239 cauze (cu 12,7% mai multe decât în anul 2020), 
reprezentând 0,47% din numărul trimiterilor în judecată (față de 0,44% în anul 2020). 

Cele mai multe restituiri și trimiteri s-au înregistrat la parchetele de pe lângă 
următoarele curți de apel (activitate centralizată): 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
În cursul anului 2021 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 Cpp și 
de trimitere a dosarului la procuror în baza art. 485 alin. 1 lit. b) din același cod (239 
cauze restituite în 2021, față de 212 cauze restituite în 2020). Este totodată cel mai mare 
număr de cauze restituite de instanță începând cu anul 2014, când au fost adoptate noile 
coduri, penal și de procedură penală. 

Motivele dispunerii acestor soluții de către instanțele de judecată în anul 2021 sunt 
în principiu asemănătoare celor din anul anterior: lipsa de claritate a acuzației, descrierea 
deficitară a faptei3, lipsa indicării probelor sau a argumentelor care justifică trimiterea în 
judecată, neconcordanțe grave în actele de urmărire penală. În ceea ce privește 
acordurile de recunoaștere a vinovăției, cele mai multe respingeri s-au înregistrat pentru 
că pedeapsa negociată a fost apreciată ca nelegală – fie prin raportare la limitele 
acesteia, fie pentru omisiunea pedepselor complementare și/sau a celor accesorii. 

 

Infirmări și redeschideri 
În anul 2021 s-au înregistrat 3.859 soluții de infirmare și redeschidere, cu                           

5,2% mai puține decât în anul 2020.  În ultimii 10 ani este totodată cel mai mic număr de 
cauze, a căror soluție de netrimitere în judecată a fost infirmată. 

În procedura prevăzută de art. 340 Cpp (anexa  nr. 4), au fost trimise la instanță în 
vederea soluționării plângerilor împotriva soluțiilor procurorului 8.596 cauze (în  creștere 
cu 0,7% față de anul 2020), iar instanțele au soluționat prin hotărâri definitive 8.603 
plângeri (în creștere cu 0,7% față de anul 2020). Dintre acestea, 1.716 au fost admise, 
dispunându-se trimiterea cauzei la procuror în vederea începerii urmăririi penale (în 
creștere cu 0,2% față de anul 2020), 13 cauze au fost reținute spre judecare (în scădere 

                                                 
3În secţiunea privind Activitatea de îndrumare şi control se prezintă îndrumările şi constatările rezultate din analiza indicatorilor de calitate în activitatea 
parchetelor.  

Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel 

(centralizat) 

Nr. cauze 
restituite 

Nr. cauze cu soluție de 
trimitere în judecată 

TIMIȘOARA 40 3.702 (1,08%) 

BUCUREȘTI 36 7.212 (0,50%) 
ALBA-IULIA 16 2.933 (0,55%) 
CONSTANȚA 15 2.782 (0,54%) 
CLUJ 14 4.220 (0,33%) 
BRAȘOV 11 1.959 (0,56%) 
SUCEAVA 10 2.933 (0,34%) 
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cu 40,9% față de anul 2020), fiind pronunțată o soluție de condamnare (față de niciuna 
în anul 2020), în 135 cauze s-a schimbat temeiul de drept al soluției de netrimitere în 
judecată (în creștere cu 8% față de anul 2020), iar în restul de 6.739 cauze plângerile au 
fost respinse (în creștere cu 0,8% față de anul 2020). 

În ceea ce privește cauzele de infirmare/desființate a soluțiilor în cauze în care 
ulterior s-a dispus trimiterea în judecată, reținem că acestea au fost generate de 
interpretarea necorespunzătoare de către procuror a unor prevederi legale (de exemplu 
art. 159 Cp privind instituția împăcării) ori de greșita interpretare a probatoriului cauzei, 
de indicarea unor probe suplimentare de administrat pentru lămurirea cauzelor sub toate 
aspectele. 

 
Arestați preventiv netrimiși în judecată 
În anul 2021, din totalul de 6.969 inculpați cercetați în stare de arest preventiv (în 

creștere cu 7,8% față de anul 2020), față de 230 s-au dispus soluții de netrimitere în 
judecată (în scădere cu 15,1% față de anul 2020). 

La sfârșitul anului 2021, 2.248 inculpați arestați preventiv erau în faza procesuală 
a urmăririi penale (în creștere cu 13,9% față de anul 2020). 

Subliniem faptul că un procent semnificativ din soluțiile de clasare au fost dispuse 
în temeiul art. 16 lit. g) Cpp (retragerea plângerii, împăcarea sau încheierea unui acord 
de mediere).   

 
D.  Operativitatea soluţionării cauzelor 
În anul 2021, din totalul cauzelor de soluționat, 34,2% reprezintă ponderea cauzelor 

soluționate pe fond împreună cu cele soluționate prin reunire, declinare, suspendare sau 
renunțare la urmărire penală proprie – cifră în creștere față de anul anterior când proporția 
în discuție a fost de 32,3%. 

Din totalul cauzelor soluționate pe fond (528.079), 29,8% (157.111 cauze) au fost 

soluționate în mai puțin de 6 luni de la sesizare (în creștere cu 6,9% față de anul 2020), 

17,2% (91.060 cauze) au fost soluționate între 6 luni și 1 an de la sesizare (în scădere 

cu 5,9%), 36,3% (191.523 cauze) au fost soluționate în mai mult de un an de la sesizare 

(în creștere cu 20,5%), iar 16,7% (88.385 cauze)  au fost soluționate după ce s-a împlinit 

termenul de prescripție a răspunderii penale (în creștere cu 0,5% față de anul 2020) 

(anexa nr. 6). 

Datele statistice privind cauzele rămase nesoluționate relevă faptul că acestea 
au crescut față de 2020 cu 3,6%. Din totalul cauzelor rămase nesoluționate - fără cauzele 
cu autori necunoscuți (632.656), 29,2% (185.010) sunt cu o vechime de până la 6 luni 
de la sesizare, 19,2% (121.277) între 6 luni și 1 an de la sesizare iar 51,6% (326.369) de 
peste un an de la sesizare. 

De asemenea, din totalul cauzelor rămase de soluționat - fără cauzele cu autor 
necunoscut –  468.491 (74,1%) reprezintă cauzele cu urmărirea penală începută (în 
creștere față de anul 2020 cu 8,4%). 
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În activitatea de urmărire penală proprie au rămas de soluționat 7.952 cauze cu 
vechimea între 6 luni și un an de la sesizare (în creștere cu 5,1%) și 21.299 cauze mai 
vechi de un an de la sesizare (în creștere cu 2,3%), iar la organele  de cercetare penală 
au rămas în lucru 113.325 cauze cu vechimea între 6 luni și un an de la sesizare (în 
creștere cu 3%) și 305.070 cauze mai vechi de un an de la sesizare (în creștere cu 
4,5%). 

În activitatea de urmărire penală proprie cele mai multe dosare cu o vechime mai 
mare de 6 luni de la sesizare se află în lucru la parchetele de pe lângă curțile de apel 
(centralizat cu parchetele subordonate), Direcția Națională Anticorupție, Direcția de 
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, parchetele militare, 
Secția de urmărire penală și criminalistică și la Secția pentru investigarea infracțiunilor 
din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, acestea 
din urmă reprezentând cauze complexe sau cu un grad ridicat de dificultate. 

 

 

 

 

 
 
Creșterea numărului de dosare rămase în lucru, mai vechi de un an de la sesizare, 

cel puțin în sfera urmăririi penale proprii, este justificată în principiu de aceleași categorii 
de motive ce au fost identificate și în anii anteriori: fluctuația resurselor umane atât la 
nivelul parchetelor cu consecinţa lipsei de continuitate în efectuarea cercetărilor, cât și la 
nivelul organelor de cercetare ale poliției judiciare, scăderea calității profesionale a 
acelorași organe de cercetare, incoerența și instabilitatea legislativă (incluzând și 
deciziile Curții Constituționale4) în domeniul instrumentelor de lucru ale procurorilor. 
Există și unele cauze subiective ce țin în special de managementul defectuos al dosarelor 
aflate în lucru: prioritizarea necorespunzătoare și alocarea inadecvată a resurselor - în 
cauzele de anchetă proprie, respectiv desfășurarea unei activități mai puțin eficiente de 
supraveghere a cercetărilor penale – în cauzele instrumentate de organele de cercetare. 

 
Intervenirea prescripției răspunderii penale în dosarele cu autori cunoscuți. 
Analizele efectuate de Serviciul de îndrumare și control în ultimii ani au relevat 

următoarele categorii de motive ce au stat la baza adoptării soluțiilor de clasare 
întemeiate pe intervenția prescripției, cu precădere în cauzele cu autori cunoscuți: 

- cauze obiective constând în: formularea sesizărilor după împlinirea termenului 
de prescripție a răspunderii penale; schimbarea cadrului legislativ pe parcursul urmăririi 
penale  ca efect al Deciziei CCR nr. 297/2018, Deciziei ÎCCJ-RIL nr. 5/2019, succesiunea 
de legi, sesizarea din oficiu a organelor de poliție sau depunerea plângerii/denunțului  
după un interval mare de timp de la comiterea faptelor, dispunerea de disjungeri și/sau 
declinări de la alte unități de parchet după intervale mari de timp, redistribuiri succesive 

                                                 
4Impact semnificativ al Deciziilor nr. 231/2021 şi nr. 380/2021 privind competenţa DNA şi DIICOT pentru efectuarea urmăririi penale în cauzele disjunse, 
dacă au ca obiect infracţiuni care nu revin în competenţa direcţiilor.  

PCA BUCUREȘTI 4.082 DIICOT 10.041 

PCA CONSTANȚA 681 SIIJ - PÎCCJ 6.045 

PCA IAȘI 642 DNA 2.424 

PCA CRAIOVA 589 PARCHETE MILITARE 792 

PCA PITEȘTI 564 SUPC - PÎCCJ 140 
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la mai mulți procurori, infirmări/restituiri/redeschideri de urmărire penală, nefinalizarea 
unor expertize în termen rezonabil, sustragerea de la urmărirea penală, dubla 
subordonare a lucrătorilor de poliție judiciară și deficitul de personal din cadrul structurilor 
de poliție judiciară – context ce a generat transferul repetat al dosarelor de la un lucrător 
de poliție la altul; 

- cauze subiective constând în principal în: neexercitarea unei supravegheri 
temeinice și riguroase asupra activității organelor de cercetare penală ale poliției judiciare 
sau a unui control asupra activității procurorilor.  

 
E.  Cauze cu autori necunoscuţi 
La sfârșitul anului 2021, în evidența parchetelor au rămas nesoluționate un 

număr de 522.407 cauze cu autori  necunoscuți (în scădere cu 5,1% față de anul 2020), 
reprezentând 29,8% din totalul cauzelor de soluționat, din care 2.178 aflate în urmărire 
penală proprie la procuror (în scădere cu 10,1%). 

Cele mai numeroase cauze la urmărirea penală proprie din totalul cauzelor cu 
autori necunoscuți se află la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 
Organizată și Terorism  - 1.122 (în scădere cu 11,9% față de anul 2020) și la parchetele 
de pe lângă următoarele curți de apel: 

  

 

 

 

 

 
 

Analiza datelor generale privind operativitatea arată următoarele tendințe: 
- numărul cauzelor soluționate până în 6 luni de la sesizare a scăzut constant în 

ultimii 10 ani; 
- în timp ce numărul dosarelor cu autor necunoscut rămase nesoluționate a scăzut 

constant în ultimii 10 ani (de la 613.374 în 2012 la 522.407 în 2021), numărul dosarelor 
cu autor cunoscut rămase nesoluționate a crescut constant în aceeași perioadă (de la 
450.433 în 2012 la 632.656 în 2021).  

         

*  *  * 

Activitatea de urmărire penală și supraveghere a cercetărilor penale s-a 
desfășurat în anul 2021 într-un context mai puțin favorabil pentru atingerea unor 
standarde de performanță, iar aici sunt de amintit măsurile restrictive luate pentru 
prevenirea și combaterea infectării cu virusul SARS-CoV-2, precum și evoluția 
jurisprudenței Curții Constituționale și a Înaltei Curți de Casație și Justiție în sensul: 

- uniformizării vechimii în funcția de procuror ca și condiție de accedere în cadrul 
PÎCCJ, respectiv a direcțiilor specializate (DNA și DIICOT, respectiv 10 ani), fapt ce a 
accentuat deficitul de personal în aceste structuri; 

- eliminarea temeiurilor legale în baza cărora DNA și DIICOT puteau continua 
investigațiile, în toate situațiile, și în cauzele disjunse; 

ORADEA 307 

BUCUREȘTI 285 

IAȘI 53 

CRAIOVA 50 

ALBA-IULIA 48 

TIMIȘOARA 43 
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- eliminarea dispozițiilor legale care permiteau desfășurarea anchetei fără vreo 
condiționare categorică legată de hotărâri definitive ale altor instanțe decât cele penale 
pe aspecte ce pot constitui chestiuni prealabile5. 

 
Pe domeniul de analiză vizat, în vederea consolidării rezultatelor pozitive dar 

și al corectării deficiențelor, procurorii cu funcţii de conducere din Ministerul 
Public au adoptat în anul 2021 o serie de măsuri asemănătoare celor din anul 2020, 
după cum urmează: 

1. În ceea ce privește activitatea la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție: repartizarea cauzelor și lucrărilor în funcție de specializarea 
procurorilor, gestionarea eficientă a resurselor umane și materiale; asigurarea accesării 
unor baze de date privind jurisprudența în anumite domenii de infracționalitate (infracțiuni 
de violență, cu accent deosebit pe violența în familie, corupție, infracțiuni economico-
financiare etc); monitorizarea ritmicității în efectuarea anchetelor penale pentru 
asigurarea soluționării cauzelor în termene rezonabile; identificarea cauzelor care au 
condus la soluționarea cu întârziere a unor dosare și a preîntâmpinării situațiilor în care  
s-ar putea împlini termenul de prescripție a răspunderii penale; verificarea modului în 
care sunt respectate dispozițiile privind instituirea măsurilor asiguratorii pentru 
recuperarea prejudiciilor cauzate prin săvârșirea unor infracțiuni ce fac obiectul urmăririi 
penale.  

2. În ceea ce privește activitatea parchetelor din subordine: 

a) au fost stabilite obiective operaționale privind: efectuarea de anchete efective 
în cauzele având ca obiect infracțiuni de spălare a banilor, contrabandă și evaziune 
fiscală; combaterea infracțiunilor silvice; combaterea infracțiunilor contra mediului (prin 
dezvoltarea Rețelei naționale a procurorilor specializați în cercetarea infracțiunilor contra 
mediului, fondului forestier, cinegetic și piscicol național); infracțiuni de rele tratamente 
comise de agenții de forță ai statului în exercitarea atribuțiilor de serviciu; 

b) s-a urmărit asigurarea atât prin intermediul formatorilor Institutul Național al 
Magistraturii, dar și la nivel descentralizat a pregătirii profesionale a procurorilor 
îndeosebi în lupta împotriva corupției și a criminalității economico-financiare, combaterea 
traficului de persoane, a traficului de droguri, a criminalității informatice, spălarea banilor 
și recuperarea prejudiciului infracțiunii, administrarea probatoriului și tehnici de audiere 
în procesul penal, combaterea violenței domestice, justiția pentru minori. A fost 
continuată pregătirea profesională a procurorilor pentru urmărirea penală a infracțiunilor 
contra mediului (poluare, deșeuri); 

c) au fost adoptate măsuri necesare pentru creșterea celerității soluţionării 
cauzelor; 

d) au fost analizate motivele care au condus la pronunțarea unor hotărâri definitive 
de achitare, restituire sau trimitere a cauzei la procuror în temeiul art. 346 Cpp și art. 485 
Cpp, pentru prevenirea producerii de deficiențe în activitatea de urmărire penală; 

                                                 
5 Decizia CCR nr.102/2021.  
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e) au fost analizate cauzele în care sunt adoptate soluții de clasare ca urmare a 
împlinirii termenului de prescripție. 
  

F.  Activitatea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ) 
 

Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție funcționează în cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și are competență 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. De asemenea, Secția pentru investigarea infracțiunilor din 
justiție își păstrează competența de a efectua urmărirea penală și în situațiile în care, 
alături de magistrați, sunt cercetate și alte persoane. Raportul privind activitatea Secţiei 
în anul 2021 a fost examinat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii la data de 
11.02.2022.  

Din punct de vedere funcțional, Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție 
își desfășoară activitatea la nivel central, având competență teritorială, la scară națională. 

În cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, pe lângă procurori, 
își desfășoară activitatea și ofițeri de poliție judiciară. 

 

1. Activitatea de urmărire penală 
În cadrul SIIJ, în anul 2021, activitatea de urmărire penală a fost desfășurată 

de un număr de 6 procurori (din totalul de 15 posturi prevăzute în conformitate cu 
prevederile art. 882 alin. (3) din Legea nr. 304/2004) media dosarelor în lucru pe 
fiecare procuror fiind de 1.200 cauze față de 948 în anul 2020. 

În anul 2021, procurorii din cadrul secției au avut de soluționat un număr de 
8.000 cauze. 

Dintre acestea, 2.085 de cauze au fost înregistrate în anul 2021, iar 5.915 sunt 
rămase din anul 2020. 

Un număr de 1.964 cauze au fost constituite ca urmare a sesizărilor formulate 
de persoane fizice/juridice private sau de instituții publice, iar 101 dosare au fost 
constituite prin declinarea competenței de la alte unități de parchet. 

De asemenea, 13 cauze au fost formate ca urmare a sesizării din oficiu.  
În cursul anului 2021 au fost soluționate 643 dosare (față de 552 în anul 2020) 

din care 1 cauză a fost finalizată prin rechizitoriu (față de 2 cauze cu rechizitoriu în 
anul precedent), prin care a fost trimis în judecată un inculpat (procuror) pentru  
săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, prev de art. 297 Cp cu referire la art. 132 
din Legea 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp, sustragerea sau distrugerea de 
înscrisuri, prev. de art 259 alin. (1) și (2) Cp, cu aplic. art. 38 alin. (1) Cp. 

Referitor la soluțiile de clasare dispuse, pe infracțiuni, situația se prezintă după 
cum urmează: 

- în  475 de cauze s-au dispus soluții de clasare pentru săvârșirea infracțiunii 
de abuz în serviciu, prev. de art. 297 Cp; în 8 cauze  pentru cercetare abuzivă; în                        
14 cauze pentru represiune nedreaptă; în 2 cauze pentru șantaj, în 2 cauze pentru 
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amenințare, în 11 cauze pentru favorizarea făptuitorului; în 14 cauze pentru 
constituirea unui grup infracțional organizat; în 15 cauze pentru vătămare corporală 
din culpă; în 8 cauze pentru neglijență în serviciu; 1 cauză pentru fals material în 
înscrisuri oficiale; în 6 cauze pentru fals intelectual; în 2 cauze pentru furt; în 1 cauză 
pentru conducere vehicul fără permis de conducere; în 2 cauze pentru acces ilegal 
la un sistem informatic; 1 cauză accident mortal de muncă; în 3 cauze pentru lipsire 
de libertate în mod ilegal; 1 cauză pentru corupere sexuală a minorilor; 1 cauză 
pentru violare de domiciliu; 1 cauză pentru uzurpare de calități oficiale; 1 cauză 
pentru omisiunea sesizării; 1 cauză pentru influențarea declarațiilor; în 2 dosare 
pentru mărturie mincinoasă; în 5 cauze pentru sustragerea sau distrugerea de 
înscrisuri; 1 cauză pentru ultraj judiciar; 1 cauză pentru nerespectarea hotărârilor 
judecătorești; 1 cauză pentru uzurparea funcției; 1 cauză pentru fals în înscrisuri sub 
semnătură privată; în 2 cauze pentru fals informatic; 1 cauză pentru nerespectarea 
regimului armelor și munițiilor; 1 cauză pentru  abandon de familie; 1 cauză pentru 
trădare; 1 cauză pentru evaziune fiscală. 

 
Referitor la infracțiunile de corupție, pe tipuri de infracțiuni, situația, se 

prezintă după cum urmează: 
- în 15 dosare s-a dispus soluția clasării pentru săvârșirea infracțiunii de 

luare de mită, iar în 2 cauze s-a dispus clasare pentru dare de mită; 
- în 2 dosare s-a dispus soluția clasării pentru săvârșirea infracțiunii de 

trafic de influență; 
- în 1 cauză s-a dispus soluția clasării pentru săvârșirea infracțiunii de 

cumpărare de influență; 
- în 41 dosare s-a dispus soluția clasării pentru săvârșirea infracțiunii de 

abuz în serviciu, faptă prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000. 
La sfârșitul anului 2021 a rămas de soluționat un număr de 6.984 cauze (față 

de 5.915 la sfârșitul anului precedent). 
În ceea ce privește operativitatea soluționării cauzelor, din cele 643 de dosare, 

139 cauze au fost soluționate în termen de până la un 1 an de la prima sesizare (în 
anul 2020 au fost soluționate 112 cauze în termen de până la 1 an), iar 493 cauze în 
termen de peste 1 an de la prima sesizare (în anul 2020 au fost soluționate 435 cauze 
în termen de peste 1 an de la prima sesizare). 

 
2. Activitatea judiciară în cauzele penale 

Procurorii din cadrul secției au motivat concluziile asupra cererilor și excepțiilor 
formulate în cauzele în care a fost sesizată instanța de judecată.  

 
3. Soluționarea plângerilor împotriva actelor și măsurilor de urmăr ire 

penală 

În evidențele SIIJ, în anul 2021 au fost înregistrate, cu titlu de plângeri împotriva 
actelor și măsurilor de urmărire penală, un număr 257 de lucrări. 
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Un număr de 175 reprezintă plângeri preluate din anul 2020 (rămase 
nesoluționate). 

Totalul plângerilor împotriva actelor și măsurilor de urmărire penală, în anul 
2021, a fost de 432. 

Dintre acestea au fost soluționate 152 de lucrări (137 au fost respinse, 15 fiind 
admise), iar alte 28 lucrări au fost trimise la organele competente.  

Referitor la plângeri, memorii și sesizări, legate de atribuțiile Ministerului Public, 
la nivelul SIIJ, în cursul anului 2021 au fost de soluționat 3.082 de lucrări. 

Dintre acestea, 2.837 de lucrări au fost înregistrate în cursul anului 2021,                
245 lucrări reprezentând cumul din anul 2020. 

 
4. Transparența şi relația cu publicul şi presa 

Comunicarea publică a SIIJ s-a realizat prin Biroul de informare și relații publice 
din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, conform 
dispozițiilor Legii nr. 544/2001 şi prevederilor Ghidului privind relația dintre sistemul 
judiciar din România şi mass-media, adoptat de Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 482/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Comunicarea scrisă este transpusă în comunicate de presă, în răspunsuri 
scrise la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001, date despre evenimentele 
publice ale instituției, ori precizări la informații inexacte vehiculate în spațiul public . 

În cursul anului 2021 a fost întocmit şi transmis 1 comunicat de presă în legătură 
cu cauza penală în care a fost emis rechizitoriu. 

Secția a gestionat, redactat și transmis Biroului de informare  și relații publice 
un număr de 86 răspunsuri la solicitările de informare în temeiul Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informații de interes public.  

 
5. Compartimentul de registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul  

În anul 2021, la SIIJ, prin acest compartiment, au fost efectuate 6.443 de 
înregistrări reprezentând plângeri, denunțuri, dosare declinate şi alte sesizări penale, 
comunicări de evenimente și date privind activitatea Secției; situații statistice, 
corespondență în legătură cu activitatea economico-financiară şi administrativă, 
precum şi cereri ori memorii ale persoanelor fizice sau juridice, altele decât cele 
penale. 

Se adaugă un număr de 7.011 de lucrări intermediare care sunt evidențiate în 
condica de corespondență fără a fi înregistrate și menționate în datele statistice, 
întrucât au fost transmise procurorilor din cadrul SIIJ. 

Compartimentul de grefă, registratură și relații cu publicul a asigurat expedierea 
unui număr 5.715 de comunicări, acte procedurale. 
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6. Activitatea ofițerilor de poliție judiciară 

Activitatea de urmărire penală a fost desfășurată cu sprijinul ofițerilor de poliție 
judiciară din cadrul secției, în funcție de natura şi complexitatea cauzelor, sub 
supravegherea și controlul nemijlocit al procurorilor secției.  

La sfârșitul anului 2021, personalul poliției judiciare a S IIJ era format din                    
15 polițiști, din totalul de 16 posturi prevăzute în organigramă.  

 

G. Activitatea Serviciului tehnic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie  
 

Serviciul tehnic face parte din structura Secției de urmărire penală și criminalistică 
și conform Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Hotărârea 
Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 947/2019, exercită 
atribuțiile privind activitățile de supraveghere tehnică prevăzute de art. 142 alin. (1) Cpp. 

În statul de funcții și personal al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și 
Justiție pentru Serviciul tehnic sunt prevăzute 37 posturi de ofițeri de poliție judiciară,                      
3 posturi de agenți de poliție judiciară, 1 post de specialist și 1 post de grefier-șef serviciu. 

Din totalul posturilor alocate, în cursul anului 2021 au fost ocupate cel de procuror 
șef serviciu, cel de grefier șef serviciu și 23 posturi de ofițeri de poliție judiciară. 

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021, ofițerii de poliție judiciară din cadrul 
serviciului au fost delegați să efectueze activități într-un număr de 197 lucrări, în care au 
pus în executare 271 mandate de supraveghere tehnică și 25 de ordonanțe emise de 
procuror pentru autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică, au fost soluționate                
18 solicitări de obținere de date de trafic și de localizare prelucrate de furnizorii de rețele 
publice de comunicații electronice ori de furnizorii de servicii de comunicații electronice 
destinate publicului și au întocmit 1.515 procese-verbale de redare a convorbirilor, 
comunicărilor și conversațiilor interceptate și înregistrate. 

În cursul anului 2021 au continuat activitățile demarate în anul 2019 pentru 
achiziționarea dispozitivelor și echipamentelor tehnice, resursele financiare fiind asigurate 
din bugetul alocat Proiectului „Combaterea criminalității și corupției”, finanțat prin 
Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, pentru care Ministerul Public este promotor 
de proiect, iar Ministerul Justiției este operator de program. 
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Capitolul IV Activitatea de urmărire penală desfășurată de Direcția 
Națională Anticorupție (DNA) şi Direcția de Investigare a Infracțiunilor de 
Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)  

 
 

A. Activitatea de combatere a corupției desfășurată de Direcţia Naţională 
Anticorupţie (DNA) 

 

Direcția Națională Anticorupție funcționează ca structură cu personalitate juridică și 
buget propriu în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în baza 
prevederilor OUG nr. 43/2002, cu modificările și completările ulterioare. Direcția este 
independentă în raport cu instanțele judecătorești și cu parchetele de pe lângă acestea, 
precum și în relațiile cu celelalte autorități publice, exercitându-și atribuțiile numai în 
temeiul legii și pentru asigurarea respectării acesteia. 

Competența Direcției, astfel cum este prevăzută de art. 13 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 43/2002, se circumscrie faptelor de corupție de nivel înalt și 
mediu, precum și a celor asimilate acestor infracțiuni de corupție, reglementate de Legea 
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.                         
De asemenea, competența Direcției este atrasă și în cazul săvârșirii de infracțiuni 
împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene (reglementate tot în cadrul Legii                  
nr. 78/2000), precum și de infracțiunile prevăzute la art. 246, 297 și 300 Cp, dacă s-a 
cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. 

Odată cu operaționalizarea Parchetului European (EPPO), respectiv începând cu 
1 iunie 2021, competența materială a Direcției legată de infracțiunile împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii Europene a devenit subsidiară, în condițiile în care instituția similară 
europeană dobândește dreptul de evocare asupra cauzelor având acest obiect. 

 
Resurse umane 
Schema de personal a Direcției Naționale Anticorupție, la sfârșitul anului 2021, era 

ocupată în proporție de 85,03% (733 posturi ocupate, din cele 862), iar activitatea a fost 
desfășurată cu 83,29% din personalul prevăzut în organigramă (718 posturi efectiv 
ocupate din 862 posturi prevăzute), întrucât 15 persoane aveau suspendate raporturile 
de muncă ca urmare a delegării sau detașării la alte instituții (3 procurori, din care 1 la 
Institutul Național al Magistraturii și 2 la Parchetul European), 4 procurori sunt numiți în 
funcția de procuror european delegat în cadrul Parchetului European-EPPO), ori a faptului 
că se aflau în concediu pentru creșterea copilului (1 procuror, 2 ofițeri de poliție judiciară 
și 4 grefieri,) sau pentru alte motive (1 specialist suspendat din funcție pe perioada 
arestului preventiv).  

La 31 decembrie 2021, situația ocupării efective la Direcția Națională Anticorupție 
se prezenta astfel:     

a) 195 de posturi de procurori, din care ocupate 148 (75,89%); 
b) 290 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară, din care ocupate 252 

(86,89%); 
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c)    84 de posturi de specialiști, din care ocupate 67 (79,76%); 
d) 159 de posturi de personal auxiliar de specialitate, din care ocupate 118 

(74,21%); 
e)   44 de posturi de personal conex, din care ocupate 44 (100%); 
f)   90 de posturi de personal economic și administrativ, din care ocupate 89 

(98,88%). 
La nivelul Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România situația 

ocupării efective se prezenta astfel: 
a)   5 de posturi de ofițeri de poliție judiciară, din care ocupate 5 (100%); 
c)   8 de posturi de specialiști, din care ocupate 3 (37,50%); 
d)   5 de posturi de personal auxiliar de specialitate, din care ocupate 3 (60%); 
e)   2 de posturi de personal conex, din care ocupate 2 (100%). 
În cursul anului 2021, fluctuația de personal s-a manifestat prin încadrarea a             

81 persoane (21 procurori, 31 de ofițeri de poliție judiciară, 1 specialist, 17 grefieri, 3 
personal contractual, 3 funcționari publici și 5 șoferi) și încetarea raporturilor de muncă a 
42 persoane prin încetarea activității în cadrul direcției (8 procurori), prin încetarea 
detașării a unui număr de 18 ofițeri de poliție judiciară, prin pensionare (9 procurori, 1 
funcționar public, 2 specialiști și 2 șoferi), ca urmare a eliberării din funcție pentru 
incompetență profesională (1 specialist) și urmare revocării din funcție (1 ofițer de poliție 
judiciară). 

 
 Activitatea de urmărire penală 
În cadrul Direcției Naționale Anticorupție, în anul 2021, activitatea de urmărire 

penală a fost desfășurată, în medie, de 103 procurori care au avut de soluționat 6.076 
cauze6. 

Dintre acestea, 2.844 cauze sunt dosare înregistrate în anul 2021, după cum 
urmează: 

- 2.139 cauze, reprezentând 75,21% din total, sunt sesizări ale persoanelor 
fizice/juridice private sau instituții publice7. 

- 705 cauze, reprezentând peste 24,79% din total, au fost înregistrate rmare a 
sesizării din oficiu8. 

S-au soluționat, pe fond, 2.141 de dosare9. 
Au fost emise 173 de rechizitorii şi au fost încheiate 165 de acorduri de 

recunoaştere a vinovăţiei, în cele 31710 cauze în care s-a dispus trimiterea în 
judecată/sesizarea instanței11. 

 

                                                 
6 În anul 2020 au fost 6.180 cauze de soluționat. 
7 Dintre acestea, 1.294 sunt ca urmare a unor sesizări ale persoanelor fizice/juridice private sau instituții publice, iar 845 ca urmare a declinărilor  de la 
alte parchete sau preluărilor între structurile DNA.  
8 Inclusiv disjungeri. 
9 În anul 2020 au fost soluționate 2.308 dosare. 
10 În anul 2021, în 4 dosare penale au fost emise de procurori rechizitorii, totodată fiind încheiate şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, în alte 3 dosare 
penale au fost încheiate mai multe acorduri de recunoaștere a vinovăției, iar în alte 2 dosare penale au fost încheiate acorduri de recunoaştere a 
vinovăţiei pe parcursul umăririi penale, cauzele fiind în lucru la finele anului. 
11 În anul 2020, au fost emise 161 de rechizitorii şi au fost încheiate 145 de acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, în cele 306 cauze în care s-a dispus 
trimiterea în judecată/sesizarea instanței. 
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Au fost trimiși în judecată 730 de inculpați, din care 565 inculpați prin rechizitoriu 
şi 165 inculpați prin acorduri de recunoaștere a vinovăției12. 

Dintre aceștia, 51 de inculpați sunt persoane juridice. De asemenea,                            
40 inculpați au fost trimiși în judecată în stare de arest (preventiv sau la domiciliu)13. 

 

Prin cele 173 de rechizitorii şi 165 de acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, 
în cele 317 cauze în care s-a dispus trimiterea în judecată/sesizarea instanței, au 
fost deduse judecății un număr de 1.159 infracțiuni14 , a căror structură se prezintă, în 
principal, după cum urmează: 

 776 - infracțiuni prevăzute în Legea nr.78/2000, din care: 

• 366 - infracțiuni de corupție  
o 152 - luare de mită 
o 93 - dare de mită  
o   57 - trafic de influență 
o 64 - cumpărare de influență (art.61 ) 

 

• 175 - infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție  
o 140 - abuz în serviciu contra intereselor publice (art.132) 
o   24 - folosire de informații ce nu sunt destinate publicității 
o     8 - șantaj 
o     3 – folosirea influenţei sau autorităţii 

 

•       0 - infracțiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie 

• 235 - infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților 
Europene  

 

 113 - infracțiuni prevăzute în alte legi speciale, din care: 

•    70 - evaziune fiscală 

•    21 - spălarea banilor 
 

 270 - infracțiuni prevăzute în Codul penal. 
    

Din cauza ponderii semnificative a cauzelor nou intrate (2.844), la finalul anului 
2021 au rămas nesoluționate 3.177 cauze15.  

În ceea ce privește operativitatea soluționării cauzelor, din cele 2.141 cauze 
soluționate pe fond, 750 cauze au fost soluționate în termen de 1 an de la prima 
sesizare, iar 452 în termen de 2 ani de la prima sesizare.  

În cursul urmăririi penale, procurorii au dispus măsuri asigurătorii în sumă de 
circa 131,3 milioane euro (646 milioane lei), cuantumul prejudiciului estimat în toate 
dosarele în lucru la sfârșitul anului 2021 fiind de peste 1.659 milioane euro (8.164 
milioane lei).  
                                                 
12 505 inculpaţi în anul 2020. 
13 49 persoane juridice în anul 2020. 29 inculpați în stare de arest (preventiv sau la domiciliu) în anul 2020. 
14 Faţă de 771 infracţiuni în anul 2020. 
15 3.232 cauze în anul 2020. 
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Cuantumul prejudiciului recuperat în cursul urmăririi penale în anul 2021 se ridică 
la suma de peste 209 milioane lei. 

Cuantumul prejudiciului reţinut în actele de inculpare este de aproximativ 144 
milioane euro (peste 525,8 milioane lei şi circa 36,6 milioane euro)16, iar valoarea 
măsurilor asigurătorii dispuse de procurori pentru repararea pagubei produse prin 
infracţiune, în vederea confiscării speciale şi garantarea executării pedepsei amenzii sau 
a cheltuielilor judiciare (în cauzele care au fost soluţionate prin trimitere în 
judecată/sesizarea instanței - rechizitoriu sau acord de recunoaştere a vinovăţiei - 
în anul 2021, indiferent de data constituirii dosarului şi indiferent de data/anul aplicării 
măsurii asigurătorii) este de peste 128,4 milioane euro (632 milioane lei)17. 

În cursul urmăririi penale, în anul 2021 au fost dispuse de procuror sau de 
judecătorul de drepturi şi libertăţi 295 măsuri preventive18, astfel: au fost emise 89 
ordonanțe de reţinere, a fost aplicată măsura controlului judiciar în 104 cazuri, în 4 cazuri 
a fost aplicată măsura controlului judiciar pe cauţiune, în 36 de cazuri măsura arestului 
la domiciliu, iar în 62 de cazuri măsura arestului preventiv. 

 
Calitativ, indicatorii de evaluare referitori la infirmări, redeschideri, achitări, 

restituiri,  arestați netrimiși în judecată și condamnări, se prezintă după cum 
urmează: 

A fost dispusă infirmarea ori redeschiderea urmăririi penale ori neconfirmarea de 
către instanță (pentru soluția de renunțare la urmărirea penală) în numai 2,1 % din totalul 
cauzelor soluționate, respectiv 45 din 2.141 cauze. 

Ponderea achitărilor din totalul trimiterilor în judecată (730 inculpați/317 
cauze), conform indicatorului statistic stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii19 
(incluzând și achitările dispuse ca urmare a deciziilor Curții Constituționale cu efect de 
dezincriminare și a celor determinate de lipsa de pericol social concret), a fost de 
20,95%.  

Calculând procentul achitărilor pronunțate în anul 2021 prin raportare la totalul 
inculpaților judecați în anul 2021 (633 de inculpați judecați), ponderea achitărilor este 
de 24,17%.  

Totodată, ponderea inculpaților achitați pe alte temeiuri decât lipsa de 
pericol social concret și deciziile Curții Constituționale cu efect de dezincriminare 
a fost de 17,39%. 

Astfel, din cei 153 de inculpați achitați definitiv în anul 2021: 

• 21  inculpați au fost achitați în temeiul art.16 alin.1 lit. b (teza I) Cpp ca urmare 
a aplicării Deciziei CCR nr. 405/2016 cu efect de dezincriminare parțială a infracțiunii 
de abuz în serviciu20; 

                                                 
16 comparativ cu 165,3 milioane euro (peste 723,3 milioane lei şi peste 8 milioane euro) în 2020. 
17 comparativ cu circa 137,5 milioane euro 2020. 
18 cu privire la inculpații față de care s-au luat măsuri preventive în anul 2021, este de specificat că o parte dintre aceștia au fost trimiși în judecată tot 
în anul 2021, iar o altă parte a rămas, în continuare, în cercetare, în respectivele cauze. 
19 Hotărâre Plen CSM nr.1265 din 24 noiembrie 2015 
20 22 în anul 2020 
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• 5 inculpaţi au fost achitaţi în baza art. 181 Cp 1969 apreciindu-se de către 
instanța de judecată lipsa pericolului social al faptelor deduse judecății21; 

• 127 de inculpați au fost achitați pe alte temeiuri decât lipsa de pericol social 
și a deciziilor Curții Constituționale22 (din care 23 de inculpați au fost achitați ca urmare 
a excluderii interceptărilor). 

Dintre cei 153 de inculpați achitați prin hotărâri definitive, față de 46 de inculpați 
au fost pronunțate în primă instanță pedepse de condamnare până la 8 ani 
închisoare cu executare, ceea ce relevă o jurisprudență neunitară. 

În ceea ce privește temeiul procedural, față de 12 inculpați s-au aplicat 
dispozițiile art.16 lit. a) Cpp, față de 128 de inculpați s-au aplicat dispozițiile art.16 lit. b) 
Cpp, față de 8 de inculpați s-au aplicat dispozițiile art.16 lit.c) Cpp, faţă de 5 inculpaţi             
s-au aplicat dispozițiile art.181 Cp 1969. 

 
Restituirea definitivă a cauzei la procuror s-a dispus în 3 dosare, față de 14 

de inculpați23. 
În cazul a 4 dosare, instanța a dispus respingerea acordului de 

recunoaștere a vinovăției și trimiterea dosarului la procuror în vederea continuării 
urmăririi penale24. 

Ponderea cauzelor restituite din totalul trimiterilor în judecată (317 cauze), 
conform indicatorului statistic stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii, a fost de 
2,20%.  

Prin raportare la totalul inculpaților judecați în anul 2021 (633 de inculpați 
judecați), procentul restituirilor este de 2,84%. 

Au fost pronunțate 26 hotărâri definitive prin care s-a dispus încetarea 
procesului penal (față de 15 inculpați ca urmare a intervenirii prescripției speciale, față 
de 15 inculpați ca urmare a intervenirii decesului, față de 2 inculpaţi persoane juridice 
ca urmare a radierii. 

În urma sesizării prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției în anul 
2021 instanțele de judecată au condamnat definitiv, prin 255 hotărâri penale, un 
număr de 427 inculpați.25 

În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepselor aplicate față de cei 
427 inculpați:    

➢ 87 inculpați au primit pedepse cu închisoarea cu executare în regim de 
detenție, reprezentând 20,37%26; 

➢ 33 inculpați au primit pedepse cu închisoarea cu suspendarea condiționată 
a executării pedepsei, reprezentând 7,72%27, dintre care faţă de 2 inculpaţi s-a dispus 
pedeapsa închisorii împreună cu amenda penală; 

➢ 264 inculpați au primit pedepse cu închisoarea cu suspendarea executării 

                                                 
21 0 în anul 2020 
22 106  inculpați în anul 2020 
23 În anul 2020 au fost 3 dosare cu rechizitorii, privind un număr de 15 inculpați, în care cauzele au fost restituite de instanțele de judecată. 
24 În anul 2020 au fost 4 dosare, în care au fost respinse acordurile de recunoaştere a vinovăţiei. 
25 În anul 2020, prin 258 hotărâri definitive au fost condamnați 450 inculpați 
26 În anul 2020, au fost aplicate pedepse definitive cu executare în regim de detenție față de 92 inculpați, reprezentând 20,44%  
27 22 în 2020, reprezentând 4,88% 
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pedepsei sub supraveghere, reprezentând 61,82%28; 
➢ față de 13 inculpați s-a dispus amânarea aplicării pedepsei cu închisoarea 

pe durata termenului de supraveghere, reprezentând 3,04%29; 
➢  30 inculpați au primit pedeapsa amenzii penale, reprezentând 7,02%30, 

dintre care faţă de 1 inculpat s-a dispus amânarea pedepsei amenzii pe durata 
termenului de supraveghere. 

În cazul a 3 inculpați instanța a pronunțat sancțiunea avertismentului ca urmare 
a renunțării la aplicarea pedepsei31.  

 
 

 
B. Activitatea de investigare și combatere a infracțiunilor de criminalitate 

organizată și terorism desfășurată de Direcția de Investigare a 
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) 

 

Considerații generale 
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism 

funcționează ca structură cu personalitate juridică și buget propriu în cadrul Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în baza prevederilor OUG nr. 78/2016, cu 
modificările și completările ulterioare. Direcția este independentă în raport cu instanțele 
judecătorești și cu parchetele de pe lângă acestea, precum și în relațiile cu celelalte 
autorități publice, exercitându-și atribuțiile numai în temeiul legii și pentru asigurarea 
respectării acesteia. 

Competența Direcției, astfel cum este prevăzută de art. 11 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 78/2016, se circumscrie în principal următoarelor categorii de 
infracțiuni: traficul de persoane, traficul de droguri, precum și cele în legătură cu produsele 
susceptibile de a avea efecte psihoactive, terorismul, contra securității naționale a 
României, pornografia infantilă, contra siguranței și integrității sistemelor și datelor 
informatice. Competența Direcției se răsfrânge și asupra unor categorii generale de 
infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave sau care au fost comise în condiții 
de grup infracțional organizat. 

 
 Resurse umane 

Potrivit dispozițiilor legale, direcţia funcţionează cu: 

• 306 de posturi de procuror; 

•   85 de posturi de specialiști; 

• 310 de posturi de personal auxiliar de specialitate şi administrativ; 

• 285 de ofițeri şi agenți de poliție judiciară. 
La sfârșitul anului 2020, gradul de ocupare, pe categorii de personal, era 

următorul: 

                                                 
28 268 în anul 2020, reprezentând 59,55% 
29 15 în anul 2020, reprezentând 3,33% 
30 53 în anul 2020, reprezentând 11,77% 
31 9 în anul 2020 
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•   262 procurori, reprezentând 85,62% din posturile prevăzute (306 posturi 
prevăzute); 

•     66 specialişti, reprezentând 77,65% din posturile prevăzute (85 posturi 
prevăzute);  

•   177 grefieri-personal auxiliar de specialitate, reprezentând 83,49% din 
posturile  prevăzute (212 posturi prevăzute); 

•    18 specialişti IT-personal auxiliar de specialitate, reprezentând 94,74% din 
posturile  prevăzute (19 posturi prevăzute); 

•    52 posturi personal conex, reprezentând 100% din posturile prevăzute (52 
posturi prevăzute); 

•    21 posturi personal economic şi administrativ, reprezentând 80,77% din 
posturile prevăzute (26 posturi prevăzute); 

•     1 post consilier juridic, reprezentând  50% din posturile prevăzute (2 posturi 
prevăzute); 

•   49 posturi ofițeri și agenți de poliție judiciară, reprezentând 26,49% din 
posturile prevăzute (185 posturi finanţate în anul 2021). 

În cursul anului 2021, la propunerea procurorului-şef adjunct direcţie au fost numiţi 

în funcţii de conducere 18 procurori, dintre care 7 procurori şefi serviciu şi 11 

procurori şefi birou. 

În ceea ce priveşte funcţiile de conducere, în cadrul direcţiei sunt prevăzute 64, 

conform noului stat de funcții, iar la data de 31 decembrie 2021, erau ocupate 49 şi 15 

erau vacante. 

 

Activitatea de urmărire penală 
În anul 2021, numărul cauzelor de soluționat a fost de 27.468, din care 13.027 

cauze nou înregistrate în perioada de referință, față de 26.726 cauze în 2020, din care 
11.610 cauze nou înregistrate în 2020. Se constată, astfel, în 2021, un plus de 742 cauze 
de soluționat, în creştere cu 2,78% și un plus de 1.417 cauze nou înregistrate, în creştere 
cu 12,2%, față de anul 2020.  

Rezultă astfel că media dosarelor de soluționat pe procuror a crescut de la 140,66 
dosare/procuror în 2020, la 143,06 dosare/procuror în 2021 (creștere cu 1,71%). 

La sfârșitul anului 2021, la nivelul direcției, se aflau înregistrate în evidența pasivă 
1.122 cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2020 când acest număr a fost de 1.273 
(scădere cu 11,86%). 

Din numărul cauzelor de soluționat, ponderea cea mai însemnată au avut-o 
cauzele având ca obiect traficul de droguri (64,74% - 17.783 cauze), urmată de cauzele 
având ca obiect infracțiuni informatice (18,39% - 5.052 cauze) și de cauzele având ca 
obiect traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile  (5,51% - 1.513 cauze). 

În cursul anului 2021 au fost soluționate 12.120 cauze, față de 12.285 în cursul 
anului 2020, respectiv un minus de 165 cauze, reprezentând o scădere cu 1,34% față de 
anul 2020.  
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Rezultă, astfel, că media dosarelor soluționate de un procuror a fost de 63,13 
cauze în 2021, față de 64,66 cauze/procuror în 2020, reprezentând o scădere cu 1,53% 
față de 2020. 

Dintre acestea, în cursului anului 2021, într-un număr de 9.549 cauze au fost 
adoptate soluții pe fond, față de 9.780 cauze în anul 2020 (mai puțin cu 231 cauze, 
reprezentând o scădere cu 2,36%), iar un număr de 2.571 cauze au fost declinate sau 
reunite, față de 2.505 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2020 (mai mult cu 66 
de cauze, ceea ce reprezintă o creştere cu 2,63% față de anul 2020). 

Din numărul cauzelor soluționate, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele 
având ca obiect traficul de droguri  (69,14% - 6.602 cauze), urmate de cauzele având 
ca obiect infracțiunile informatice (17% - 1.623 cauze) și de cauzele având ca obiect 
traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile  (5,5% - 525 cauze). 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de procurori, au fost cercetate un număr 
de 17.747 persoane comparativ cu anul 2020, când au fost cercetate 16.901 persoane, 
ceea ce reprezintă o creştere cu 5,01%. 

În ceea ce privește soluțiile de trimitere în judecată, în anul 2021 comparativ cu 
anul 2020, situația se prezintă după cum urmează: 

 

PERIOADA Anul 2020 Anul 2021 Observații 

Rechizitorii + acorduri de recunoaștere a 
vinovăției32 

1.883 1.956 + 3,88% 

Inculpaţi 3.791 3.992 + 5,3% 

Inculpaţi arestaţi 1.182 1.448 + 22,5% 

 
Astfel, media dosarelor soluționate de procuror cu rechizitoriu sau acord de 

recunoaștere a vinovăției a crescut de la 9,91 cauze/procuror în 2020 la 10,19 
cauze/procuror în 2021 reprezentând o creștere cu 2,83% în 2021. 

Din numărul cauzelor soluționate cu rechizitoriu sau acord de recunoaștere a 
vinovăției în cursul anului 2021, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având 
ca obiect traficul de droguri (70,09% - 1.371), urmată de cauzele având ca obiect 
criminalitatea informatică (13,8% - 270) și de cauzele având ca obiect traficul și 
exploatarea persoanelor vulnerabile (6,39% - 125). 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asigurătorii în dosarele 
soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului 2021, la nivelul direcției a fost de 
83.853.068 lei, comparativ cu anul 2020, când valoarea acestora a fost de 132.740.256 
lei. 

 
Activitatea DIICOT, pe categorii de infracțiuni, se prezintă astfel: 

1. Criminalitatea organizată 

În anul 2021, din cele 2.608 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea 
prevăzută de art. 367 Cp, privind constituirea unui grup infracțional organizat (din care 

                                                 
32 Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse în 2021 este de 20,48% (1.956 din 9.549 față de anul 
2020 când a fost de 19,25% (1.883 din 9.780) – creștere de 1,23% în anul 2021. 
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907 cauze nou înregistrate în perioada de referință), a fost soluționat un număr de 809 
cauze, față de 756 cauze soluționate în 2020, din cele 2.711 cauze de soluționat (din 
care 962 cauze nou înregistrate în 2020). Cifrele arătate indică o scădere cu 3,8% a 
cauzelor de soluționat, o scădere cu 5,72% a cauzelor nou intrate și o creştere cu 7,01% 
a cauzelor soluționate. 

În cursul anului 2021, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost 
soluționate 179 cauze (128+51), față de 164 cauze (125+39) în 2020 (creştere cu 9,15%). 

Prezentăm asociat acestor date faptul că 24 cauze au vizat activitatea unor grupuri 
specializate în traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (față de 32 cauze în 
2020 – scădere cu 25%); 9 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul 
de migranți (față de 6 cauze în 2020 – creştere cu 50%); 15 cauze au vizat activitatea 
unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (față de 
10 în 2020 – creştere cu 50%); 57 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în 
traficul de droguri (față de 36 cauze în 2020 – creştere cu 58,33%); 55 cauze au vizat 
activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de 
spălare a banilor (față de 59 cauze în 2020 – scădere cu 6,78%); 17 cauze au vizat 
activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de 16 cauze în 2020 
– creştere cu 6,25%). 

 
2. Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile 
În anul 2021, din cele 1.513 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni privind 

traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, din care 582 cauze nou înregistrate, a 
fost soluționat un număr de 525 cauze, față de 570 cauze în 2020, ceea ce reprezintă o 
scădere cu 7,89%. 

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a 
vinovăției un număr de 125 (115+10), față de 123 (108+15) (creştere cu 1,63%), cu 369 
inculpați trimiși în judecată, față de 342 inculpați trimiși în judecată în 2020 (creştere cu 
7,89%), din care 171 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de 142 arestați 
preventiv în 2020 (creştere cu 20,42%). 

Numărul victimelor traficate în vederea exploatării în 2021 a fost de 344, față 
de 363 în 2020 (scădere cu 5,23%), dintre care 142 minori, față de anului 2020, când au 
fost identificate 171 victime minori (scădere cu 16,96%). 

 
3. Traficul de migranţi 
În cursul anului 2021, din cele 207 cauze de soluționat având ca obiect traficul 

de migranți33, din care 110 cauze nou înregistrate, a fost soluționat un număr de 42 
cauze, față de aceleaşi cauze în 2020 (stagnare). 

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a 
vinovăției un număr de 15 cauze, față de 16 cauze în anul 2020 (scădere cu 6,25%), cu  
63 inculpați trimiși în judecată, față de 41 inculpați trimiși în judecată în 2020 (creștere cu 

                                                 
33 În condiţiile unui unui grup infracţional organizat 
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53,66%), dintre care 39 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de 9 inculpați 
arestați preventiv în anul 2020 (creştere cu 333,33%). 

 
4. Falsificarea de monedă şi alte valori 
În anul 2021, din cele 132 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de fals 

de monedă, din care 35 cauze nou înregistrate, a fost soluționat un număr de 22 cauze, 
față de 21 cauze în 2020, ceea ce reprezintă o creştere cu 4,76%. 

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a 
vinovăției un număr de 2 cauze, față de 9 (6+3) cauze în 2020 (scădere cu 77,78%), cu 
6 inculpați trimiși în judecată, față de 23 inculpați în 2020 (scădere cu 73,91%), fără 
inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de 8 inculpați arestați preventiv în anul 
2020. 

 
5. Alte infracţiuni asociate criminalității organizate 
În cursul anului 2021, din cele 475 cauze de soluționat având ca obiect alte 

infracțiuni din sfera criminalității organizate, din care 274 cauze nou înregistrate, în 
perioada de referință a fost soluționate 79 cauze, față de 120 cauze soluționate în 2020, 
din cele 548 cauze de soluționat, din care 291 nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate 
indică o scădere cu 13,32% vizând cauzele de soluționat, o scădere cu 5,84% vizând 
cauzele nou intrate și o scădere cu 34,17% în ceea ce privește cauzele soluționate.  

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a 
vinovăției un număr de 30 (28+2), față de 43 (26+17) în anul 2020 (scădere cu 30,23%), 
cu 127 inculpați trimiși în judecată, față de 152 inculpați trimiși în judecată în 2020 
(scădere cu 16,45%), dintre care 44 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față 
de 67 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (scădere cu 34,33%). 

 
6. Traficul de droguri 
În cursul anului 2021, din cele 17.783 cauze de soluționat având ca obiect 

infracțiuni din sfera traficului ilicit de droguri, din care 9.227 cauze nou înregistrate, a 
fost soluționat un număr de 6.602 cauze, față de 7.006 cauze soluționate în 2020, din 
cele 17.019 cauze de soluționat, din care 7.814 nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate 
indică o creştere cu 4,49% a numărului cauzelor de soluționat, cu 18,08% a numărului 
cauzelor nou înregistrate și o scădere cu 5,77% în ceea ce privește cauzele soluționate. 

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a 
vinovăției un număr de 1.371 (1.058+313), față de 1.279 (979+300), cauze în anul 2020 
(creștere cu 7,19%), cu 2.413 inculpați trimiși în judecată, față de 2.155 inculpați trimiși 
în judecată în 2020 (creștere cu 11,97%), dintre care 980 inculpați arestați preventiv 
trimiși în judecată, față de 750 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (creștere cu 
30,67%). 

Cantitatea totală de droguri indisponibilizată în vederea confiscării în anul 2021 a 
fost de 2.326,50 kg droguri de mare risc și 506 kg droguri de risc, cu un total de 
2.832,70 kg droguri, în comparație cu anul 2020, când a fost indisponibilizată cantitatea 
totală de 122,80 kg droguri de mare risc și 2.314,85 kg droguri de risc. De asemenea, în 
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cursul anului 2021 au fost indisponibilizate și 51.188 comprimate droguri de mare risc 
și 6.201 comprimate droguri de risc (în anul 2020 au fost indisponibilizate și 6.229.867 
comprimate droguri de mare risc și 8.230 comprimate droguri de risc). 

În ceea ce privește situația culturilor și a plantelor de cannabis, au fost 
indisponibilizate în vederea confiscării, în cursul anului 2021, un număr de 2.927 
plante/culturi în greutate totală de 3.585,70 kg și fragmente vegetale cu THC în greutate 
totală de 1.341,50 kg, respectiv un total de 4.927,20 kg plante și fragmente vegetale 
conținând THC. Comparativ, în anul 2020 au fost indisponibilizate în vederea confiscării 
4.506 plante cu o cantitate netă totală de 668,10 kg incluzând şi fragmentele vegetale cu 
THC. 

 
7. Criminalitatea economico-financiară 
În cursul anului 2021, din cele 1.411 cauze de soluționat având ca obiect 

infracțiuni din sfera criminalității economico-financiare, din care 663 cauze nou 
înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de 326 cauze, față de 338 
cauze soluționate în 2020, din cele 1.437 cauze de soluționat, din care 667 cauze nou 
înregistrate în 2020. Cifrele arătate indică o scădere cu 1,81% a cauzelor de soluționat, 
cu 0,6% a cauzelor nou înregistrate și o scădere cu 3,55% a numărului cauzelor 
soluționate. 

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a 
vinovăției un număr de 108 cauze (39+69), față de 117 cauze (58+59) în 2020 (scădere 
cu 7,69%), cu 442 inculpați trimiși în judecată, față de 567 inculpați trimiși în judecată în 
2020 (scădere cu 22,05%), dintre care 75 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, 
față de 83 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2020 (scădere cu  9,64%). 

 
Pe tipuri de infracțiuni, în 2021, situația statistică, detaliată, se prezintă astfel: 
- Infracțiuni de evaziune fiscală: 
Din cele 309 cauze de soluționat în 2021, din care 101 cauze nou înregistrate în 

perioada de referință, a fost soluționat un număr de 94 cauze, față de 86 de cauze în 
2020, din 387 cauze de soluționat, din care 146 nou înregistrate în 2020, ceea ce 
reprezintă o creştere cu 9,3% a cauzelor soluționate, scădere cu 20,16% a cauzelor de 
soluționat și o scădere cu 30,82% a cauzelor nou înregistrate.  

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a 
vinovăției un număr de 28 (10+18), față de 44 (17+27) cauze în anul 2020 (scădere cu 
36,36%), cu 88 inculpați trimiși în judecată, față de 186 inculpați trimiși în judecată în 
2020 (scădere cu  52,69%),  dintre care 13 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, 
față de 12 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2020 (creştere cu  8,33%). 

- Infracțiuni prevăzute de Codul vamal: 
Din cele 674 cauze de soluționat în 2021, din care 308 cauze nou înregistrate, în 

perioada de referință a fost soluționat un număr de 143 cauze, față de 161 cauze în 2020, 
din 646 cauze de soluționat, din care 307 nou înregistrate în 2020, ceea ce indică o 
scădere cu 11,18% a cauzelor soluționate, o creştere cu 4,33% a cauzelor de soluționat 
și o creştere cu 0,33% a cauzelor nou înregistrate. 
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Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a 
vinovăției un număr de 39 (22+17), față de 49 (33+16) cauze în anul 2020 (scădere cu 
20,41%), cu 277 inculpați trimiși în judecată, față de 234 inculpați trimiși în judecată în 
2020 (creștere cu 18,38%), dintre care 58 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, 
față de 50 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2020 (creștere cu 16%).  

- Alte infracțiuni economice: 
Din cele 428 cauze de soluționat, din care 254 nou înregistrate, în perioada de 

referință a fost soluționat un număr de 89 cauze, față de 91 cauze în 2020, din cele 404 
cauze de soluționat, din care 214 nou înregistrate în 2020, ceea ce indică o scădere cu 
2,2% a cauzelor soluționate, o creştere cu 5,94% a cauzelor de soluționat și o creştere 
cu 18,69% a cauzelor nou înregistrate. 

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a 
vinovăției un număr de 41 cauze (7+34), față de 24 cauze (8+16) în anul 2020 (creştere 
cu 70,83%), cu 77 inculpați trimiși în judecată, față de 147 inculpați trimiși în judecată în 
2020 (scădere cu 47,62%), dintre care 4 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, 
față de 21 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (scădere cu 80,95%). 

 
8. Infracţiuni de spălare a banilor  
Din cele 324 de cauze de soluționat în 2021, din care 97 nou înregistrate în 

perioada de referință, a fost soluționat un număr de 61 cauze, față de 64 cauze în 2020, 
din 347 cauze de soluționat, din care 81 nou înregistrate în 2020, ceea ce indică o 
scădere cu 4,69% a cauzelor soluționate, o scădere cu 6,63% a cauzelor de soluționat și 
o creştere cu 19,75% a cauzelor nou înregistrate. 

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a 
vinovăției un număr de 15 cauze (9+6), față de 14 cauze (8+6) în anul 2020 (creştere cu 
7,14%), cu 76 inculpați trimiși în judecată, față de 65 inculpați trimiși în judecată în 2020 
(creştere cu 16,92%), dintre care 24 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față 
de 11 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (creştere cu 118,18%). 

 
9. Criminalitatea informatică 
În cursul anului 2021, din cele 5.052 cauze de soluționat, din care 1.776 cauze 

nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de 1.623 de cauze, 
față de 1.335 cauze soluționate în 2020, din cele 4.874 cauze de soluționat, din care 
1.675 nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate indică o creștere cu 3,65% a cauzelor de 
soluționat, o creştere cu 6,03% a cauzelor nou intrate și o creştere cu 21,57% a cauzelor 
soluționate. 

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a 
vinovăției un număr de 270 cauze (195+75), față de 267 cauze (196+71) în anul 2020 
(creștere cu 1,12%), cu 402 inculpați trimiși în judecată, față de 387 inculpați trimiși în 
judecată în 2020 (creștere cu 3,88%), dintre care 80 inculpați arestați preventiv trimiși în 
judecată, față de 86 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (scădere cu 6,98%). 

 
 



                        Raport privind activitatea desfăşurată de Ministerul Public în anul 2021 
                          Pagina  60 

 

 
 

10. Infracţiunile de terorism şi contra siguranţei naţionale 
În cursul anului 2021, din cele 158 de cauze de soluționat, din care 95 cauze nou 

înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de 56 cauze, față de 102 
cauze soluționate în 2020, din cele 185 cauze de soluționat, din care 127 cauze nou 
înregistrate în 2020. Cifrele arătate indică o scădere cu 14,59% a cauzelor de soluționat, 
o scădere cu 25,2% a cauzelor nou înregistrate și o scădere cu 45,1% a cauzelor 
soluționate.  

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a 
vinovăției un număr de 8 cauze (5+3), similar cu anul 2020, cu 14 inculpați trimiși în 
judecată, față de 9 inculpați trimiși în judecată în 2020 (creștere cu 55,56%), dintre care 
7 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de 4 inculpați arestați preventiv în 
anul 2020 (creștere cu 75%). 

 
Operativitatea urmăririi penale 
În cursul anului 2021, din totalul cauzelor soluționate (9.549 - scădere cu 2,36%): 
- 2.128 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare (scădere cu 7,4%); 
- 2.233 între șase luni și un an de la sesizare (scădere cu 18,35%); 
- 4.970 peste un an de la sesizare (creştere cu 6,13%); 
-   218 cauze după împlinirea termenului de prescripție (creștere cu 240,63% 

având în vedere că în 200 de dosare soluția a fost dispusă față de autori neidentificați). 
 Numărul de cauze rămase nesoluționate la sfârșitul anului 2021 a crescut de la 

14.441 în 2020, la 15.348 cauze (creştere cu 6,28% față de 2020).  
 
Indicatori de calitate 
Achitări, restituiri și trimiteri la procuror 
În anul 2021 au fost soluționate 9.549  cauze, fiind trimiși în judecată un număr de 

3.992  inculpați dintre care 1.448 arestați, față de anul 2020 când au fost soluționate 9.780 
cauze, fiind trimiși în judecată un număr de 3.791 inculpați dintre care 1.182 arestați. 

În perioada de referință, în 1.742 cauze soluționate de către instanțele de 
judecată, au fost condamnați definitiv 2.972 inculpați, comparativ cu  2020  când au fost 
soluționate 1.508 cauze fiind condamnați definitiv 2.631  inculpați. 

În anul 2021, în 30 de cauze au fost achitați definitiv 53 inculpați, față de                       
31 cauze în care au fost achitați definitiv 71 inculpați în anul 2020, ceea ce reprezintă o 
scădere cu 3,22%  a numărului cauzelor și cu 25,35% a numărului inculpaților achitați 
definitiv. 

Raportat la cei 3.992 inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în 
baza temeiurilor care examinează fondul cauzei este de 1,32% din totalul inculpaților 
trimiși în judecată (53 din 3.992), comparativ cu anul 2020, când raportat la cei 3.791 
inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor care 
examinează fondul cauzei a fost de 1,87% din totalul inculpaților trimiși în judecată            
(71 din 3.791). 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor 
de Criminalitate Organizată și Terorism s-a dispus restituirea definitivă, în baza art. 346 
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Cpp, a 17 cauze privind 63 inculpați, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, 
când s-a dispus restituirea definitivă a 14 cauze privind 143 de inculpați, ceea reprezintă 
o creștere 21% a cauzele restituite, și o scădere cu 55,94 % a numărului inculpaților.  

Trimiterea la procuror, în vederea continuării urmăririi penale, în temeiul art. 485 
alin.1 lit. b) Cpp s-a dispus 9 cauze privind 9 inculpați față de 2020, când trimiterea la 
procuror s-a dispus în 15 cauze34 privind  18 inculpați,  ceea ce reprezintă o scădere cu 
46,66% a cauzelor trimise precum și o scădere cu 55,55 % a numărului inculpaților. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34Din cele 15 cauze privind trimiterea la procuror în baza art. 485 alin.1 lit.b Cpp, 5  dintre acestea fiind dispuse în cadrul aceluiași dosar de urmărire 

penală. 
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Capitolul V Activitatea judiciară 
 

 

A. Activitatea judiciară în materie penală 
Potrivit art. 63 lit. e) și f) din Legea nr. 304/2004, republicată și art. 82 alin. (1),   

art. 91 alin. (1) și art. 98 lit. g), h) și j) din Regulamentul de ordine interioară al 
parchetelor, aprobat  prin Hotărârea Secției de procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii  nr. 947/2019 ,  activitatea judiciară a procurorilor constă, printre altele, 
în: 

 - participarea la judecarea cauzelor penale aflate pe rolul instanțelor judecătorești, 
cât și la ședințele Curții Constituționale; 

 - verificarea hotărârilor judecătorești în vederea promovării eventualelor căi de 
atac; 

 - exercitarea căilor de atac în condițiile prevăzute de lege; 
 - examinarea cazurilor de aplicare neunitară a legii și formularea de propuneri 

motivate pentru promovarea recursului în interesul legii. 
 
1. Date statistice referitoare la activitatea judiciară a Ministerului Public în 

cauzele penale  
În anul 2021 situația statistică referitoare la activitatea judiciară a Ministerului 

Public în cauzele penale este următoarea : 
Procurorii au participat în 554.387 ședințe de judecată și au formulat concluzii în  

330.893 cauze. Au verificat 298.943 hotărâri judecătorești și au declarat 9.370 căi de atac, 
dintre care au fost admise 6.046. 

Comparativ, în anul 2020 procurorii au participat în 535.113 ședințe de judecată, 
formulând concluzii în 306.240 cauze și au verificat 277.029 hotărâri judecătorești, fiind 
declarate 8.532 căi de atac, din care 5.876 au fost admise. 

Prin urmare, activitatea judiciară a cunoscut o creștere atât a numărului hotărârilor 
verificate (cu 7,91%), cât și a numărului participărilor la judecarea cauzelor (cu 3,60%), a 
numărului căilor de atac declarate (cu 9,82%), precum și al celor admise (cu 2,89%). 

Principala influenţă legislativă în activitatea judiciară penală o constituie Legea 
nr.130/2021 prin care pronunţarea hotărârii, atât în fond, cât şi în apel, impune motivarea 
acesteia la data pronunţării, conform aspectelor reţinute în Decizia CCR nr.233/2021. 
Astfel, amânarea pronunţării influenţează numărul hotărârilor judecătoreşti verificate şi al 
căilor de atac declarate. 

 
2. Activitatea Serviciului judiciar penal din cadrul Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție privind asigurarea pregătirii și participării 
procurorilor la judecarea cauzelor aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție 
și al Curții Constituționale 

2.a Procurorii din cadrul Biroului de reprezentare au participat în anul 2021, în 287 
şedinţe de judecată, faţă de 299 în anul 2020, după cum urmează: 

- 251 la Secția penală; 
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-  24 la Completul de 5 Judecători; 
-    3 la Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii; 
-    9 la Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, 
 cu un total de 2.702 cauze, faţă de 2.418 în anul 2020. 
Au fost formulate 2.156 concluzii pe fondul cauzei, faţă de 1.902 în anul precedent, 

cu 254 cauze mai multe, ceea ce reprezintă o creștere cu 13,35%. 
Cele 2.156 cauze judecate se structurează astfel: 
- 627 în fond; 
-    3 recursuri în interesul legii; 
-  22 hotărâri prealabile; 
- 241 în apel, din care 209 declarate de părţi; 
- 887 în contestaţie, din care 862 declarate de părţi; 
- 202 recursuri, toate declarate de părți, din care 68 au vizat încheieri privind 

excepții de neconstituționalitate, iar 134 au vizat contestații la executare, contestații în 
anulare, întreruperi executare pedeapsă, revizuiri; 

- 173 în recurs în casaţie, din care 154 declarate de părţi; 
-     1 dosar de fond.  
Dintre căile de atac judecate, un număr de 76 au fost declarate de procuror (57 căi 

ordinare de atac - 32 apeluri, 25 contestații, 19 căi extraordinare de atac - recurs în 
casaţie), iar 1.427 de către părţi (1.273 căi ordinare de atac - 209 apeluri, 862 contestaţii, 
134 recursuri, 68 recursuri împotriva încheierilor privind excepțiile de neconstituționalitate 
şi 154 căi  extraordinare de atac - toate în recursuri în casaţie). 

Comparativ cu anul 2020, în care procurorii Secției judiciare penale au declarat 96 
de căi de atac, se constată o scădere a acestora  cu 20,83%, iar în situația celor declarate 
de părți – 1.331, se constată o creștere cu 7,21%. 

Dintre căile de atac declarate de procuror și judecate, instanța supremă a admis 
49 (22 apeluri, 13 contestații, 14 recursuri în casație) comparativ cu 56 în 2020. 

Serviciul judiciar penal a asigurat participarea procurorilor la 3 şedinţe de judecată 
la Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, formulând concluzii în                          
3 cauze, la 9 şedinţe de judecată la Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 
şi au susţinut concluzii în 22 astfel de cauze. 

 
2.b De asemenea, s-a asigurat participarea în 31 de şedinţe ale Curţii 

Constituţionale în care au fost soluţionate excepţii de neconstituţionalitate, formulându-se 
concluzii în 285 cauze din cele 299 aflate pe rol, faţă de anul 2020 când au participat la 
22 şedinţe de judecată şi au pus concluzii în 242 cauze din cele 249 aflate pe rol. Se 
observă o creștere cu 17,77% a cauzelor în care s-au susținut concluzii în anul 2021. 

 
 3. Procurorii militari din cadrul Secției parchetelor militare și parchetele 

militare teritoriale asigură participarea la ședințele de judecată în cauzele privind 
infracțiunile săvârșite de militari.  

În anul 2021, procurorii militari au participat în 1.584 ședințe de judecată formulând 
concluzii în 1.238 cauze; au verificat 809 hotărâri și au declarat 44 căi de atac (33 apeluri, 
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8 contestații și 3 contestații în anulare), fiind admise 15 apeluri, 4 contestații și 4 contestații 
în anulare . 

Procurorii din cadrul Secției parchetelor militare  -  Serviciul de urmărire penală şi 
judiciar au participat la 25 şedinţe de judecată ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
inclusiv în cauza penală denumită generic „Dosarul 10 August”. 

În acelaşi timp, s-a înregistrat o scădere a numărului de participări la ședințele de 
judecată ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, respectiv 25 de participări în anul 2021 
faţă de 42 de participări în anul 2020. 

 
4. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție  
În anul 2021, activitatea judiciară a Direcției Naționale Anticorupție a fost 

desfășurată, în medie, de 40 procurori. 
Concret, procurorii au participat în ședințele de judecată la 10.658 cauze penale. 

La nivelul structurii centrale, procurorii au participat în 4.156 cauze penale, iar la nivelul 
structurilor teritoriale a direcției în 6.502 cauze penale. 

De asemenea, au fost verificate, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 
1.724 de hotărâri. Au fost declarate 120 apeluri  și 161 contestații. 

Au fost soluționate de instanțele de judecată 123 apeluri și 152 contestații 
declarate de procuror. Dintre acestea, au fost admise 92 apeluri și 73 contestații. 

Comparativ, în anul 2020, procurorii direcției au participat în ședințe de judecată 
la soluționarea a 9.193 cauze, formulând concluzii în 3.556 din acestea, au verificat 
1.375 hotărâri și au declarat 215 căi de atac (104 contestații, 109 apeluri, 1 recurs în 
casație și 1 contestație în anulare). 

De asemenea, în anul 2020, indiferent de data declarării de către procuror, au fost 
admise 154 căi de atac (56 contestații, 96 apeluri, 2 recursuri în casație) şi au fost respinse 
100 căi de atac. 

 
5. Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată și Terorism 
Activitatea judiciară a acestora s-a concretizat în participarea la ședințele de 

judecată ale instanțelor judecătorești și verificarea în vederea exercitării căilor de atac a 
hotărârilor judecătorești. 

Astfel, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 
Organizată și Terorism, în cursul anului 2021 au participat în 39.241 cauze penale 
comparativ cu 32.833 în 2020, în creștere cu 19,51%. 

Numărul cauzelor judecate cu participarea procurorilor a fost 25.241 de față de 
20.192 în 2020, ceea ce reprezintă o creștere cu 25%. 

De asemenea, în vederea exercitării căilor de atac, procurorii au verificat un număr 
de 19.772 hotărâri judecătorești comparativ cu  15.725 în 2021, în creștere cu 25,73%. 

În anul 2021 au fost declarate 1.030 căi de atac comparativ cu 763 în anul 2020, 
ceea ce reprezintă o creștere cu 34,99%  a căilor de atac. 
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A scăzut cu 26% numărul căilor de atac judecate, fiind soluționat un număr de 964 
apeluri, recursuri/recursuri în casație, contestații, contestații în anulare declarate de 
procuror comparativ cu 713 soluționate în anul 2020. 

Dintre acestea, au fost admise 611 apeluri, recursuri/recursuri în casație, 
contestații, contestații în anulare față de 432 în anul 2020, ceea ce reprezintă o creștere 
cu 41,43% a căilor de atac promovate de procuror și admise de instanțele de control 
judiciar. 

Procentul de admisibilitate în 2021 este de 63,38% comparativ cu 60,58%  în anul 
2020. 

Au fost condamnați definitiv 2.972 inculpați față de 2.631 în aceeași perioadă de 
referință, în creștere cu 12,96%. 

În cursul anului 2021, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 
Organizată și Terorism a înregistrat o creștere a indicatorilor privind participările în 
ședințele de judecată, numărul cauzelor judecate și verificate în vederea exercitării căilor 
de atac. 

Comparativ, în anul 2020, procurorii din cadrul acestei direcții au participat în 
ședințe de judecată la soluționarea a 32.833 cauze penale, formulând concluzii în 20.192 
din acestea, au verificat 15.725 hotărâri și au declarat 763 căi de atac (din care 414 
contestații, 338 apeluri, 8 recursuri în casație și 3 contestații în anulare). 

 
 
B. Activitatea judiciară în materie civilă 
Activitatea judiciară în materie civilă, altfel cum este reglementată de art. 63                      

lit. d)- g) şi k) din Legea nr. 304/2004, republicată, art. 92 din Legea nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, Legea nr. 287/2009 privind Codul civil și alte legi speciale,                    
art. 33-34, art. 82 alin. (1) şi (3), art. 91 alin. (1) şi (3), art. 98 alin. (1) lit. g) – j) din 
Regulamentul de ordine interioară al parchetelor și Ordinul nr. 62/2016 privind 
participarea procurorului în cauzele civile, modificat prin Ordinul nr. 58/2017 al 
procurorului general al PÎCCJ, constă în: 

- formularea acțiunii civile ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor 
și intereselor legitime ale minorilor, persoanelor puse sub interdicție și ale dispăruților, 
precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege; 

- participarea în cauzele civile, aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în cazurile 
prevăzute de lege, în alte cazuri prevăzute de Ordinul nr. 62/2016 al procurorului general 
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  precum și în cauzele de 
competența Curții Constituționale care au ca obiect soluționarea excepțiilor de 
neconstituționalitate și a altor contestații de competența instanței de contencios 
constituțional în care participarea procurorului este obligatorie, potrivit Legii nr. 47/1992, 
republicată; 

-  verificarea hotărârilor judecătorești, în  vederea exercitării căilor de atac; 
-  exercitarea căilor de atac în situațiile în care procurorul poate porni acțiunea 

civilă,  precum și atunci când a participat la judecată, în condițiile prevăzute de lege; 
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-  procurorul poate să ceară punerea în executare a oricăror titluri executorii emise 
în favoarea minorilor, persoanelor puse sub interdicție și a dispăruților; 

- identificarea cazurilor de aplicare neunitară a legii şi formularea propunerilor 
motivate pentru promovarea recursului în interesul legii. 

 
1. Date statistice referitoare la activitatea judiciară în materie civilă a 

Ministerului Public 
În perioada de referință, procurorii din cadrul Ministerului Public au participat în 

şedinţe de judecată la soluţionarea a 79.368 cauze civile, din care 53.897 cauze civile 
judecate și au verificat în vederea exercitării căilor de atac, 60.101 hotărâri 
judecătorești civile. 

În materia protecției și promovării drepturilor copilului, procurorii au participat 
în 27.162 cauze civile, ceea ce reprezintă 34,22% din numărul total al participărilor 
procurorilor în cauzele civile. Dintre acestea, 16.830 cauze civile privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului au fost judecate, iar procurorii au verificat, în vederea 
exercitării căilor de atac, 16.699 hotărâri judecătorești pronunțate în această materie. 

Comparativ cu anul 2020, când procurorii au participat în 69.609 cauze civile, din 
care 47.026 cauze judecate și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, 51.287 
hotărâri judecătorești civile, se constată creştere a indicatorilor statistici cu: 14,01% în 
ceea ce privește numărul participărilor, 14,61% în privința cauzelor judecate și 17,18% a 
numărului hotărârilor judecătorești verificate. 

În anul 2020, procurorii au exercitat 154 căi de atac în cauze civile, ceea ce, 
comparativ cu perioada anterioară, când procurorii au exercitat în materie civilă 125 căi 
de atac, reprezintă o creștere cu 23,2%. 

În perioada de referință, instanțele au soluționat 148 căi de atac declarate de 
procurori în cauzele civile, din care 98 au fost admise, 50 au fost respinse. Nu au fost 
retrase căi de atac. Procentul de admisibilitate a fost de  66,21%, ceea ce, față de anul 
anterior, când procentul de admisibilitate a căilor de atac declarat de procurori în cauzele 
civile, a fost de 58,87%, reprezintă o creștere cu 7,34 puncte procentuale.  

 
2. Activitatea Serviciului judiciar civil din cadrul Secției judiciare a Parchetului de 

pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiție privind asigurarea pregătirii și participării 
procurorilor la judecarea cauzelor civile aflate pe rolul Înaltei Curți de Casaţie și Justiție și 
al Curții Constituționale 

2.a. În anul 2021, procurorii din cadrul Biroului de reprezentare al Serviciului 
judiciar civil au participat la 112 ședințe de judecată ale Înaltei Curți de Casație și Justiție 
în litigii civile, într-un număr de 173 cauze, din care 108 cauze judecate, astfel: 

 Completul pentru judecarea recursurilor în interesul legii: 
-  12 şedinţe; 
-  24 cauze, 24 judecate; 
Secţia I Civilă: 
-  54 şedinţe, 
-  93 cauze, 60 judecate;  
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          Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal:  
-  44 ședințe, 
-  54 cauze, 23 judecate; 
Completul de 5 judecători: 
-  2 şedinţe, 
-  2 cauze, 1 judecată; 
Participarea la ședințele ÎCCJ a vizat susținerea recursurilor în interesul legii și a 

punctelor de vedere formulate de Ministerul Public în sesizările de recurs în interesul legii 
ale altor titulari, precum și cauze având ca obiect: repararea prejudiciilor cauzate prin erori 
judiciare și privare nelegală de libertate în procesele penale, întemeiate pe dispozițiile art. 
538 – 539 Cpp; acordarea despăgubirilor pentru durata procedurii în procesele penale, în 
temeiul art. 6 din CEDO; cereri de strămutare a unor cauze civile în care procurorul 
participă; litigii privind regimul străinilor; exproprieri pentru utilitate publică; litigii privind 
declararea şi controlul averilor (Legea nr. 115/1996, modificată prin Legea nr. 144/2007); 
contestații electorale, revizuiri; anulare acte administrative; alte participări, în temeiul art. 
92 alin. (2) Cpc. 

Comparativ cu anul precedent, când procurorii din cadrul Serviciului judiciar civil 
au participat în 248 cauze civile de competența instanței supreme și au formulat concluzii 
în 141 cauze, se constată o scădere cu 30,24% a numărului de participări și cu 23,40% 
a numărului de cauze judecate cu participarea procurorului. 

În perioada de referință, procurorii din cadrul Serviciului judiciar civil au examinat, 
în vederea exercitării căilor de atac, 62 de hotărâri judecătorești. 

Comparativ cu anul 2020, când au fost examinate, în vederea exercitării căilor de 
atac 39 hotărâri judecătorești, se constată o creștere cu  58,97%. 

2.b. În anul 2021, procurorii din cadrul Serviciului judiciar civil au participat în 51 
ședințe de judecată la Curtea Constituțională, într-un număr de 1.951 cauze și au formulat 
concluzii în 1.927 cauze. 

Comparativ cu anul 2020, când procurorii au participat în 1.124 cauze de 
competența Curții Constituționale și au formulat concluzii în 1.124 cauze, se constată o 
creștere cu 73,57% a numărului de participări și cu 71,44% a numărului de cauze 
judecate. 

 
3.  Procurorii militari nu au participat în cauze civile. 
 
4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au participat în 182 

cauze civile, din care 55 cauze civile judecate și au verificat, în vederea exercitării căilor 
de atac, 28 hotărâri judecătorești. 

Comparativ cu anul 2020, când procurorii DNA au participat în 127 cauze civile, 
din care 28 cauze civile judecate și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, 16 
hotărâri judecătorești, se constată creștere cu 43,30% a numărului de participări, cu 
96,42%, în ceea ce privește numărul cauzelor judecate, respectiv cu 75% a numărului 
hotărârilor judecătorești verificate. 
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În anul 2021, procurorii DNA au declarat în materie civilă 3 apeluri și un recurs. 
În această perioadă, au fost soluționate de către instanțe 3 apeluri și un recurs declarate 
de procurorii DNA, din care 2 apeluri și un recurs au fost admise, iar un apel a fost 
respins, procentul de admisibilitate a căilor de atac fiind de 75%. 

Comparativ cu perioada anterioară, în care procurorii DNA au declarat în materie 
civilă 2 căi de atac (apeluri), iar procentul de admisibilitate a fost de 50% se constată că 
numărul căilor de atac exercitate a  crescut cu 100%, iar procentul de admisibilitate a 
crescut cu 25 puncte procentuale.  

 
5. Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată și Terorism au participat, în anul 2021, în 42 cauze civile, din 
care 21 cauze judecate și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, 14 hotărâri 
judecătorești civile. 

Comparativ cu perioada anterioară, când procurorii DIICOT au participat în 40 
cauze civile, din care 22 judecate și au verificat 23 hotărâri judecătorești civile, se constată 
o creștere cu 5% a numărului de participări și scăderi cu 4,54% a numărului cauzelor 
judecate și cu 39,13% a numărului hotărârilor judecătorești verificate. 

În anul 2021, procurorii DIICOT au declarat, în materie civilă, un apel. În aceeași 
perioadă, a fost soluționat un apel declarat de procurorii din cadrul acestei direcții, care 
a fost respins. 

Comparativ cu anul 2021, când procurorii DIICOT au declarat, în materie civilă un 
apel, iar instanțele au soluționat un apel declarat de procurorii DIICOT, calea de atac fiind 
respinsă, se constată că numărul căilor de atac declarate, soluționate și procentul de 
admisibilitate au rămas constante. 

 
 
C. Activitatea de unificare a practicii judiciare 
 C.1. Activitatea de unificare a practicii judiciare în materie penală 
 C.1.1. Unificarea practicii judiciare reprezintă componenta principală de activitate 

a Serviciului judiciar penal din cadrul PÎCCJ și se realizează prin: 

- examinarea hotărârilor judecătorești pronunțate în materie penală în vederea 

identificării problemelor de drept ce au fost soluționate diferit de către instanțele de 
judecată și întocmirea proiectelor de recurs în interesul legii atunci când jurisprudența 
națională este neunitară, cât și întocmirea punctelor de vedere solicitate de instanța 
supremă atunci când titularul sesizării cu recurs în interesul legii nu este procurorul 
general; 

- întocmirea concluziilor în cauzele în care ÎCCJ a fost sesizată în vederea 
pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, potrivit art. 
475 și următoarele din Cpp; 

- examinarea problemelor de drept susceptibile să genereze o practică neunitară 
și formularea unor puncte de vedere; 

- unificarea practicii judiciare la nivelul parchetelor prin întocmirea unor note de 
îndrumare. 
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C.1.1.1. Identificarea problemelor de practică neunitară, analiza acestora și 
formularea de propuneri, ca urmare a examinării din oficiu sau la sesizare a jurisprudenței 
naționale. 

● Cele 4 recursuri în interesul legii promovate în anul 2021 au fost declarate ca 
urmare a sesizării procurorului general al PÎCCJ. 

În anul 2021, din cele 4 recursuri în interesul legii aflate pe rolul Înaltei Curți de 
Casație și Justiție, în materie penală, au fost admise trei (în una dintre cauze instanța 
supremă fiind sesizată în anul 2020), iar într-o cauză s-a stabilit termen de soluționare la 
data de 21 februarie 2022. Astfel, procentul de admisibilitate a proiectelor de recurs în 
interesul legii este de 100%. 

Situația recursurilor în interesul legii declarate și judecate de Înalta Curte de Casație și 
Justiție : 

● Prin decizia nr. 11 din 28 iunie 2021, s-a admis recursul în interesul legii formulat de 
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și s-a stabilit că: 

„În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 37 Cp, în ipoteza în care constată 
existența unei condamnări definitive pentru o infracțiune continuată, instanța învestită cu 
judecarea unor acțiuni sau inacțiuni care intră în conținutul constitutiv al aceleiași infracțiuni, va 
proceda la recalcularea pedepsei ținând seama de infracțiunea săvârșită în întregul ei, va stabili 
o pedeapsă unică ce nu poate fi mai mică decât cea pronunțată anterior și va dispune anularea 
formelor de executare emise urmare a condamnării anterioare și emiterea unora noi în 
conformitate cu hotărârea pronunțată sau, după caz, va constata executată pedeapsa”. 

● Prin decizia nr. 18 din 27 septembrie 2021, s-a admis recursul în interesul legii 
formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și  
s-a stabilit că: 

„În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 45 alin. 5 Cp, în materia 
tratamentului penal al concursului de infracțiuni, aplicarea pedepsei accesorii presupune 
stabilirea acesteia mai întâi pe lângă pedeapsa principală inițială și, apoi, pe lângă pedeapsa 
principală rezultantă”. 

● Prin decizia nr. 26 din 15 noiembrie 2021, nepublicată, s-a admis recursul în 
interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație 
și Justiție și s-a stabilit că: 

„În interpretarea şi aplicarea unitară a dispozițiilor art.13 alin.1 lit. a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 43/2002, infracțiunea de abuz în serviciu prevăzută în art.132 din Legea 
nr. 78/2000 raportat la art. 297 Cp, care a cauzat o pagubă materială mai mică sau egală cu 
echivalentul în lei a 200.000 euro, comisă de o persoană a cărei calitate nu determină incidența 
dispozițiilor art.13 alin.1 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/2002, este de 
competența parchetului nespecializat, iar nu a Direcției Naționale Anticorupție. Dispozițiile art.13 
alin.1 lit.a) teza a II-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/2002, referitoare la valoarea 
sumei sau a bunului care formează obiectul infracțiunii de corupție, nu sunt incidente în cazul 
infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută de art.132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 
Cp”. 

● Ultimul recurs în interesul legii promovat de procurorul general al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în perioada de referință are termen de soluționare la 
data de 21 februarie 2021, având următorul obiect: 
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„Organul judiciar competent să soluționeze plângerea persoanei nemulțumite în ipoteza 
în care procurorul ierarhic superior celui care a emis soluția de clasare a admis-o, a infirmat 
soluția procurorului de caz și a dat o nouă soluție de clasare, pentru alte motive decât cele 
invocate de petent”. 

 

C.1.1.2. Articolele nr. 475 – 477 Cpp reglementează o altă instituție ce are ca scop 
unificarea practicii judiciare – sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea 
pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept. 

În perioada examinată, procurorii din cadrul Serviciului judiciar penal au soluționat 
21 de astfel de lucrări vizând sesizări ce au avut ca obiect, între altele, următoarele 
chestiuni de drept : 

● Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 65 alin. 1 raportat la art. 64 alin. 1 lit. c) Cpp 
şi art.114 alin. 4 Cpp, în sensul de a se stabili dacă organul de urmărire penală care a întocmit 
procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante poate efectua în continuare acte de 
urmărire, fiind ulterior audiat în calitate de martor în aceeaşi cauză; în caz negativ, care este 
sancţiunea procesuală aferentă, respectiv nulitatea absolută a actelor de urmărire penală 
efectuate, ca urmare a încălcării normelor de competenţă, în acord cu dispoziţiile art. 281                   
alin.1 lit. b) Cpp şi Decizia Curții Constituționale nr. 302/2017 sau nulitatea relativă în baza 
dispoziţiilor art. 282 Cpp, ca urmare a constatării unui caz de incompatibilitate având în vedere 
calitatea sa de martor la săvârşirea infracţiunii. 

● Folosirea sintagmei de „substanțe psihoactive” în conținutul normei de incriminare 
presupune o restrângere a sferei de aplicare a normei de incriminare la categoria de substanțe 
la care face referire Legea nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile 
de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, 
republicată, sau, după caz, sfera noțiunii de substanțe psihoactive se impune a fi interpretată în 
mod extensiv, fiind incluse și substanțele prevăzute în conținutul Legilor speciale nr.143/2000 
privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope 

● Dacă tipicitatea infracţiunii de violare a vieţii private în modalitatea incriminată de                
art. 226 alin. 2 Cp este condiţionată de deţinerea unor sunete, convorbiri ori imagini realizate 
fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace 
tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuinţă sau încăpere ori 
dependință ţinând de acestea sau a unei convorbiri private. 

● Instanţa de apel învestită cu apelul declarat de procuror exclusiv pentru motive de 
nelegalitate a sentinţei pronunţate în primă instanţă, dintre care unul/unele sunt în favoarea 
inculpatului, altul/altele sunt în defavoarea aceluiaşi inculpat, aceste din urmă motive vizând alte 
chestiuni decât pedeapsa aplicată de prima instanţă, poate să examineze în privinţa acestui 
inculpat sentinţa apelată şi sub aspectul temeiniciei pedepsei aplicate, ce ar avea drept 
consecinţă majorarea cuantumului acesteia sau înlăturarea dispoziţiilor privind suspendarea 
sub supraveghere a executării acestei pedepse dispuse prin sentinţa apelată, fără a încălca 
prevederile art. 418 alin. 2 Cpp. 

● În interpretarea dispoziţiilor art. 360 alin. 1 Cp privind accesul ilegal la un sistem 
informatic, în cazul persoanelor care pot interoga oricând o bază de date conținând informaţii 
nepublice, o asemenea interogare neurmată de efectuarea ulterioară a unor acte specifice 
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exercitării atribuţiilor de serviciu în legătură cu interogarea efectuată, poate reprezenta o 
depăşire a limitelor pentru care a fost acordată autorizarea? 

● Dacă, în cazul infracţiunii prevăzute de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 (forma 
anterioară datei de 1 februarie 2014), termenul de prescripţie a răspunderii penale se stabileşte 
în raport de limita maximă a pedepsei prevăzută de acest text de lege, respectiv 20 de ani, sau 
în funcţie de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea cea mai gravă care intră în scopul 
grupului infracţional, în considerarea, relativ la sintagma „pedeapsă prevăzută de lege”, a 
dispoziţiilor alineatului 2 al art. 7 din Legea nr. 39/2003 (forma anterioară). 

● Dacă aplicarea beneficiului dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 faţă de 
inculpatul care are calitatea de denunţător într-o cauză penală este condiţionată de continuarea 
urmăririi penale in personam, de punerea în mişcare a acţiunii penale sau dacă este suficientă 
începerea urmăririi penale in rem în cauza în care acesta are calitatea de martor denunţător. 

Totodată, au fost formulate concluzii în patru cauze cu acest specific în care 
instanța supremă a stabilit termen de soluționare în semestrul I/2022.  

 

Din totalul de 21 concluzii formulate (în perioada de referință), în cauzele în care 
Înalta Curte de Casație şi Justiție a fost sesizată în vederea pronunțării unei hotărâri 
prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, au fost judecate 17, iar 4 au termen 
în anul 2022. 

Pe de altă parte, în perioada de referință, instanța supremă a soluționat 22 cauze 
având ca obiect unificarea practicii judiciare în procedura prevăzută de art. 475 și 
următoarele din Cpp (5 concluzii fiind formulate în anul 2020). 

 

C.1.1.3. Relevante sunt și lucrările ce au avut ca obiect analiza unor probleme de 
drept susceptibile să genereze o practică neunitară, însă fără a se proceda la examinarea 
jurisprudenței naționale. 

Astfel, au fost date îndrumări privind modul de soluționare a chestiunilor de drept 
examinate, din care exemplificăm: 

- Dacă fapta constând în eliberarea fără prescripție medicală de medicamentație 
conținând în componența sa substanțe active care fac parte din categoria drogurilor de risc/de 
mare risc, de către persoanele care exercită profesia de farmacist sau de asistent medical de 
farmacie întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de trafic de droguri de risc/mare 
risc, prevăzute de art. 2 alin. 1/art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 sau constituie contravenție 
potrivit dispozițiilor art. 52 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 339/2005 raportat la art. 37 alin. 4 din 
aceeași lege; 

- Infracțiunea prevăzută de art. 335 alin. 2 Cp, săvârșită ca urmare a încălcării obligației 
de a nu conduce anumite vehicule, impusă printr-o sentință penală anterioară, în temeiul        
art. 85 alin. 2 lit. g) Cp; 

- Încadrarea juridică a faptelor multiple de complicitate în situațiile în care facturile 
fiscale și/sau celelalte documente legale ce atestă operațiuni fictive privesc relații comerciale 
dintre societatea emitentă cu două sau mai multe unități comerciale; 

- Dacă în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 65 alin. 1 raportat la art. 64 alin.1 
lit. c) Cpp și art.114 alin. 4 din același cod, organul de urmărire penală care a întocmit procesul-
verbal de constatare a infracțiunii flagrante poate efectua în continuare acte de urmărire penală 
în aceeași cauză, fiind ulterior audiat și în calitate de martor; excluderea declarației de martor 
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a agentului constatator, în cazul unor infracțiuni rutiere, în situația în care agentul a avut și 
calitatea de organ de cercetare al poliției judiciare în dosarul respectiv; 

- Dacă realizarea de venituri de către persoane fizice prin vânzarea repetată de 
autoturisme second hand, în condițiile în care aceste vânzări sunt înregistrate la Direcția de 
Taxe și Impozite din cadrul primăriei, dar nu și la ANAF, întrunește elementele de tipicitate ale 
infracțiunii prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 
Cp; 

- Stabilirea stadiului procesual de la care se reia judecarea cauzei (cameră 
preliminară/judecată în fond) în situația în care în calea de atac a apelului se dispune trimiterea 
unei cauze spre rejudecare pentru nelegala compunere a completului de judecată determinată 
de lipsa specializării judecătorilor care au intrat în componența acestuia (art. 29 alin. 1 din Legea 
nr. 78/2000); 

- Aplicarea art.12 din Legea nr. 241/2005 concomitent cu dispozițiile art. 66 lit. g) Cp (art. 

64 alin. 1 lit c din Cp anterior) în cazul inculpaților condamnați pentru infracțiuni de evaziune 

fiscală. 

 

C.2.  Activitatea de unificare a practicii judiciare în materie civilă 
C.2.1. În perioada de referință, Serviciul judiciar civil a îndeplinit competențele 

specifice ale PÎCCJ în materia unificării jurisprudenței prin: 
(a) examinarea hotărârilor judecătorești definitive pronunțate în materie civilă în 

vederea identificării problemelor de drept care au fost soluționate diferit de către 
instanțele de judecată și întocmirea proiectelor de recurs în interesul legii; 

(b) întocmirea punctelor de vedere solicitate de instanța supremă asupra 
sesizărilor de recurs în interesul legii formulate de alți titulari (Colegiul de Conducere al 
Înaltei Curți de Casație și Justiție, colegiile de conducere ale curților de apel, Avocatul 
Poporului); 

(c) examinarea problemelor de drept susceptibile să genereze practică judiciară 
neunitară și comunicarea concluziilor analizelor efectuate parchetelor de pe lângă curțile 
de apel35 și/sau instanțelor de judecată, atunci când nu s-a promovat recurs în interesul 
legii; 

(d) comunicarea către Înalta Curte de Casație și Justiţie - Completele pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept, la solicitarea acestora, a existenței/inexistenței în 
lucru a unor probleme de drept identice celor care au format obiectul sesizărilor pentru 
pronunțarea unor hotărâri prealabile36. 

 

C.2.2. În anul 2021, procurorii din cadrul Secției judiciare – Serviciul judiciar civil 
au avut de soluționat 115 de lucrări care vizau unificarea jurisprudenței și au 
soluționat 93 lucrări. 

Comparativ cu anul 2020, când procurorii din cadrul Serviciului judiciar civil au 
avut de soluționat 125 de lucrări privind unificarea jurisprudenței și au soluționat 109 

                                                 
35 Pentru acele probleme de drept care vizează cauzele civile în care procurorii participă potrivit legii sau ordinului procurorului general al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie ori care interesează și activitatea parchetelor;  
36 În aceste cauze, Serviciul Judiciar Civil nu a formulat concluzii/puncte de vedere decât la solicitarea expresă a completelor pentru dezlegarea unor chestiuni 
de drept;  
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lucrări, se constată o scădere cu 8% a numărului lucrărilor de soluționat și cu 14,67% a 
numărului lucrărilor soluționate. 

C.2.2. (a) și (b) În ceea ce privește activitatea de sesizare a Înaltei Curți de Casație 
și Justiție cu recursuri în interesul legii provenite din activitatea proprie a Ministerului 
Public și formularea punctelor de vedere asupra sesizărilor de recurs în interesul legii ale 
altor titulari, în perioada de referință au fost înaintate la ÎCCJ: 3 recursuri în interesul 
legii formulate de PÎCCJ (din care un recurs în interesul legii a fost promovat urmare 
sesizării formulată de Ministerul Justiției, iar 2 recursuri în interesul legii au fost promovate 
urmare sesizării din oficiu și propunerilor formulate de procurorii din cadrul Serviciului 
judiciar civil) și 21 puncte de vedere formulate de Ministerul Public asupra recursurilor 
în interesul legii declarate de alți titulari. 

Comparativ cu anul 2020, când au fost înaintate la ÎCCJ 6 recursuri în interesul 
legii și 18 puncte de vedere asupra recursurilor în interesul legii declarate de alți titulari, 
se constată o descreștere cu 50% a numărului de recursuri în interesul legii rezultate 
din activitatea proprie a PÎCCJ și o creștere cu 16,66% a numărului punctelor de vedere. 

 
Recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au avut ca obiect următoarele probleme de drept: 
● Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin.(1) din OG nr.64/2006 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare şi art. 150 alin. (1) şi (2) din Codul muncii, în ceea ce priveşte stabilirea indemnizaţiei 
de concediu pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 
(în prezent, polițiști de penitenciare) prin includerea, în cuantumul acestei indemnizaţii, a 
sporurilor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare şi pentru condiţii grele de muncă, de care 
această categorie de personal a beneficiat, în perioada de activitate, corespunzător timpului 
lucrat în locurile de muncă respective ” 

Prin decizia nr. 23 din 15 noiembrie 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție – 
Completul competent să judece recursul în interesul legii a admis recursul în interesul legii 
declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiţie și, 
în interpretarea şi aplicarea unitară a art. 38 alin. (1) din OG nr. 64/2006 privind salarizarea şi 
alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare, şi a art. 150 alin. (1) 
şi (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
a statuat că, la stabilirea drepturilor bănești cuvenite polițiștilor de penitenciare pentru perioada 
concediului de odihnă trebuie avute în vedere sporurile pentru condiţii de muncă grele, 
vătămătoare sau periculoase de care aceştia au beneficiat în perioada de activitate, 
corespunzător timpului lucrat în locurile de muncă respective. 
 

● Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 119/1996 cu privire 
la actele de stare civilă, republicată, modificată şi completată, art. 94 pct.1) lit. b) din Legea 
nr.134/2010 Cpc, republicată, modificată şi completată (atât în redactarea anterioară Legii nr. 
310/2018, cât şi în redactarea ulterioară a acestei legi), art. 100 alin. (2) şi (4) din Legea               
nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 2 alin. (1) lit. c), f) şi i) şi alin. (2), art. 5 alin. (2) şi art. 10 
alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în ceea ce priveşte  competenţa 
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materială procesuală de soluţionare în primă instanţă a contestațiilor formulate împotriva 
dispoziţiilor emise de primari în soluţionarea cererilor de rectificare a actelor de stare civilă, în 
sensul de a se stabili dacă această competenţă revine judecătoriilor sau secțiilor de contencios 
administrativ şi fiscal al tribunalelor 

Prin decizia nr. 28 din 6 decembrie 2021 Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul 
competent să judece recursul în interesul legii a admis recursul în interesul legii declarat de 
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiţie și, în 
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 119/1996 cu privire 
la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 94 pct. 1 lit. b) 
din Legea nr. 134/2010 Cpc, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (atât în 
redactarea anterioară Legii nr. 310/2018, cât şi în redactarea ulterioară acestei legi), art. 100 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 2 alin. (1) lit. c), f) şi i) şi alin. (2) şi 
art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, a stabilit că revine judecătoriilor competenţa materială procesuală de soluţionare în 
primă instanţă a cererilor în anulare/contestaţiilor formulate împotriva dispoziţiilor emise de 
primari în soluţionarea cererilor de rectificare a actelor de stare civilă. 

 
● Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din OUG                

nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de 
personal din sistemul justiţiei, art. 106 alin. (2) şi art. 160 din Legea nr. 53/2003, republicată 
privind Codul muncii, art. 10 din anexa la HG nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligațiile 
personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detașării în altă localitate, 
precum şi în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului [actual art. 1 alin. (6) din 
anexa la HG  nr. 714/2018 privind drepturile şi obligațiile personalului autorităţilor şi instituţiilor 
publice pe perioada delegării şi detașării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în 
interesul serviciului], în sensul de a se stabili dacă diurna în cuantum de 2% din indemnizaţia 
de încadrare brută lunară se stabileşte prin raportare la întreaga perioadă pentru care s-a dispus 
delegarea sau detașarea ori proporțional cu perioada efectiv lucrată. 

Prin decizia nr. 3 din 7 februarie 2022 Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul 
competent să judece recursul în interesul legii a admis recursul în interesul legii declarat de 
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiţie și, în 
interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 13 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 27/2006 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul 
justiţiei, aprobată prin Legea nr. 45/2007, cu modificările ulterioare, a stabilit că, pentru 
cuantificarea diurnei de care beneficiază judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi 
magistraţii-asistenţi, care sunt delegați sau detaşaţi în altă localitate decât cea de domiciliu, se 
va avea în vedere timpul efectiv lucrat, iar nu totalitatea zilelor calendaristice ce intră în calculul 
perioadei de delegare sau detașare, după caz. 

 

Sesizările de recurs în interesul legii în materie civilă formulate de alți 
titulari, asupra cărora Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a 
formulat puncte de vedere, au avut ca obiect exemplificativ: 

• Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.719 alin. (1) din Cpc, în sensul lămuririi 
sintagmei „până la soluţionarea contestaţiei la executare”, respectiv dacă aceasta înseamnă 
până la soluţionarea în primă instanţă a contestaţiei la executare sau până la soluţionarea 
definitivă a acesteia (sesizare formulată de Avocatul Poporului); 
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• Dacă noţiunea „indiferent de data emiterii” din dispoziţiile art. 4 alin. (1) din  Legea       
nr. 554/2004 implică şi actele administrative cu caracter individual adoptate sau emise anterior 
intrării în vigoare a acestei legi sau doar actele administrative cu caracter individual adoptate 
sau emise ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004 (sesizare formulată de Colegiul de 
conducere al Curții de Apel Constanța);   

• Compunerea completului de judecată desemnat să soluționeze conflictul de 
competenţă (sesizare formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța); 

• Aplicarea dispoziţiilor art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul 
funcţionarilor publici cu statut special din Administrația Naţională a Penitenciarelor, respectiv 
dacă decizia de zi pe unitate prin care un ofiţer este desemnat să îndeplinească atribuţii 
suplimentare specifice funcţiei de conducere constituie o împuternicire pe funcţie, similară celei 
prev. de art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 (sesizare formulată de Colegiul de conducere 
al Curții de Apel Alba); 

• Hotărârea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal reprezintă un act 
administrativ cu caracter individual sau cu caracter normativ (sesizare formulată de Colegiul de 
conducere al Curții de Apel Iași); 

• În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Cpc, formularea 
unei cereri de recuzare împiedică  efectuarea de acte de procedură în continuarea judecăţii 
(sesizare formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Galați); 

• Interpretarea sintagmei „alte acte normative” din cuprinsul art. 60 alin. (2) din Legea nr. 
263/2010, în sensul, dacă aceasta are în vedere exclusiv dispoziţii cuprinse în acte normative 
distincte de Legea nr. 263/2010 sau poate fi vorba şi de un text de lege prin care se instituie o 
excepţie de la regula cu caracter general, chiar dacă textul de lege este inclus într-un act 
normativ ce constituie dreptul comun în materie (sesizare formulată de Colegiul de conducere 
al Curții de Apel Brașov); 

• Aplicarea şi interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 107, art. 113 alin. (1) pct. 3 şi pct. 9 
şi art.116 Cod procedură civilă? (sesizare formulată de Colegiul de conducere al Înaltei Curți de 
Casație și Justiție); 

• Aplicarea şi interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 651 alin. (1), art. 714, art. 666,                  
art. 712 şi art. 112 Cpc (sesizare formulată de Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație 
și Justiție); 

• Modul de calcul al gradației de merit şi al majorării pentru dirigenție acordate 
personalului didactic al cărui salariu de bază nu a atins nivelul prevăzut pentru anul 2022, 
creșterii/majorării reglementată de art. 5 alin. (1) si art. 8 din Anexa I, cap.I, lit. b) din Legea- 
cadru nr. 153/2017 (sesizare formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel București); 

 

În aceeași perioadă, Înalta Curte de Casație și Justiție a soluționat 2 recursuri 
în interesul declarate de procurorul general al PÎCCJ, ambele fiind admise. 
Procentul de admisibilitate a recursurilor în interesul legii provenite din activitatea 
proprie a Ministerului Public a fost de 100%, ceea ce comparativ cu anul anterior, 
când procentul de admisibilitate a fost de 87,50%, reprezintă o creştere cu 12,50%. 

În cursul anului 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a judecat 22 
recursuri în interesul legii declarate de alți titulari, sesizări cu privire la care Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiţie a formulat puncte de vedere. 
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C.2.2.(c) Concluziile analizelor efectuate la nivelul Serviciului judiciar civil în 
diferite probleme de drept au fost comunicate curților apel și, după caz, parchetelor de 
pe lângă curțile de apel, în considerarea atribuţiilor de coordonare a activităţii judiciare în 
materie civilă, iar unele materiale au fost transmise pentru publicare în Revista Pro Lege, 
editată de Ministerul Public. 

Exemplificativ, indicăm următoarele lucrări: 
• Ghid de bune practici privind analiza şi soluţionarea petițiilor prin care justițiabilii solicită 

participarea procurorului în cauzele civile, în temeiul art. 92 alin. (2) din Cpc; 
• Repere pentru soluționarea solicitărilor adresate Ministerului Public pentru dizolvarea 

pe cale judecătorească a unor partide politice; 
• Aplicarea Deciziei nr. 601 din 16 iulie 2020 prin care Curtea Constituţională a admis 

excepţia de neconstituționalitate şi a constatat că dispoziţiile art.164 alin. (1) din Codul civil sunt 
neconstituționale; 

• Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.1064 alin. (4) Cpc - în situaţia în care măsura 
asiguratorie a fost dispusă în primă instanţă cu darea unei cauțiuni şi în apel hotărârea a fost 
schimbată, iar cererea de instituire a măsurii asigurătorii a fost respinsă - în sensul posibilităţii 
instanţei de control judiciar, care a respins cererea pentru care s-a depus cauțiunea, de a 
dispune restituirea cauțiunii, în condiţiile în care partea împotriva căreia a fost luată iniţial măsura 
asiguratorie, a formulat cerere de despăgubiri în termen legal. 

 

C.2.2. (d) În anul 2020, procurorii din cadrul Serviciului judiciar civil au soluționat 
62 de lucrări având ca obiect solicitări formulate de completele ÎCCJ pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept37. 

 
C.2.3. Imperativul unificării a fost urmărit şi în componenta activității Serviciului 

judiciar civil referitoare la coordonarea şi îndrumarea activității judiciare a parchetelor în  
materie civilă, precum și la formularea unor propuneri de îmbunătățire a legislației în 
materie civilă, inclusiv participarea la grupurile de lucru organizate de Cancelaria Primului 
Ministru și Ministerul Justiţiei în vederea elaborării unor proiecte de acte normative. 

În această privință, activitățile Serviciului judiciar civil din cadrul Secției judiciare  
s-au concretizat în: comunicarea către parchetele de pe lângă curțile de apel a soluțiilor 
pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în căile de atac declarate de procuror și 
în recursurile admise părților pentru motive de nelegalitate, a deciziilor pronunțate de 
Curtea Constituțională în excepții de neconstituționalitate admise în cauzele civile care 
interesau participarea procurorului și/sau activitatea unităților de parchet38; diseminarea 

                                                 
37 Obiectul acestor lucrări a vizat comunicarea către Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a existenței/inexistenței în lucru a unor probleme 
de drept identice, precum și examinarea deciziilor pronunțate de instanța supremă în procedura prev. de art. 519-521 C. proc. civ., prin care sesizările au 
fost respinse ca inadmisibile, pentru lipsa condiției de noutate a problemei de drept, în vederea aplicării mecanismului de unificare a posteriori,  recursul în 
interesul legii.  
38 Indicăm cu titlu exemplificativ: Decizia nr.112 din 23 februarie 2021 prin care s-a admis excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.98 alin.(1) lit.d) 
din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în redactarea anterioară modificării prin art.I pct.24 din Legea nr.156/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ale art.98 alin.(1) lit.d) din Legea nr.188/1999, astfel cum au fost modificate prin art.I 
pct.24 din Legea nr.156/2018, şi ale art.517 alin.(1) lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum şi a 
prevederilor art.98 alin.(3) din Legea nr.188/1999; 
- Decizia nr.224 din 20 aprilie 2021 prin care s-a admis excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art.26 alin (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Decizia nr.320 din 12 mai 2021 prin care s-a admis excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 8 alin.(2) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora; 
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punctelor de vedere, analizelor, notelor de studiu și materialelor întocmite în cadrul 
programelor de formare continuă descentralizată, inclusiv prin publicarea în Revista                 
Pro Lege. 

Contribuțiile procurorilor din cadrul Serviciului judiciar civil la îmbunătățirea 
legislației s-au concretizat în: 

• Participarea la ședințele Grupului de lucru constituit în cadrul Cancelariei 
Primului Ministru în vederea dezbaterii preliminare a proiectului de lege pentru 
transpunerea deciziei nr. 601/2020 a Curții Constituţionale prin care a fost declarată 
neconstituționalitatea dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Cciv.; 

• Participarea la consultațiile interinstituționale inițiate de Ministerul Justiţiei în 
vederea analizării cadrului legal în materia ordinului de protecţie și a ordinului de protecție 
provizoriu, din perspectiva extinderii categoriilor de beneficiari ai Legii nr. 217/2003; 

• Propuneri și observații asupra proiectului Regulamentului privind constituirea, 
publicitatea și executarea garanțiilor reale, îndeosebi asupra dispoziţiilor art. 29 din 
proiectul regulamentului elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

•  Observații și propuneri asupra proiectului de HG pentru aprobarea Strategiei 
naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 și a Planului operațional 
pentru implementarea Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități 
2021-2027; 

•  Propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei procesual-civile vizând în principal 
cauzele în care procurorii participă la judecată, potrivit legii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
- Decizia nr.548 din 13 septembrie 2021 prin care s-a admis excepţia de neconstituționalitate  şi  s-a constatat că prevederile art.583  alin.(4) teza întâi din 
Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 360/2002 sunt neconstituționale; 
- Decizia nr.789 din 23 noiembrie 2021 prin care s-a admis excepţia de neconstituționalitate şi  s-a constatat că sintagma „nu este cercetat disciplinar” din 
cuprinsul art.2746 alin.(1) lit.b) din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului este neconstituțională, este neconstituțională; 
- Decizia nr. 832 din 9 decembrie 2021 prin care s-a admis excepţia de neconstituționalitate şi  s-a constatat că sintagma „întocmai și literal” din cuprinsul 
art.323 alin.(1) din Codul de procedură civilă, astfel cum acesta a fost modificat prin art.I pct.35 din Legea nr.310/2018, este neconstituțională. 
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Capitolul VI Activitatea de îndrumare și control 
 

  I. Structura, atribuțiile și rolul Serviciului de îndrumare și control 
 Serviciul de îndrumare și control funcționează în cadrul Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție, sub coordonarea procurorului general și este prevăzut 
cu 1 post de procuror șef serviciu, 15 posturi de procuror, 1 grefier șef serviciu și 7 posturi 
de grefier. 

În cursul anului 2021, în cadrul acestui serviciu și-au desfășurat activitatea 8 
procurori, care au exercitat atribuțiile prevăzute de art. 51 din Regulamentul de ordine 
interioară al parchetelor, precum și alte atribuții reglementate prin lege și regulamente sau 
din dispoziția procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și 
Justiție. 

  
 II. Volumul de activitate al Serviciului de îndrumare și control 

În anul 2021 numărul lucrărilor de soluționat a fost 994, în scădere cu 10,8% 
faţă de anul 2020 (1.114), din care au fost soluționate 824, în scădere cu 17,9% faţă 
de anul 2020 (1.004).  

Procurorii din cadrul Serviciului de îndrumare și control desfășoară, în principal, 
două tipuri de activități: realizarea atribuțiilor procurorului general prevăzute de Codul 
de procedură penală și alte legi speciale și activitatea de analiză, coordonare, 
îndrumare și control. 

 
A. Activitatea în realizarea atribuțiilor procurorului general al Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
În exercitarea acestor atribuții, procurorii din cadrul serviciului au întocmit, în 

cursul anului 2021, proiecte privind: conflicte de competență intervenite între unitățile 
de parchet; cereri formulate în temeiul dispozițiilor art. 326 Cpp privind trimiterea 
cauzelor la un alt parchet egal în grad39; plângeri formulate împotriva soluțiilor40, în 
temeiul art. 339 alin. 2 Cpp; sesizări privind potențiale cazuri de incompatibilitate (cereri 
de recuzare/abținere); solicitări de autorizare a punerii în mișcare a acțiunii penale, 
conform prevederilor art. 9 și 10 Cp; soluționarea interpelărilor parlamentare; rapoarte 
preliminare, ca urmare a verificărilor prealabile în vederea exercitării acțiunii 
disciplinare, efectuate conform Ordinului nr. 133/2011 al procurorului general al PÎCCJ; 
sesizarea Inspecției Judiciare, în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 
modificată; verificări în vederea emiterii avizelor pentru numire, promovare ori eliberare 
din structurile poliției judiciare și organelor speciale etc. 

                                                 
39 Au fost admise 20 de cereri din 235 de cereri soluţionate. 
40 Au fost admise 4  plângeri din 35 de plângeri soluţionate; au fost infirmate din oficiu 5 ordonanţe ale procurorilor, conform art.304 Cpp din 7 cauze 
examinate.  
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În examinarea cererilor formulate în temeiul dispozițiilor art. 326 Cpp, potrivit 
art.64 alin.1 din Legea nr.304/2004 procurorul general a formulat dispoziţii scrise către 
parchete, vizând în principal: creşterea celerităţii procedurilor, îmbunătăţirea 
supravegherii urmăririi penale, deficienţe privind aplicarea dispoziţiilor privind asudierea 
de îndată sau fără întârzieri nejustificate a persoanelor vătămate, deficienţele privind 
neadministrarea probelor dispuse prin încheieri de admitere ale judecătorului de cameră 
preliminară conform art.341 Cpp. 

 
B. Activitatea de analiză, coordonare, îndrumare și control 
Pornind de la principalele obiective ale Ministerului Public, și în anul 2021 

procurorii Serviciului de îndrumare și control au coordonat activitatea parchetelor pe 
domenii prioritare, au efectuat analize în aceste domenii, controale tematice și pentru 
situații deosebite (verificări efectuate în urma semnalării unor aspecte negative în 
legătură cu modul în care sunt îndeplinite de către procurori sarcinile de serviciu), în 
scopul identificării și remedierii deficiențelor, eficientizării activității organelor de 
urmărire penală, uniformizării practicii parchetelor, diseminării bunelor practici, creării 
unor baze de date utile în activitatea procurorilor. 

Procurorii din cadrul acestui serviciu au efectuat analize vizând: cauzele 
soluționate în anul 2020 având ca obiect infracțiunea de folosire a funcției pentru 
favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 alin. (1) Cp; soluțiile dispuse în anul 
2020 în cauzele având ca obiect infracțiuni de corupție; soluțiile de trimitere în judecată 
dispuse în anul 2020 la nivelul parchetelor nespecializate în cauzele având ca obiect 
infracțiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii 
fiscale; cauzele cu autori cunoscuți în care s-au dispus, în cursul anului 2020, soluții de 
clasare sau renunțare la urmărire penală față de inculpații arestați preventiv; cauzele 
având ca obiect infracțiunile săvârșite împotriva persoanelor instituționalizate aflate în 
situații vulnerabile, soluționate în anul 2020, în care s-au dispus soluții de netrimitere in 
judecată; informările referitoare la cauzele în care s-au dispus în cursul anului 2020, de 
către parchetele de pe lângă curțile de apel și unitățile subordonate acestora, soluții de 
netrimitere în judecată ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii 
penale; datele statistice aferente trimestrului IV/2020, trimestrul I, trimestrul II și 
trimestrul III/2021, comunicate în baza Ordinului nr. 324/2010; indicatorii de calitate pe 
anul 2020; cauzele având ca obiect infracțiunile de rele tratamente aplicate de agenții 
de forță ai statului. 

Analizele sunt efectuate fie în temeiul Ordinului nr. 213/2014 privind sistemul 
informațional al Ministerului Public, fie ca urmare a ordinelor referitoare la domenii 
importante de activitate. 

Rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției transmise în baza art. 5 
pct. I lit. D1 lit. b) din Ordinul nr. 213/2014 au fost examinate în Analiza soluțiilor de 
trimitere în judecată dispuse în anul 2020 la nivelul parchetelor nespecializate, în cauze 
având ca obiect infracțiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și 
combaterea evaziunii fiscale care a avut ca scop cunoașterea evoluției fenomenului 
evaziunii fiscale în raport de indicatorii evidențiați în aplicația „Microstatistică”, oferirea 
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de repere în activitatea de prevenire și combatere a acestui gen de infracțiuni și 
cunoașterea practicii judiciare în domeniu de către procurori. 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordinul nr.144/2017 al procurorului 
general al PÎCCJ privind instituirea unui mecanism de protecție pentru persoanele 
instituționalizate aflate în situații vulnerabile, au fost centralizate analizele întocmite în 
condițiile art. 5 alin. (1) și (2) din ordin, de către parchetele de pe lângă curțile de apel 
în cauzele având ca obiect infracțiunile săvârșite împotriva acestei categorii de 
persoane soluționate în cursul anului 2020 în cadrul Analizei cauzelor având ca obiect 
infracțiunile săvârșite împotriva persoanelor instituționalizate aflate în situații vulnerabile 
soluționate în anul 2020, în care s-au dispus soluții de netrimitere în judecată. 

 
În cursul anului 2021 au fost efectuate controale la Parchetul Militar de pe lângă 

Tribunalul Militar București (aplicarea dispoziţiilor art.111 alin.6 din OUG nr.195/2002 
republicată) și la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci (cauze de violenţă în 
familie). De asemenea au fost efectuate două controale tematice cu privire la verificarea 
legalității și temeiniciei soluțiilor dispuse in cursul anilor 2018-2019 în cauzele ce au 
avut ca obiect infracțiunile de incitare la ură și discriminare prev. de art. 369 Cp și 
infracțiunile prev. de OUG nr. 31/2002, cu modificările și completările ulterioare și la 
verificarea legalității și temeiniciei soluțiilor dispuse în anul 2020 în cauzele ce au avut 
ca obiect infracțiunea de hărțuire sexuală prev. de art. 223 Cp. Ca urmare a celor două 
controale au fost formulate propuneri şi îndrumări pentru ca activitatea Ministerului 
Public să se conformeze obligațiilor care îi revin în temeiul actelor normative interne și 
internaționale. 

Serviciul de îndrumare şi control a constituit punct de contact pentru contribuţia 
Ministerului Public în cadrul misiunii de evaluare realizată de Comitetul European pentru 
Prevenirea Torturii și a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante.  

 
III. Principalele obiective ale Serviciului de îndrumare și control 
1. Coordonarea, îndrumarea și controlul activității unităților de parchet pe 

domeniile prioritare ale Ministerului Public. 
2.  Conformarea activității de urmărire penală la standarde de calitate stabilite 

de practica instanțelor prin înlăturarea deficiențelor constatate ca urmare a verificărilor 
efectuate în lucrările serviciului. 

3. Identificarea deficiențelor existente la nivelul unităților de parchet și 
remedierea aspectelor de practică neunitară sau de greșită aplicare a legii în actul de 
urmărire penală. 
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Capitolul VII   Cooperarea și asistența judiciară internațională 
 

 

Activitatea de cooperare judiciară internațională s-a desfășurat și în cursul anului 
2021 într-un context global marcat de imprevizibilitatea și blocajele generate de pandemia 
COVID-19. 

Ca atare, adaptarea la această realitate judiciară și sanitară a presupus eforturi 
susținute ale procurorilor și a accentuat imperativul digitalizării activităților de cooperare 
cu partenerii din alte jurisdicții. 

Activitatea desfășurată în perioada de referință la nivelul Ministerului Public se 
reflectă cantitativ într-un număr total de 11.961 lucrări noi înregistrate (un total de 16.282 
de lucrări de soluționat), dintre acestea procurorii soluționând 12.197 lucrări. 

Sub aspect calitativ,  se remarcă o constantă creștere a gradului de complexitate 
a lucrărilor de asistență judiciară internațională și a celor aferente segmentului de relații 
internaționale iar din perspectiva parametrilor cantitativi, comparativ cu anul precedent,  
se înregistrează o creștere a majorității indicatorilor statistici, în pofida anumitor restricții 
impuse de pandemie. 

 
 

A. Activitatea de cooperare judiciară internațională desfășurată de 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiţie 

 
În cursul anului 2021, un obiectiv prioritar al Serviciului de cooperare judiciară 

internațională, relații internaționale și programe (SCJI), ținând cont de contextul 
european axat preponderent pe digitalizarea justiției, a presupus intensificarea eforturilor 
de conturare a arhitecturii sistemului e-Evidence Digital Exchange System (e-EDES), în 
vederea conectării la platforma de cooperare creată de Comisia Europeană, pentru  
transmiterea online a ordinelor europene de anchetă (EIO) și a probelor digitale între 
autoritățile judiciare competente ale statelor membre ale Uniunii Europene. 

Serviciul de cooperare judiciară internațională, relații internaționale și programe a 
derulat, împreună cu Serviciul de tehnologia informației,  demersurile necesare pentru 
conectarea procurorilor la platforma menită să ofere suport autorităților judiciare pentru 
securizarea comunicării transfrontaliere în domeniul justiției și digitalizarea procedurilor 
de cooperare judiciară la nivel european, activitate concretizată prin inițierea instalării de 
test a sistemului la nivelul PÎCCJ. 

Activitatea din domeniul asistenței judiciare internaționale a fost caracterizată de 
creșterea ritmului de soluționare a lucrărilor și de utilizarea susținută de către procurori a 
ordinelor europene de anchetă. 

La nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, unităților din 
subordine și direcțiilor specializate au fost înregistrate în anul 2021 un număr total de 
4.516 ordine europene de anchetă - 1.398 active/3.118 pasive, o mare parte dintre 
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acestea prezentând un grad  ridicat de complexitate, prin solicitarea efectuării unor 
multiple măsuri de anchetă și  utilizarea unor tehnici speciale de investigare. 

ORDINE EUROPENE DE ANCHETĂ   
PE UNITĂȚI DE PARCHET ȘI PE TOTAL MINISTER PUBLIC 2021 

UNITATEA DE 
PARCHET 

(act. centralizată) 
EXISTENTE INTRATE TOTAL SOLUTIONATE 

RAMASE IN 
LUCRU 

PCA ALBA IULIA 35 168 203 166 37 
PCA BACAU 46 89 135 105 30 
PCA BRASOV 42 108 150 104 46 
PCA BUCURESTI 289 673 962 691 271 
PCA CLUJ 41 242 283 219 64 
PCA CONSTANTA 23 103 126 77 49 
PCA CRAIOVA 24 185 209 171 38 
PCA GALATI 19 103 122 105 17 
PCA IASI 21 90 111 86 25 
PCA ORADEA 53 212 265 193 72 
PCA PITESTI 21 137 158 133 25 
PCA PLOIESTI 38 121 159 130 29 
PCA SUCEAVA 42 134 176 126 50 
PCA TÂRGU-MUREŞ 24 195 219 171 48 
PCA TIMISOARA 40 291 331 285 46 
PÎCCJ 23 582 605 584 21 
DIICOT 737 1054 1791 1405 386 
DNA 1 29 30 22 8 
TOTAL 1.519 4.516 6.035 4.773 1.262 

 
În cadrul activității desfășurate de către procurorii Serviciului de cooperare 

judiciară internațională, relații internaționale și programe, în perioada de referință, au fost 
înregistrate 2.694 lucrări noi, rezultând un număr total de soluționat de 3.379 lucrări, din 
care au fost soluționate 2.721 lucrări. 

Dintre lucrările noi înregistrate, 1.109 lucrări au vizat segmentul de relații 
internaționale și protocol (1.080 soluționate), iar 1.585 lucrări - segmentul de asistență 
judiciară internațională  (1.641 soluționate). 

În anul 2021, majoritatea evenimentelor de profil sau a formelor de pregătire 
profesională au fost organizate în sistem hibrid sau online, un aspect pozitiv al acestui tip 
de organizare fiind posibilitatea de participare a unui număr mult mai mare de procurori la 
activitățile respective.  

Dintre evenimentele de referință, la nivel înalt, care au presupus contribuții 
instituționale și participarea unor delegații ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție, menționăm Forumul consultativ al procurorilor generali și șefilor 
procuraturilor statelor membre ale Uniunii Europene, desfășurat în octombrie 2021, 
la sediul Eurojust din Haga.   

Cea de-a V-a reuniune a Forumului consultativ a fost convocată și organizată, 
pentru prima dată în format hibrid,  în cooperare cu structurile de Parchet General ale  
Sloveniei, Germaniei, Portugaliei și Croației, țările deținătoare ale președinției rotative a 
Consiliului Uniunii Europene, în cursul anilor 2020-2021. Subiectele abordate în cadrul 
Forumului au vizat ca teme digitalizarea Justiției: impactul asupra investigațiilor din 
Uniunea Europeană, activitatea Parchetului European după operaționalizarea acestuia, 
provocări recente vizând independența parchetelor din Uniunea Europeană (în cadrul 
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acestei sesiuni, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și 
Justiție a susținut un discurs în limba engleză) și viitorul Forumului Consultativ al 
Procurorilor Generali; evaluarea activității după 10 ani de la înființare. 

De asemenea, merită menționate: Forumul de lucru al procurorilor generali 
din statele balcanice, organizat la Sofia, de către Procuratura generală bulgară, având 
ca temă „Rolul parchetelor în promovarea statului de drept”,  cel de-al XIV-lea Congres 
de Prevenire a Criminalității și Justiție Penală al Națiunilor Unite, Kyoto, Japonia, 
Summit-ul european împotriva rasismului, Adunarea generală anuală a AIPPF 
(Asociația Internațională a Procurorilor și Acuzatorilor Francofoni), webinarul OSCE – 
ODIHR „Independența procurorilor din Europa Centrală și de Est”. 

Este important de arătat și că Ministerul Public cooperează în mod eficient și 
direct, cu instituțiile europene, cu Rețeaua Judiciară Europeană (EJN) – prin intermediul 
punctelor de contact, cu Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN), OSCE, ONU 
– Biroul Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC), 
Asociația Internațională a Procurorilor (IAP), Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni 
(CCPE), Academia de Drept European (ERA), Departamentul de Stat al SUA, misiunile 
diplomatice din România și cele ale României acreditate în străinătate, precum și cu 
parchetele statelor membre ale UE, dar și din afara spațiului comunitar. 

Serviciul de cooperare judiciară internațională a facilitat participarea unui număr 
de 131 de procurori la 5 webinare, în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii 
la București, Department of Justice - OPDAT, Departamentul de Stat al SUA, Bureau of 
International Narcotics and Law Enforcement Affairs, în scopul schimbului de bune 
practici între procurorii și experții români și cei americani. 

Webinarele s-au axat pe următoarele teme de interes din perspectiva atribuțiilor 
și competențelor Ministerului Public: „Tehnici speciale de investigare a criminalității 
organizate”, „Criminalistica digitală”, „Fraudele prin intermediul platformelor digitale de 
plată”, „Investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de piraterie informatică” și 
„Combaterea contrafacerii de pesticide”. 

Cooperarea Ministerului Public cu Eurojust și Biroul Național Român la Eurojust a 
continuat, prin valorificarea a instrumentelor de sprijin, precum întâlnirile de coordonare, 
participarea la centrele de coordonare și constituirea echipelor comune de anchetă,  în 
cauzele penale transfrontaliere complexe. 

Lucrările având drept obiect asistența judiciară internațională în materie penală au 
fost în număr de 1.585, în creștere față de anul anterior, ponderea fiind reprezentată de 
ordinele europene de anchetă (582), comisiile rogatorii internaționale (290), cererile de 
preluare a urmăririi penale/transfer de proceduri (274) infracțiunile vizate fiind de 
înșelăciune, furt, evaziune fiscală, spălare de bani, omor, criminalitate informatică, 
ucidere din culpă, tâlhărie, trafic de migranți, trafic de persoane, trafic de droguri, 
contrabandă. 

Procurorii români au cooperat cu omologii lor din 51 de state, au efectuat 
activități și au utilizat tehnici de investigare complexe - interceptarea comunicațiilor, 
obținerea datelor de trafic prelucrate de furnizorii de rețele publice, investigații financiare, 
percheziții domiciliare, expertize şi au dispus măsuri asigurătorii. 
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Cei mai importanți parteneri externi în cadrul activității de cooperare, la nivelul 
Uniunii Europene, se mențin: Germania (220 de cereri în perioada de referință), Austria 
(166 de cereri) și Bulgaria (77 de cereri), urmate de Elveția, Polonia, Spania, Cehia, 
Ungaria și Slovenia, conform graficului anexat. Din spațiul extra-comunitar se disting, 
raportat la numărul cererilor, Republica Moldova (129 de cereri în perioada de referință), 
Marea Britanie și Turcia (24 de cereri). 

 

 
 

 

B. Activitatea de cooperare judiciară internațională desfășurată de 
parchetele de pe lângă curțile de apel și parchetele din circumscripția 
teritorială a acestora  

 

În anul 2021, parchetele de pe lângă curțile de apel și parchetele din 
circumscripțiile teritoriale ale acestora au înregistrat un număr de 9.894 lucrări de 
cooperare judiciară internațională și un total de 13.073 lucrări de soluționat (9.791 
soluționate), indicatori statistici în creștere comparativ cu anul precedent. 

În principal, lucrările au avut ca obiect ordine europene de anchetă, cereri de 
comisii rogatorii, mandate europene de arestare, cereri privind extrădarea, transferul de 
proceduri penale și preluarea de urmărire penală, transferul persoanelor condamnate. 

Din analiza activității desfășurate în perioada de referință în cadrul parchetelor, se 
remarcă atât un grad sporit de complexitate a cererilor active/pasive, cât și creșterea 
numărului de lucrări soluționate, comparativ cu anul 2020. 

Dintre parchetele de pe lângă curțile de apel cu o activitate specializată intensă, se 
disting PCA București, care a înregistrat un volum considerabil de lucrări specifice (2.903 
lucrări), PCA Timișoara (737 lucrări), PCA Oradea (626 lucrări), PCA Cluj (562 lucrări) 
și  PCA Craiova (531 lucrări), urmate de PCA Alba Iulia (376 lucrări), PCA Galați (365 
lucrări), PCA Iași (345 lucrări), PCA Pitești (316  lucrări), PCA Ploiești (294 lucrări), PCA 
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Bacău (293  lucrări), PCA Târgu-Mureș (267 lucrări), PCA Constanța (250 lucrări), PCA 
Suceava (248 lucrări) și PCA Brașov (194 lucrări). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Activitatea de cooperare judiciară internațională desfășurată de Direcția 

Națională Anticorupție 
 

Volumul activităților de cooperare internațională desfășurate de serviciul 
specializat a crescut comparativ cu anul precedent, principalele direcții de acțiune în 
cursul anului 2021 fiind următoarele: implicarea DNA în activitățile desfășurate de rețelele 
internaționale anticorupție din care face parte, facilitarea și organizarea cadrului pentru 
activități de schimb de experiență destinate structurilor anticorupție din alte state și de 
training pentru personalul DNA, în parteneriat cu alte organizații, redactarea de propuneri 
de proiect cu finanțare externă nerambursabilă, bazate pe nevoile identificate la nivelul 
instituției, urmată de implementarea și monitorizarea acestora, efectuarea activităților 
necesare în domeniul asistenței judiciare internaționale. 

Și în cursul anului 2021, DNA a fost prezent, în calitate de parchet specializat 
anticorupție, ca partener activ în cadrul activităților desfășurate de organizațiile 
internaționale, de organizațiile și rețelele internaționale anticorupție pentru ridicarea 
gradului de implementare de către statele părți a convențiilor europene și internaționale 
anticorupție, pentru promovarea cooperării, a schimbului de informații și de bune practici, 
a schimbului de expertiză în vederea îmbunătățirii legislației și practicilor investigative 
anticorupție în diferite state.  

În acest context, Adunarea Generală a Asociației Internaționale a Autorităților 
Anticorupție a nominalizat în componența noului Comitet Executiv – forul de conducere 
al asociației, cu un mandat de trei ani de la data alegerii, pe procurorul-șef al DNA, ca 
reprezentant al unuia din cele cinci grupuri regionale, și anume grupul statelor din Europa 
de est. 

INSTITUTIA EXISTENTE INTRATE TOTAL SOLUTIONATE 
RAMASE 
IN LUCRU 

PCA ALBA IULIA 56 376 432 379 53 

PCA BACAU 76 293 369 310 59 

PCA BRASOV 83 194 277 190 87 

PCA BUCURESTI 1.485 2.903 4.388 2.966 1.422 

PCA CLUJ 122 562 684 499 185 

PCA CONSTANTA 58 250 308 207 101 

PCA CRAIOVA 160 531 691 477 214 

PCA GALATI 86 365 451 356 95 

PCA IASI 85 345 430 320 110 

PCA ORADEA 115 626 741 594 147 

PCA PITESTI 59 316 375 312 63 

PCA PLOIESTI 48 294 342 300 42 

PCA SUCEAVA 97 248 345 233 112 

PCA TARGU-MURES 59 267 326 266 60 

PCA TIMISOARA 93 737 830 734 96 

MINISTERUL PUBLIC 2.682 8.307 10.989 8.143 2.846 
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Au fost inițiate discuții cu autorități anticorupție din Sri Lanka, Malaysia și Hong 
Kong pentru realizarea unor programe comune de schimb de experiență și bune practici. 

O delegație condusă de procurorul-șef al DNA a efectuat în luna noiembrie 2021 
o vizită oficială în Franța la invitația Parchetului Național Financiar (PNF), în contextul 
Declarației Comune de Intenție semnate în anul 2017. 

Procurorul-șef al DNA a participat în luna iulie 2021 în Albania, în calitate de invitat 
și speaker, la Conferința la nivel înalt cu tema „Provocări și oportunități în lupta împotriva 
corupției și în promovarea integrității”, organizată de Ministerul Justiției, precum și la o 
întâlnire cu procurorul-șef al Parchetului Special împotriva Corupției și Crimei Organizate. 

În cadrul proiectului „Creșterea eficienței investigațiilor în cauze complexe de 
fraudă și corupție care afectează interesele financiare ale UE”, implementat prin 
programul HERCULE III Training, gestionat de OLAF, DNA a organizat în perioada                
18 – 19 noiembrie 2021, în format online, Conferința internațională cu tema „Facilitarea 
schimbului de bune practici între autoritățile din Uniunea Europeană în gestionarea 
cauzelor complexe de fraude împotriva intereselor financiare ale UE. Utilizarea tehnicilor 
moderne de investigație”.  

La eveniment au participat reprezentanți ai Parchetului European (EPPO), ai 
Oficiului de luptă Antifraudă (OLAF), ai Europol, precum și peste 130 de procurori și 
investigatori din 14 state membre ale UE, precum și din Marea Britanie, Republica 
Moldova, Ucraina, Albania, Egipt, Kenya, Palestina și Sri Lanka.  

Biroul de legătură cu instituțiile similare din alte state a avut o importantă 
contribuție în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală, prin atribuțiile 
specifice realizate cu privire la îndeplinirea formalităților de solicitare, prin intermediul unui 
număr total de 20 cereri de asistență judiciară internațională active, a autorităților judiciare 
din alte state în vederea administrării de probe în 10 de țări, îndeplinirea formalităților 
privind executarea, în cadrul a 9 cereri de asistență judiciară internaționale pasive, a 
actelor procesual - penale solicitate de către autoritățile judiciare competente din 4 țări, 
îndeplinirea formalităților de transmitere a unui număr total de 32 ordine europene către 
autoritățile judiciare străine în vederea administrării de probe în 13 state membre UE, 
îndeplinirea formalităților privind executarea de către secțiile și serviciile teritoriale ale 
DNA, a 11 ordine europene de anchetă pasive de către autoritățile judiciare competente 
din 5 state membre ale Uniunii Europene, îndeplinirea formalităților privind semnarea unor 
acorduri pentru crearea unor echipe comune de anchetă cu autoritățile judiciare din 
Republica Moldova și Ungaria, îndeplinirea formalităților necesare instituirii de măsurii 
asigurătorii prin emiterea unui număr de 6 certificate de sechestru. 

 
 

D. Activitatea de cooperare judiciară internațională desfășurată de Direcția 
de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 

  
Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a 

înregistrat un număr de 1.597 lucrări în cursul anului 2021 (față de 1.616 în anul 2020). 
Au fost soluționate 1.767 lucrări (față de 1.540 în anul 2020), dintr-un număr de 2.413 de 
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lucrări aflate în evidența activă a serviciului. Este de menționat că diversitatea și 
complexitatea cauzelor a fost continuă pe parcursul anului 2021, iar volumul de activitate 
nu a fost afectat, în pofida restricțiilor impuse de pandemie.  

Astfel, în anul 2021 au fost înregistrate 403 cauze pasive (față de 373 în anul 
2020), transmise de autoritățile judiciare din alte state și 751 cauze active (față de 763 în 
anul 2020), formulate de procurorii DIICOT, reprezentând cereri de comisie rogatorie 
(279) și ordine europene de anchetă (778), cereri de preluare a urmăririi penale (54) și 
cereri privind transferul de urmărire penală (21), echipe comune de anchetă (14), și cereri 
privind comunicarea unor acte de procedură (8). 

În cursul anului 2021, Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară 
internațională a cooperat cu un număr de 69 de state, prin solicitarea și acordarea 
asistenței judiciare internaționale în baza comisiilor rogatorii (174 active și 105 pasive) 
și a ordinelor europene de anchetă (541 active și 237 pasive). Dintre aceste state,                
s-a remarcat o cooperare intensă, în pofida restricțiilor impuse de pandemie, cu 
autoritățile din Germania, Franța, Marea Britanie, Spania, Italia și Statele Unite ale 
Americii. 

Cauzele pasive înregistrate au avut ca obiect desfășurarea unor activități de 
investigare complexe, referitoare la investigații financiare, interceptarea comunicațiilor, 
obținerea datelor de trafic prelucrate de furnizorii de rețele publice, supravegherea audio, 
video sau prin fotografiere, utilizarea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor, 
livrări supravegheate, efectuarea de percheziții domiciliare și luarea măsurilor asigurătorii.  

În privința cauzelor active s-a remarcat faptul că, la nivelul Uniunii Europene, 
ordinul european de anchetă a intensificat și simplificat procedurile în domeniul executării 
măsurilor de anchetă, în vederea obținerii de probe. 

În cursul anului 2021 au fost constituite 14 echipe comune de anchetă, față de 
11 în cursul anului 2020.  Cu privire la statul care a inițiat procedura avem 7 echipe active 
și 7 pasive încheiate cu autoritățile din Republica Moldova, Norvegia, Olanda, Franța, 
Ungaria, Germania, Marea Britanie și Cehia. Este de remarcat și faptul că au fost 
accesate fonduri de la Eurojust  pentru toate activitățile desfășurate în cadrul echipelor 
comune de anchetă. Conform datelor comunicate de Biroul român la Eurojust, România 
ocupă locul I în topul țărilor care au încheiat cele mai multe acorduri de constituire a 
echipelor comune de anchetă  la nivelul Uniunii Europene în anul 2021, cu 18 acorduri 
din care 14 au fost încheiate în cadrul investigațiilor instrumentate de procurorii DIICOT. 

În ceea ce privește alimentarea Sistemului Eurojust de gestionare a cazurilor, au 
fost transmise prin conexiune securizată, conform Deciziei Eurojust (transpusă în legea 
română prin OUG nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării 
judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, aprobată cu modificări prin Legea                      
nr. 85/2008 și modificată ulterior prin Legea nr. 35/2012), un număr de 41 de formulare 
referitoare la cauze de gravitate deosebită și 14 formulare referitoare la constituirea 
echipelor comune de anchetă. 

 
* * * 
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În concluzie, în contextul internațional atipic al anului 2021, statistica aferentă 
activității de cooperare judiciară internațională desfășurată la nivelul Ministerului Public a 
înregistrat un trend ascendent, a crescut constant numărul de lucrări soluționate și a fost 
utilizat intensiv mediul online, pentru realizarea activităților de cooperare judiciară 
internațională cu partenerii din alte jurisdicții sau pentru derularea programelor de 
pregătire profesională specializată.  
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Capitolul VIII Activitatea informatică şi de implementare a 
programelor cu finanțare externă 

 
                                   

A. Proiecte și aplicații ale Serviciului de Tehnologia Informației (STI) din 
cadrul  Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, 
Serviciul de tehnologia informației desfășoară activitățile specifice domeniului tehnologiei 
informației și comunicațiilor și coordonează această activitate la nivelul Ministerului 
Public, asigurând elaborarea și implementarea Strategiei de informatizare a Ministerului 
Public și a sistemului judiciar din România, alături de toate instituțiile implicate. 

În anul 2021, Serviciul de tehnologia informației a realizat următoarele proiecte și 
aplicații: 

 
1. Proiecte cu componentă IT&C 
1.1.  Programul Operaţional Capacitatea Administrativă (POCA) 2014-2020 
1.1.1. Proiectul SIPOCA 53 - „Întărirea capacităţii Ministerului Public de 

punere în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor” 
În anul 2021 specialiști IT din cadrul STI au participat la finalizarea etapei de 

analiză detaliată pentru dezvoltarea sistemului, realizarea etapei de proiectare a 
sistemului informatic integrat şi a documentației de testare (Plan master de test, Planul 
de testare si specificații detaliate de testare) finalizate cu emiterea Certificatului de 
acceptanță intermediară.  

În cadrul etapei de dezvoltare şi adaptare a produselor software COTS, au 
efectuat activităţi de testare în mediul de dezvoltare al Furnizorului şi au participat la 
instalarea sistemului în mediul de testare (pre-producţie) în centrele de date ale PÎCCJ 
(principal şi secundar), efectuând şi un ciclu de testare de acceptanță. De asemenea, au 
participat la elaborarea planului de instruire şi documentației de instruire pentru 
administratorii locali/centrali, formatori şi utilizatori finali.  

1.1.2. Proiectul SIPOCA 454 „Transparență, accesibilitate și educație juridică 
prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar” 

Un specialist IT a implementat noul concept grafic al site-ului PÎCCJ realizat în 
cadrul proiectului, integrând elementele de identitate vizuală în structura paginilor. Având 
în vedere că site-ul instituţiei este principala sursă de informare în mediul virtual s-a avut 
în vedere organizarea eficientă a informațiilor şi prezentarea elementelor grafice într-o 
manieră compatibilă cu paginile altor instituții din sistemul judiciar. Toate aceste modificări 
au fost implementate cu respectarea regulilor de securitate. 

1.1.3. Proiectul SIPOCA 761 - „Optimizarea activităţii de management la 
nivelul sistemului judiciar. Componenta de parchete”  
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Un specialist IT din cadrul STI a participat la activitățile desfășurate în cadrul 
contractului de consultanță pentru realizarea caietelor de sarcini dedicate achiziţiei 
sistemului informatic pentru determinarea volumului de activitate a procurorilor, achiziţiei 
de echipamente şi licenţe necesare funcționării acestui sistem.  

1.1.4. Proiectul SIPOCA 763 - „Dezvoltarea sistemului informatic național 
integrat de evidenta a creanțelor provenite din infracțiuni” - ANABI 

Un specialist IT din cadrul STI a contribuit la finalizarea caietului de sarcini în 
vederea achiziţiei serviciilor de consultanță pentru realizarea sistemului informatic integrat 
ROARMIS care va fi implementat de ANABI, a formulat răspunsurile la solicitările de 
clarificare în cadrul procedurii de achiziţie şi a participat ca expert tehnic la evaluarea 
ofertelor.  

1.1.5. Proiectul SIPOCA 764 - „Întărirea capacităţii de procesare şi analiză a 
datelor referitoare la criminalitatea organizată şi creşterea capacităţii 
administrative a Ministerului Public” 

Specialistul IT desemnat în cadrul proiectului a participat la activitățile de evaluare 
a ofertelor în cadrul procedurii de achiziţie a serviciilor de dezvoltare site web şi recepție 
a activităților de mentenanţă ale acestuia.  

A participat la elaborarea caietului de sarcini pentru achiziţia serviciilor de 
consultanță ce vor avea ca obiect realizarea documentației de achiziţie a serviciilor de 
dezvoltare şi implementare a portalului web securizat – obiectiv al proiectului.  

De asemenea, a întocmit specificaţiile tehnice pentru achiziţia de licenţe MS 
Exchange Server şi cursuri de instruire pe platforme Microsoft pentru specialiştii IT.  

1.1.6. Proiectul SIPOCA 871 - „Dezvoltarea şi punerea în funcţiune a ECRIS 
V, precum şi formarea personalului care gestionează şi utilizează aplicația” 

În cadrul acestui proiect, doi specialişti IT din cadrul STI au participat alături de 
partenerii de proiect din sistemul judiciar la realizarea caietului de sarcini pentru 
dezvoltarea sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS V, respectiv achiziţia 
de servicii IT pentru dezvoltarea, testarea, punerea în funcţiune a noului sistem şi 
instruirea utilizatorilor. 

 
1.2. Planul Naţional de Redresare şi Reziliență - PNRR 
În cadrul acestui program, în conformitate cu solicitările Ministerului Justiţiei, 

specialişti IT din cadrul PÎCCJ au formulat şi documentat propuneri de proiecte pentru 
ariile tehnice: 

- infrastructura pentru LAN (reţele locale) şi Data Room; 
- upgrade tehnologic la o soluţie de comunicaţii telefonie internă de tip VoIP; 
- echipamente hardware şi software soluţie e-mail, servicii de implementare; 
- echipamente şi software „office” de tip laptop, desktop, scanner, licenţe 

software de tip „office”; 
- sisteme integrate de stocare şi securizare a accesului la date; 
- echipamente de comunicaţii. 
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1.3. „e-Evidence Digital Exchange System Project” 
În conformitate cu Directiva 2014/41/EU a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 3 aprilie 2014, privind ordinul european de anchetă în materie penală, în domeniul 
executării măsurilor de anchetă în vederea obţinerii de probe, s-a realizat şi este în curs 
de implementare sistemul digital de transfer al probelor electronice e Evidence System, 
care urmează a fi utilizat în toate statele membre. Implementarea se bazează pe utilizarea 
reţelei europene e CODEX şi se efectuează după un plan de proiect/calendar specific 
fiecărei țări. 

Pentru instalarea de testare şi acceptanță a sistemului eEDES la Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost utilizată Reference Implementation (RI). 
Această instalare a fost realizată în colaborare cu echipa de Service Desk constituită la 
nivelul DG Justice, în aproximativ 30 de sesiuni tehnice, desfășurate online. 

 
2. Aplicaţii şi sisteme informatice 
 
2.1. Sistemul de evidenţă al cauzelor ECRIS, Aplicaţiile de statistică 

judiciară, Sistemul informaţional (anexe) 
În perioada de referință s-au desfășurat activităţi pentru mentenanţa corectivă şi 

evolutivă a sistemului informatic ECRIS, prin efort propriu de dezvoltare, efectuându-se 
centralizarea, analizarea şi implementarea solicitărilor utilizatorilor aplicaţiei din PÎCCJ, 
parchetele subordonate şi DIICOT, prin 5 service pack-uri complexe conţinând 
modificări/dezvoltări de aplicație, structuri de baze de date, servicii de replicare şi transfer 
şi actualizări de nomenclatoare, precum şi crearea de template-uri în vederea generării 
de documente în format electronic. 

În anul 2021 s-au realizat activitățile de administrare și mentenanță curentă a 
aplicaţiei de Statistică judiciară a Ministerului Public şi aplicaţiilor vizând Sistemul 
Informaţional - Anexele nr. 6-14 şi nr. 19-20 (incluse în Portalul INTRANET), precum şi a 
aplicaţiei de raportare, care au presupus actualizări, virtualizarea şi migrarea serverelor 
destinate aplicațiilor şi bazelor de date pe echipamente performante şi suport tehnic 
acordat utilizatorilor. 

 
2.2. Site-uri web, forumul purtătorilor de cuvânt, platformă colaborativă 
În perioada de referinţă s-au realizat activităţile specifice de administrare şi 

mentenanţă pentru: 
• site-urile Ministerului Public (Internet/Intranet) – vizând: adaptare funcţionalităţi, 

îmbunătățiri de performanţă, prelucrare şi încărcare de noi informații în diverse formate, 
publicare comunicate de presă (46), declarații de avere (308), declarații de interese (305), 
reflectări în media (75), RIL-uri, concluzii hotărâri prealabile, actualizări informații 
existente, rechizitorii (aproximativ 300 în rețeaua INTRANET); 

• forumul purtătorilor de cuvânt din toate unitățile de parchet, integrat cu site-ul 
Ministerului Public – vizând: evidenţa şi actualizarea permanentă a conturilor de acces 
pentru toți purtătorii de cuvânt și înlocuitorii acestora (aproximativ 300 de persoane) şi 
suport tehnic pentru utilizatori; 
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• platforma de colaborare online pentru managementul documentelor destinată 
eficientizării timpului utilizat în vederea comunicării unor acte specifice ale Direcţiei de 
audit public intern - vizând: migrarea portalului pe echipamente performante, creare 
conturi, configurare acces prin client de VPN şi suport tehnic pentru utilizatori. 

 

2.3 Asigurarea accesului procurorilor la bazele de date/aplicaţiile externe - 
administrare conturi utilizatori 

În conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, s-a gestionat accesul 
procurorilor la aplicaţii/baze de date aparţinând IGPR (ROCRIS), IGPF, Direcţiei Regim 
Permise de Conducere şi Înmatriculări a Vehiculelor, Inspectoratului General pentru 
Imigrări şi Direcției pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, în 
conformitate cu solicitările primite de la parchete, vizând crearea de conturi suplimentare, 
actualizări de conturi, deblocări, ștergeri etc. 

De asemenea, gestionarea conturilor de acces s-a efectuat şi pentru accesarea 
bazelor de date ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Sistemului Informatic 
Integrat şi Sistemului Informatic Naţional de Semnalări (Schengen), precum şi pentru 
toate aplicaţiile centralizate proprii. 

 
3. Servicii IT&C şi activităţi permanente 
În perioada de referinţă s-a asigurat funcţionarea serviciilor de e-mail, web mail şi 

mobile mail (extinderea numărului de utilizatori, actualizarea conturilor existente, 
gestionare parole, creare grupuri de distribuţie, suport tehnic) în ambele reţele ale 
Ministerului Public (INTERNET, INTRANET). Serverul de mail care asigură serviciile de 
mail asociate domeniului mpublic.ro a fost virtualizat şi migrat.  

De asemenea, s-a asigurat funcționalitatea tuturor aplicațiilor utilizate în PÎCCJ 
sau în Ministerul Public, gestionate centralizat la PÎCCJ: ECRIS, ECRIS NRP, Statistică 
judiciară, Sistemul informațional - Anexele 6-14 şi 19-20, GPS (Global Person Search), 
SIMEC, SAE (Arhivare electronică), DPI (Proprietate Intelectuală), Biblioteca, altele 
specifice, cu o disponibilitate foarte ridicată. 

S-a asigurat administrarea echipamentelor de securitate de tip UTM, WAF, ESA, 
WSA, APT şi SIEM.  

S-a realizat gestionarea sistemului de raportare ESOP privind raportările statistice 
online lunare, trimestriale și anuale la Institutul Naţional de Statistică. 

În anul 2021, în colaborare cu STS, s-a realizat un upgrade major al sistemului de 
comunicaţie de arie extinsă (WAN), care a vizat toate site-urile de comunicaţie ale 
Ministerului Public şi a fost monitorizată furnizarea serviciilor de comunicaţii date şi 
INTERNET. 

S-au organizat sau, după caz, s-a acordat asistentă tehnică utilizatorilor pentru 
participarea la videoconferințele desfășurate în PÎCCJ (platforme: Polycom, Zoom, 
Teams, Meet, Webex, Kudo etc.) acestea reprezentând cea mai utilizată modalitate de 
desfășurare a ședințelor/grupurilor de lucru, seminariilor, instruirilor şi altor activităţi care 
presupun colaborări/întâlniri în actuala situaţie pandemică. 
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B. Activitatea de implementare a programelor cu finanțare externă 

 

Unitatea de management al proiectelor este organizată 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.  

Principalele proiecte implementate de unitatea de specialitate din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  sunt: 

 

I. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – autoritate 
contractantă (beneficiar): 

 

1. Întărirea capacității Ministerului Public de punere în aplicare a noilor 
prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor – SIPOCA 53 

Obiectivul general al proiectului este acela de a întări capacitatea Ministerului 
Public în ceea ce privește audierile realizate conform prevederilor noilor coduri prin 
crearea unui sistem IT performant ce va fi utilizat în această materie. Proiectul va 
eficientiza managementul dosarului penal, iar sistemul informatic implementat cu ajutorul 
proiectului va deveni un instrument eficient si modern de management al înregistrărilor 
audio-video, ceea ce va duce la scurtarea duratei alocate acestei faze a urmării penale 
(audierea suspecților/inculpaților, persoanelor vătămate şi martorilor). 

Pe parcursul anului 2021, în cadrul proiectului s-au realizat etapele de proiectare 
și dezvoltare software și au fost demarate etapele de testare și formare a administratorilor 
IT și utilizatorilor finali ai „Sistemului informatic de Management Integrat al Audierilor 
(SMIA)”. În perioada de referință la cele 27 (din 48) sesiuni de formare organizate au 
participat 383 grefieri, procurori și specialiști IT (dintr-un total de 670 de persoane). 

Bugetul proiectului: 54.785.517,47 lei 

Perioada estimată de implementare: 27 iulie 2017- 27 iunie 2022 

 
2. Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor 

procedee probatorii vizând perchezițiile informatice – SIPOCA 54 
Obiectivul general al proiectului este acela de a pune la dispoziția sistemului 

judiciar a unor metodologii de lucru privind percheziția informatică ori constatarea tehnico-
științifică asupra unor date informatice de interes pentru urmărirea penală, pregătirea 
profesională a specialiștilor, precum și achiziția unor echipamente hardware și software 
necesare desfășurării eficiente a perchezițiilor informatice.  

Pe parcursul anului 2020 s-au finalizat activităţile proiectului, inclusiv formarea 
profesională a specialiştilor IT în aria percheziţiilor informatice şi analiza informaţiilor, 
precum şi conferinţa finală a proiectului. În cursul lunii martie 2021, a fost depusă cererea 
de rambursare finală în cadrul proiectului. 
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Buget proiect: 14.273.724,29  lei 
Perioada  estimată de implementare: 27 iulie 2017- 27 februarie 2021 
 
3. Întărirea capacității de procesare și analiză a datelor referitoare la 

criminalitatea organizată și creșterea capacității administrative a Ministerului 
Public - SIPOCA 764 

Obiectiv: realizarea a două sisteme informatice: implementarea unei soluții de 
Business Intelligence care să contribuie la procesul decizional în domeniul criminalității 
organizate; dezvoltarea şi implementarea unui portal securizat web pentru uzul intern al 
angajaților Ministerului Public, respectiv realizarea unui instrument modern de 
comunicare şi partajare rapidă a datelor şi informațiilor relevante către şi între toate 
structurile Ministerului Public, cu capabilități de gestionare a fluxurilor de lucru 
administrative, sprijin în activitatea de management şi eficientizare a costurilor. 

 Parteneri: Inspectoratul General al Poliției Române, Poliția de Frontieră Română, 
Institutul Național de Statistică, Ministerul Justiției. 

Au fost elaborate două proiecte de proceduri operaționale cu privire la telemuncă 
și munca de la domiciliu și cu privire la evaluarea funcționarilor publici și a personalului 
contractual. A fost elaborată documentația de atribuire aferentă licitației deschise pentru 
achiziționarea serviciilor de consultanță și expertiză în proiect; procedura de achiziție a 
fost derulată, iar contractul atribuit la începutul anului 2022. 

În privinţa componentei referitoare la criminalitatea organizată, s-a lucrat la două 
proiecte de caiete de sarcini cu privire la achiziția de servicii de consultanță în domeniul 
criminalității organizate și în scopul întocmirii caietului de sarcini pentru dezvoltarea și 
implementarea sistemului informatic de colectare unitară a datelor referitoare la 
criminalitatea organizată.  

Buget proiect: aproximativ 34.000.000 lei (inclusiv TVA) 
Perioada estimată de implementare: 6 august 2020 – 5 august 2023 

 
4. Mecanismul financiar Norvegian 2014-2021 – „Lupta împotriva 

criminalității și corupției” 
Obiective: consolidarea capacității Ministerului Public în privința combaterii 

criminalității (inclusiv a corupției și crimei organizate, din toate domeniile), ceea ce va 
contribui la întărirea, în ansamblu, a statului de drept și a capacității sistemului judiciar. 

60% din fondurile alocate proiectului vor fi utilizate pentru achiziția de echipamente 
(2.550.000 Euro) și 40% (1.700.000 Euro) pentru formare profesională.  

Au avut loc următoarele activităţi si s-au derulat achiziţii în anul 2021: 
La nivelul PÎCCJ: 
- achiziţia unui autolaborator criminalistic complet dotat; 
- 15 specialişti din cadrul PÎCCJ şi parchete ordinare, DNA şi DIICOT au absolvit 

cursul de master organizat de University College of Dublin – School of Computer Science 
(formare profesională specializată în domeniul investigaţiilor informatice); 

La nivelul DNA: 
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- în cursul anului 2021 s-au finalizat 10 ateliere de lucru în domeniul muncii în 
echipă şi comunicării, cu 150 participanţi (procurori, ofiţeri de poliţie judiciară, specialişti, 
grefieri); 

- s-au finalizat achiziţiile publice pentru dotarea structurilor DNA cu o platformă de 
management al documentelor, o centrală telefonică virtuală şi un sistem firewall. 

La nivelul DIICOT s-a achiziţionat un sistem de audiere la distanţă a martorilor sub 
acoperire, dotându-se, astfel, Structura centrală şi serviciile teritoriale. 

Buget estimat: 4.250.000 euro 
Perioada estimată de implementare: 27 noiembrie 2018 – 27 noiembrie 2021 
 

5. ISFP-2017-AG-FORENSIC-821555 „Schimburi de informaţii în materia 
modurilor de operare în infracţiunile cu violenţă” MEMO 

Obiective: schimb de bune practici în vederea realizării unui sistem de analiză 
automat şi lărgit la nivel UE în privința modurilor de operare în cazul infracțiunilor de omor, 
infracțiunilor sexuale şi de pedofilie. 

Determinarea capacităţii  de interconectare la nivel UE a sistemelor de analiză 
bazate pe programul ViCLAS (Violent Crime Linkage Analysis System), folosit în câteva 
state membre UE, sau sisteme similare,  prin consultări cu statele membre UE şi agenţiile 
relevante. 

Activități: învăţarea de bune practici şi pregătirea planului de business pentru 
realizarea unui centru ViCLAS şi operaționalizarea unei baze de date asupra modurilor 
de operare în România; realizarea unui studiu de fezabilitate la nivel UE asupra capacităţii 
de inter-operare a centrelor ViCLAS existente în statele membre UE şi dezvoltările 
ulterioare; organizarea de ateliere consultative cu toţi factorii interesaţi - toate statele 
membre UE, EUROPOL şi alte agenţii – în vederea pregătirii unui plan de acţiune asupra 
schimburilor de informaţii în materia modurilor de operare în infracţiunile cu violenţă. 

Pe parcursul anului 2021 a fost recepționat și testat programul ViCLAS în limbile 
română și engleză și s-au derulat sesiunile de formare necesare pentru cei 45 procurori 
și 140 polițiști care vor utiliza sistemul de analiză. În perioada de referință s-a realizat 
studiul de fezabilitate la nivel UE asupra schimburilor de informații în materia modurilor 
de operare în infracţiunile cu violenţă. 

Buget estimat: 527.296 Euro 

Perioada estimată de implementare: 1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2021 

 

6. ISFP-2017-AG-THBX - 815267 „Întărirea capacităţii de combaterea a 
traficului de persoane şi a produselor acestei infracţiuni prin investigaţii financiare 
avansate” WESTEROS  

Obiective: Proiectul WESTEROS urmărește să îmbunătățească schimbul de 
informaţii şi bune practici între partenerii de proiect, urmând unele dintre cele mai recente 
tendinţe în domeniul traficului de persoane, respectiv folosirea investigaţiilor financiare 
avansate, precum și dezvoltarea capacității organelor de aplicare a legii din UE de a 
identifica reţelele financiare ilegale generate de traficul de persoane. 
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Perioada de implementare a activităţilor s-a încheiat la data de 13 decembrie 2020, 
proiectul intrând în faza de raportare către Comisia Europeană. 

În anul 2021, ulterior finalizării procedurilor de auditare financiară şi raportare către 
Comisia Europeană, a fost derulată procedura de verificare a cheltuielilor efectuate în 
proiect şi s-a făcut reglarea finală financiară şi contabilă cu partenerii externi şi Comisia 
Europeană. 

Buget estimat: 313.396 euro  

Perioada estimată de implementare: 14 septembrie 2018 – 13 decembrie 2020 

 
7. ISFP 2019-AG-THB „Continuarea consolidării capacității de combatere a 

traficului de persoane cu accent pe prevenire, cooperare și recuperarea produselor 
infracțiunii” – WESTEROS 2 

Obiectivul general: facilitarea şi îmbunătățirea schimbului de bune practici si 
informații specializate la nivel strategic, operațional si legal intre parteneri conform celor 
mai recente tendințe in domeniul combaterii traficului de persoane. 

Activități: Organizarea a 6 sesiuni de formare specializată în domeniul investigării 
cauzelor de trafic de persoane pentru un total de 144 de profesionişti din domeniu; 
organizarea unei campanii de conştientizare şi sensibilizare a publicului asupra 
fenomenului traficului de persoane (activitate gestionată de ANITP); contractarea unor 
experţi în vederea elaborării a 3 ghiduri şi metodologii în domeniul investigării cauzelor de 
trafic de persoane şi audierii victimelor; organizarea a 2 sesiuni de formare specializată 
în domeniul investigațiilor financiare în cauzele de trafic de persoane pentru un total de 
50 de profesioniști din domeniu din 3 state membre (activitate gestionată de ANABI); 
organizarea unei conferințe de închidere a proiectului. 

Parteneri: Poliția Federală din Belgia (Police Federale Belge - BE), Școala de 
Magistratură din Polonia (Krajowa Szkola Sadownictwa I Prokuratury - PL), precum şi 
Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI - RO) şi Agenția 
Națională împotriva Traficului de Persoane (ANITP - RO). 

În 2021 au fost organizate, în România, două cursuri de formare specializată în 
materia combaterii traficului de persoane, respectiv tehnici de audiere a victimelor de trafic 
la care au participat 54 de procurori, poliţişti, judecători şi alţi specialişti din partea 
instituţiilor din România, Belgia, Polonia şi Spania. 

Buget: 389.809,56 euro 
Perioada estimată de implementare: 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2022 
 
8. ISFP-2017-AG-DRUGS-822561 „Combaterea coordonată a noilor tendințe 

în traficul de droguri”–  SNOW WHITE 
Obiectivul general al proiectului este întărirea capacității de luptă antidrog a 

instituțiilor de aplicare a legii din țări ale Uniunii Europene și îmbunătățirea cooperării între 
acestea printr-un răspuns proactiv la noile tendințe în traficul ilegal de droguri.  

Activităţi: organizarea unei reuniuni la București, la sediul DIICOT, cu reprezentanți 
ai partenerilor de proiect și reprezentanți din 24 de state membre UE; desfășurarea a 
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două sesiuni de formare în România în metode și tehnici de combatere a traficului de 
droguri sintetice, în special prin folosirea criptomonedelor în „dark web”; desfășurarea a 
două sesiuni de formare în Lituania, în metode și tehnici de combatere a traficului de 
droguri sintetice, în special prin folosirea criptomonedelor în așa-numitul „dark web”; 
organizarea unui atelier de lucru la Giessen, Republica Federală Germania, la Centrul 
Cybercrime cu procurori și polițiști care au participat la sesiunile de formare din România 
și Lituania, dar și cu reprezentanți EUROPOL și EUROJUST; desfășurarea a două vizite 
de studiu în România și Belgia; elaborarea unui studiu de evaluare a riscurilor privind 
traficul de droguri în porturile Constanța, Antwerp și Rotterdam.  

Parteneri: Parchetul Federal din Belgia, Poliția Judiciară din Lituania și Centrul 
Cybercrime al Parchetului General al statului Hessa, Germania.  

Pe parcursul anului 2021, proiectul a fost prelungit cu o perioadă de 8 luni                      
printr-un Amendament aprobat de  către Comisia Europeană. 

Buget estimat:  419.352 euro    

Perioada estimată de implementare: 1 decembrie 2018 – 31 iulie 2022 

 
9. „Dezvoltarea integrată a instrumentelor de luptă împotriva corupției – 

ANTICOR_INT” - cod ROFSIP2021OS5A04PO2 

Obiectivul general: creșterea eficacității prevenirii și investigării infracțiunilor de 
corupție și a conflictelor de interese, inclusiv prin activități de pregătire profesională 
desfășurate de către reprezentanții DGA, Ministerul Public și ANI. 

Scopul proiectului: consolidarea capacităților DGA de prevenire și combatere a 
infracțiunilor de corupție și a conflictelor de interese prin utilizarea metodelor speciale de 
investigare, prevenire și relații cu publicul. 

Direcția Generală Anticorupție a organizat trei sesiuni de formare în domeniul 
prevenirii și combaterii corupției. Întâlnirile s-au desfășurat atât în format fizic, în București 
și Cluj-Napoca, cât și online, în cazul activității programate în zona Oradea.  

 La aceste sesiuni au participat echipe de practicieni, procurori și ofițeri de poliție 
judiciară ai DGA din cadrul Direcţiei Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul 
Ilfov și serviciilor județene anticorupție arondate curților de apel din cele trei regiuni, care 
au schimbat bune practici din domeniul comun de activitate. 

Bugetul proiectului: 920.000 de euro (4.528.644,30 lei). 

Perioada estimată de implementare: 12 luni, în intervalul 29 iunie 2021 – 28 
iunie 2022 

 
II. Banca Mondială – achiziție echipamente infrastructura IT 
În cadrul contractului de împrumut semnat de Guvernul României cu Banca 

Mondială, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a beneficiat de o 
finanțare de 10,2 milioane de euro. 

Proiectul Ministerului Public este parte a unui proiect major dedicat sistemului 
judiciar care a fost implementat la nivelul Ministerului Justiției.  
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Obiectiv: îmbunătățirea activității parchetelor prin „realizarea de investiții în 
tehnologie informatică și de comunicații pentru îmbunătățirea funcțiilor principale ale 
serviciului de urmărire penală prin, între altele: (i) furnizarea de echipamente IT și 
programe informatice care să asigure funcționarea sigură și fiabilă a ECRIS; (ii) 
reconfigurarea rețelei locale și cablajului LAN de la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
București și (iii) achiziția de echipamente IT pentru centrele de date principal și secundar 
ale Parchetului General”. 

Toate echipamentele informatice care făceau obiectul contractului au fost livrate 
Ministerului Public, la unităţi de parchet la nivel naţional. Ele sunt funcţionale şi servesc 
scopului pentru care au fost achiziţionate. 

Buget proiect: 10.193.100 Euro 
Perioada de implementare: decembrie 2018 -  decembrie 2021 

 

III. Parteneriate POCA  
1. Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a 

creanțelor provenite din infracțiuni, cod SIPOCA 56 
Parteneriat: Agenția Natională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi 

Ministerul Public  
Obiectivul general constă în consolidarea capacității Agenției Naționale de 

Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în vederea îndeplinirii eficiente și performante a 
misiunii instituționale prin dezvoltarea de instrumente operaționale și strategice, precum 
și investirea în capitalul uman si creșterea gradului de recuperare a creanțelor provenite 
din infracțiuni. 

În perioada 2018-2020 au avut loc 10 reuniuni regionale și două întâlniri la nivel 
național cu participarea procurorilor, polițiștilor și specialiștilor în domeniul investigațiilor 
financiare din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care își desfășoară 
activitatea în cadrul parchetelor. 

În anul 2021, au avut loc o serie de reuniuni regionale cu participarea procurorilor, 
polițiștilor şi specialiștilor în domeniul investigațiilor financiare din cadrul ANAF, care își 
desfășoară activitatea în cadrul parchetelor. De asemenea, în cadrul acestor întâlniri, au 
fost prezentate de catre procurori şi poliţişti o serie de speţe, din care un număr de 13 au 
fost declarate câştigătoare. Urmare acestui fapt, 13 procurori au primit dreptul de folosinţă 
asupra unor laptopuri de ultimă generaţie, având instalate licențe pentru softul analitic I2 
IBM Analysts’s Notebook și licențe Microsoft Office 2016 Standard Edition.Totodată, 
proiectul a fost prelungit cu 12 luni, până la sfârșitul lunii iulie 2022. 

Buget proiect: 6.126.635,64 lei 
Perioada estimată de implementare: 29 septembrie 2017 – 29 iulie 2022 

 
2. Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea 

comunicării publice la nivelul sistemului judiciar - SIPOCA 454    
Lider de proiect: Consiliul Superior al Magistraturii 
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Parteneri: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Școala 
Națională de Grefieri, Inspecția Judiciară, Institutul Național al Magistraturii si Ministerul 
Justiției 

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea și abordarea unitară a comunicării 
publice la nivelul sistemului judiciar în vederea consolidării imaginii acestuia, asigurarea 
unei transparențe sporite în interiorul și exteriorul sistemului, precum și îmbunătățirea 
accesului la justiție prin creșterea gradului de informare, conștientizarea drepturilor 
cetățenilor și dezvoltarea culturii juridice. 

Rezultate: comunicare publică îmbunătățită și abordată unitar la nivelul sistemului 
judiciar; grad ridicat de acces la justiție prin facilitarea accesului la informații privind 
sistemul judiciar și serviciile furnizate cetățenilor; nivel ridicat de informare, conștientizare 
a drepturilor și a gradului de educație juridică a publicului.  

În cursul anului 2021, au fost finalizate livrabilele aferente strategiei de comunicare 
unitară la nivelul sistemului judiciar, respectiv Manualul de identitate vizuală şi Manualul 
de comunicare în situaţii de criză.  De asemenea, în cadrul acestei activităţi  a fost 
implementat noul template al paginii de web a Ministerului Public - PÎCCJ. Reprezentanţii 
nominalizaţi din partea PÎCCJ au participat la cursurile de formare în domeniul comunicării 
organizate de CSM. 

Buget: 29.667.068 lei 

Perioada estimată de implementare:  5 septembrie 2018  - 5 iulie 2023 

 
3. Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare – SIPOCA 639 
Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Ministerul Justiției (partener 

coordonator), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (partener) și 
Tribunalul București (partener). 

Obiectivul general urmărit prin proiect este acela de eficientizare a justiției ca 
serviciu public și îmbunătățire a calității actului de justiție prin elaborarea și implementarea 
unui instrument standard de management la nivelul sistemului judiciar aplicabil activității 
de expertiză tehnică judiciară. 

 În cursul anului 2021 au fost derulate activităţi care au contribuit la atingerea 
obiectivului proiectului (actualizarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice 
judiciare, în raport cu evoluțiile înregistrate la nivel de societate în ansamblu și cu nevoile 
sistemului judiciar, în particular):  

Buget total: 5.740.000 lei 
 Perioada estimată de implementare: 24 iulie 2019 – 24 iulie 2021 

 
4. Creșterea performanței și calității instituționale prin îmbunătățirea 

sistemului de testare, evaluare și asistență psihologică la nivelul sistemului judiciar 
-  SIPOCA 762 

Parteneriat: Ministerul Public, Institutul National al Magistraturii, Inspecția 
Judiciară. 
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Obiectiv: Consolidarea capacității instituționale la nivelul sistemului judiciar prin 
dezvoltarea unei soluții IT integrative în vederea îmbunătățirii sistemelor de recrutare, 
evaluare și asistență psihologică a judecătorilor, procurorilor și grefierilor. 

Proiectul a demarat în luna august 2020. Pe parcursul anului 2021, partenerii din 
cadrul proiectului au lucrat la elaborarea unor instrumente de reglementare în materia 
evaluării psihologice şi definirea profilului psiho-profesional dezirabil pentru sistemul 
judiciar. În acest sens, au avut loc mai multe reuniuni de lucru la sediul CSM, precum și 
o serie de 32 de workshop-uri (16 pentru procurori și 16 pentru judecători), organizate în 
orașele unde funcţionează curți de apel. 

Buget proiect:  34.327.657,18 (modificat prin act adițional de la 35.214.830,23 lei)  

Perioada estimată de implementare: 4 august 2020 - 4 august 2023 

 

5.  Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidenţă a 
creanțelor provenite din infracțiuni - SIPOCA  763 

Parteneriat Agenția Natională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate 
(coordonator) şi Ministerul Public.  

Obiectiv: dezvoltarea sistemului informațional integrat de evidenta a creanțelor 
provenite din infracțiuni, proiectul contribuind la consolidarea capacității instituționale la 
nivelul sistemului judiciar pentru creșterea performantei si calităţii la nivel instituțional, 
inclusiv pentru continuarea punerii in aplicare a noilor coduri, prin faptul că se asigură 
premisele eficientizării proceselor de lucru aferente. 

Buget proiect: 3.700.000 lei 
Perioada estimată de implementare: 10 iulie 2020 –  9 ianuarie 2023 

 
6. Analiza funcțională și strategia de dezvoltare a sistemului judiciar post 

2020 (ASJ),  SIPOCA 756 
Parteneriat: Ministerul Public şi Ministerul Justiției 
Obiectiv: consolidarea capacitatii sistemului judiciar de a furniza servicii eficiente, 

de calitate și accesibile. 
Obiectivul specific: eficientizarea administrării justiției prin elaborarea unor 

instrumente moderne de management care să fundamenteze deciziile cheie la nivelul 
sistemului judiciar. 

Au fost organizate reuniuni la care au participat experţi ai Băncii Mondiale şi 
procurori în cadrul primei componente a proiectului, respectiv Analiza funcțională a 
sistemului judiciar. 

Buget proiect: 17.881.419 lei  
Perioadă estimată de implementare: 29 iulie 2020 – 29 martie 2023 

 

7. Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta 
parchete SIPOCA 761/mysmis 133850 

Obiectivul general: îmbunătățirea capacitații manageriale a Ministerului Public, ca 
parte esențială a sistemului de justiție in materie penală, prin implementarea unor 
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instrumente standard de management integrat la nivelul unităților teritoriale ale 
parchetelor, cu scopul de a crea premisele necesare pentru un proces predictibil de luare 
a deciziilor manageriale, în special în privința componentelor de resursă umană, 
capacitate de gestionare a volumului de muncă, estimare corectă a necesarului de 
resursă umană şi distribuire a sarcinilor la nivelul procurorilor din cadrul aceleiași unități 
teritoriale. 

Obiectivele specifice: redimensionarea strategiei organizaționale la nivelul 
Ministerului Public prin elaborarea unui instrument unitar de management axat îndeosebi 
pe cuantificarea volumului si complexității muncii si sarcinilor specifice ce cad in sarcina 
magistraților din cadrul parchetelor; consolidarea instrumentelor de gestiune managerială 
la nivel micro şi macro în cadrul parchetelor, prin dezvoltarea şi implementarea unei soluții 
informatice de calcul dinamic al volumului şi complexității activității procurorilor; 
îmbunătățirea strategiei de administrare a resurselor umane la nivelul parchetelor, prin 
identificarea unor soluții optime de amendare a legislației primare şi secundare aplicabile. 

În anul 2021 s-au derulat serviciile de consultanţă destinate redactării caietelor de 
sarcini pentru achiziţiile de echipamente tehnice (hardware), aplicaţii licenţiate (software) 
şi sistem informatic dedicat calculării volumului şi activităţii procurorilor. A fost  finalizată 
şi achiziţia de echipamente tehnice pentru echipa de implementare a proiectului. 

Buget proiect: 15.521.407,21 lei (din care pentru Ministerul Public 10.393.382,79 
lei, din care eligibilă suma de 8.728.764,37 lei).  

Perioada de implementare: 4 august 2020 - 4 august 2023 

 

IV. Programare 

Protecția victimelor - Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 

Obiectivul proiectului: consolidarea statului de drept prin asigurarea unui sistem 
eficient, accesibil și de înaltă calitate privind justiția penală, pentru victimele infracțiunilor. 
Se va concentra în special asupra copiilor care sunt victime ale infracțiunilor și, în general, 
asupra victimelor infracțiunilor motivate de ură. În acest context, proiectul va aborda 
vulnerabilitatea specială a romilor. 

Rezultate:  

• rezultat 1 - Îmbunătățirea răspunsului la infracțiunile motivate de ură și 

mecanismele de protecție și asistență pentru victimele infracțiunilor motivate de ură. 

• rezultat 2 - Îmbunătățirea mecanismelor de protecție și asistență pentru copiii 

victime ale infracțiunilor. 

Parteneri: European Union Agency for Fundamental Rights  - Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Ministerul Justiției, 5 Direcții Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului din Municipiul Bucureşti. 

În anul 2021, Ministerul Public, în calitate de Promotor de Proiect, după mai multe 
negocieri cu partenerii implicați și discuții purtate cu Operatorul de Program – Ministerul 
Justiției, a reușit să definitiveze și să supună spre evaluare fișa de proiect, împreună cu 
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anexele acesteia. În cursul lunii decembrie aplicația a primit aviz de la Ministerul Justiției, 
iar la finalul lunii ianuarie 2022 a fost semnat contractul de finanțare. 

Buget: 2.000.000 Euro 

Perioada estimate de implementare: 28 de luni de la semnarea contractului 

 

Parteneriate SIPOCA 
”Dezvoltarea sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS V”, 

SIPOCA 871 

Lider de proiect: Ministerul Justiției 
Parteneri: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul 

Superior al Magistraturii 
Obiectivul general al proiectului: Obiectivul specific al proiectului constă în 

modernizarea și adaptarea sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS 
pentru a răspunde actualelor nevoi ale sistemului judiciar 

Rezultate: Rezultatul proiectului constă într-un sistem electronic de management 
al cauzelor adaptat, modernizat și extins, care va corespunde nevoilor prezente ale 
sistemului judiciar atât din punct de vedere tehnologic (îmbunătățirea arhitecturii 
sistemului), cât și funcțional (corespondența fluxurilor actuale de lucru și de date impuse 
de cadrul legal și procedural în vigoare, în sistemul ce va fi dezvoltat). Buna funcționare 
și capabilitățile sistemului ECRIS vor contribui în mod direct la creșterea eficienței 
sistemului judiciar și, implicit, la eficientizarea actului de justiție în ansamblu. 

Buget: 134.463.351,15 lei din care valoare eligibilă 116.826.080,54 lei 

 Perioada estimată de implementare: 01 ianuarie 2021 – 31 octombrie 2023 

 

Parteneriat între Asociația Accept (Promotor de Proiect) şi Ministerul Public 
– PÎCCJ  

„Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI: implementarea 
jurisprudenței CEDO privind orientarea sexuală şi identitate de gen”, cod PN 5017 

Obiectiv: Îmbunătățirea executării deciziilor CEDO și aplicării recomandărilor ECRI 
în România pe criteriile orientării sexuale și identității de gen reprezintă obiectivul general 
al acestui proiect, contribuind la prevenirea și combaterea intoleranței și discriminării 
grupurilor vulnerabile prin promovarea dialogului și a parteneriatului dintre societatea 
civilă și autorități. 

Buget proiect: 4.752.841,20 lei, din care 4.641.734 lei valoarea grantului, bugetul 
PÎCCJ fiind de 1.227.858,18 lei 

Perioada estimată de implementare: 1 decembrie 2021 – 30 noiembrie 2023 

 
Parteneriat între Fundația Centrul de Resurse Juridice (Promotor de Proiect) 

şi Ministerul Public – PÎCCJ 
„AdaptJust - Justiţie accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi”, cod PN 5012 
Obiective:  
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Obiectivul nr. 1 - Creșterea capacității instituțiilor naționale de a implementa 
hotărârile CEDO și alte recomandări de țară specifice în materia respectării drepturilor 
persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau cu probleme de sănătate mintală prin 
derularea unui (1) set mixt de acțiuni de formare continuă, informare și sprijin acordat de 
experți independenți adresat procurorilor, judecătorilor, avocaților, medicilor psihiatri, 
psihologilor și asistenților sociali, cât și prin 1 campanie de advocacy, pe o perioadă de 
23 de luni.  

Obiectivul nr. 2 - Facilitarea accesului la justiție a persoanelor cu dizabilități 
intelectuale și/ sau cu probleme de sănătate mintală prin crearea și pilotarea, pe o 
perioadă de 23 de luni, a 4 mecanisme naționale de protecție a drepturilor persoanelor cu 
dizabilități private de libertate din instituții psihiatrice și sociale.  

Obiectivul nr. 3 - Creșterea nivelului de implementare a prevederilor documentelor 
internaționale cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități mintale prin 
fundamentarea, elaborarea și diseminarea unui Plan national de acțiune pentru 
prevenirea relelor tratamente în instituțiile în care se află persoane cu dizabilități psihice 
sau intelectuale. 

Buget proiect: 6.450.203,78 lei, din care 5.482.673,21 lei valoarea grantului, 
bugetul PÎCCJ fiind de 942.315,78 lei 

Perioada estimată de implementare: 1 noiembrie 2021 – 1 noiembrie 2023 
 

Proiecte aflate în etapa de programare - PNRR 
În urma discuțiilor interinstituționale dintre Ministerul Justiției şi Ministerul 

Fondurilor Europene privind contribuția Ministerului Public la elaborarea Planului Național 
de Redresare și Reziliență a României (PNRR), au fost acceptate spre finanțare 
următoarele idei de proiecte: 

Instituţia Proiect 
Valoare proiect  

(Euro fără TVA) 

Sector Justitie 

(MJ+MP) 

Realizarea unui Centru de Date „greenfield" (160 rack-uri primary + 

backup) pentru intreg sectorul judiciar (MJ+MP+Subordonate). Nevoile 
sectorului de Justitie sunt estimate la 80-90 de rack-uri primary dar 
aceasta estimare poate sa fie optimizata cand se va trece si la 
virtualizare cros-organizatii si/sau cros-aplicatii 

35.000.000 

Sector Justitie 

(MJ+MP) 

Proiectare Datacenter, modernizare (proiectare si executie) si 
mentenanta camerere tehnice (data room) cu echipamente non-IT 
(HVAC, generatoare, UPS de capacitate mare, etc) pentru perioada de 
tranzitie la Data Center (2021-2026) 

5.000.000 

PÎCCJ Cablare structurată adecvată la sediul PÎCCJ 1.420.000 

PÎCCJ Sistem de telefonie VoIP la nivel national 2.139.000 

PÎCCJ 
Extindere tehnologica si securizare a solutiei de mesagerie electronica 
in reteaua Internet 

971.000 
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Buget total estimativ: 12.420.000 Euro 
Perioada estimată de implementare: 2023-2026. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÎCCJ 

Dotarea structurilor Ministerului Public (PÎCCJ, DIICOT, DNA, unităţi de 
parchet teritoriale) cu echipamente IT, necesare în condiţiile respectării 
măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei COVID-
19 & 'Sistem integrat de stocare şi securizare a accesului la datele 
PÎCCJ 

10.100.000 

PÎCCJ+ 

DNA+DIICOT 
Îmbunătățirea infrastructurii de comunicații a MP (routere) 1.401.600 

DNA Îmbunătățirea protectiei informatice DNA (ob3) 2.175.200 

DIICOT 
Echipamente specializate urmărire video și audio și altele 
(cybersecurity, etc) - ob1 inregistrare audieri, ob2 supraveghere tehnica, 
ob 6 cyber, ob 7 e-evidence 

1.473.000 
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Capitolul IX   
A.  Raporturile Ministerului Public cu alte autorități  

 

Colaborarea interinstituțională realizată de Ministerului Public în anul 2021 cu alte 
autorități din cadrul sistemului judiciar s-a bazat pe transparență și a vizat optimizarea 
activității parchetelor pentru realizarea urmăririi penale și reprezentării judiciare în mod 
optim. 

Relaționarea autorităților în acest domeniu, în anul 2021, a  evidențiat capacitatea 
acestora de adaptare la contextul pandemic, prin identificarea acelor mijloace și metode de 
comunicare care să permită atingerea obiectivelor instituționale, în pofida măsurilor de 
distanțare inter-umană de prevenție generală.   
 

1. Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii 
În cursul anului 2021, PÎCCJ a avut calitatea de partener în cadrul mai multor 

proiecte cu finanțare nerambursabilă din Fondul Social European.  
Printre acestea se numără proiectele „Optimizarea managementului la nivelul 

sistemului judiciar. Componenta de parchete - cod SIPOCA/MySMIS 761/133850” şi 
„Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la 
nivelul sistemului judiciar - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454”. 

În materie disciplinară, Secţia pentru procurori a aplicat în anul 2021 o sancţiune 
disicplinară constând în „diminuarea indemnizației de încadrare lunară brută cu 25% pe o 
perioadă de 6 luni", pentru săvârșirea abaterii discilplinare prev. de art. 99 lit. h) din Legea 
nr. 303/2004. A fost respinsă o acțiune disciplinară pentru săvârșirea abaterilor disciplinare 
prev. de art. 99 lit. a), c) și m, teza a II-a din Legea nr. 303/2004 și s-a constatat nulitatea 
acțiunii disciplinare într-un număr de 13 cauze. 

Inspectorii judiciari din cadrul Direcţiei de inspecţie pentru procurori au efectuat în 
anul 2021 un număr de 2 controale de fond si 6 controale tematice. 

Controalele de fond au avut ca obiect: 
- stabilirea modului de exercitare a atribuțiilor de îndrumare, coordonare și control 

la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, în anii 2018 și 2019. Secția pentru procurori 
a CSM a aprobat în parte raportul Inspecției Judiciare, prin Hotărârea nr. 631/2021; 

- eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și 
regulamente de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, precum și 
respectarea normelor procedurale și regulamentare de către procurori și personalul auxiliar 
de specialitate al acestui parchet în perioada ianuarie 2020 - iunie 2021. Prin Hotărârea               
nr. 132/2022, Secția pentru procurori a CSM a aprobat parțial raportul Inspecției Judiciare. 

Controalele tematice au urmărit: 
- verificarea modului de investigare și soluționare a cauzelor ce au ca obiect 

infracțiunea prev. de art. 369 Cp și infracțiunile prev. de OUG nr. 31/2002, modificată, 
privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau 
xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de 
genocid contra umanității și de crime de război (cadru în care s-a constatat că numărul 
cauzelor cu acest obiect este foarte redus în raport de fenomenul infracțional în ansamblul 
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său, iar procurorii au manifestat preocupare pentru soluționarea acestor cauze cu 
respectarea normelor de drept procesual); 

- stabilirea modalității de îndeplinire la SIIJ din cadrul PÎCCJ, în perioada 1 aprilie 
2019 - 31 iulie 2020 a unor măsuri pentru înlăturarea disfuncționalităților și prevenirea 
riscurilor; 

- identificarea măsurilor dispuse de conducătorii parchetelor în cauzele în care au 
fost pronunțate soluții de achitare definitivă în temeiul art. 16 alin. (1) lit. c) din Cpp (prin 
Hotărârea nr. 820/2021, Secția pentru procurori a CSM a aprobat în parte raportul 
Inspecției Judiciare); 

- stabilirea modului în care sunt luate măsurile asigurătorii în cazul infracțiunilor de 
evaziune fiscală și spălare de bani (raportul de control nr. 21-1259 a fost aprobat de Secția 
pentru procurori a CSM prin Hotărârea nr. 917/2021); 

- stabilirea modului de comunicare publică a Secției pentru investigarea 
infracțiunilor din justiție; 

- stabilirea măsurilor dispuse în vederea soluționării cu celeritate a dosarelor ce au 
ca obiect infracțiunile prevăzute de art. 192 Cp și 196 Cp. 

În perioada de referință, conform datelor existente la nivelul Serviciului sinteze și 
pregătirea lucrărilor ședințelor CSM, au existat 4 sesizări ale Inspecției Judiciare de către 
Consiliul Superior al Magistraturii. În două dintre acestea s-a constatat, prin hotărâre a 
Plenului CSM, faptul că a fost afectată independența autorității judecătorești în ansamblul 
său față de afirmațiile din spațiul public. 

 

2. Raporturile cu Ministerul Justiţiei 
Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu (Bruxelles, 8 iunie 2021 

COM) privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și 
de verificare constituie un reper important pentru calificarea relațiilor dezvoltate de 
Ministerului Justiției în anul 2021 cu principalii responsabili de reformarea și eficientizarea 
sistemului sistemului judiciar. 

De asemenea, în cadrul noului instrument preventiv privind evaluarea statului de 
drept la nivel european, au fost transmise contribuții din partea PÎCCJ la principalele teme 
de interes din perspectiva funcționării autorității judecătorești, respectiv organizarea și 
funcționarea sistemului de justiție și cadrul anticorupție.  

Astfel, pe baza raportului MCV, se reține faptul că, la 14 februarie 2021 a fost 
publicat pe site-ul Ministerului Justiției proiectul de lege privind desființarea Secției pentru 
investigarea infracțiunilor din justiție și a fost transmis Consiliului Superior al Magistraturii 
pentru obținerea unui aviz.  

La începutul anului 2021 a fost relansată dezbaterea asupra setului de modificări 
aduse celor trei legi ale justiției, prin dezbateri și consultări suplimentare cu instituțiile 
judiciare, în cursul lunii martie cele trei proiecte de legi fiind trimise Consiliului Superior al 
Magistraturii. La data de 5 februarie 2021, Ministerul Public a transmis Ministerului Justiției 
propunerile și observațiile sale. 

În cursul aceluiași an, au fost convocate de către ministrul justiției noi reuniuni ale 
Consiliului de Management Strategic (înființat în 2017), purtându-se discuții asupra cadrului 
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de funcționare a acestuia și cu privire la strategia în domeniul resurselor umane pentru 
perioada 2021-2022. 

Trebuie specificat că prima concluzie a Raportului se referă la identificarea „unei 
tendințe pozitive clare” în ceea ce privește evoluția (de la ultimul raport din anul 2019) a 
parametrilor obiectivelor de referință al MCV. 

La sfârșitul anului 2021 (începând cu luna noiembrie), ministrul justiției a avut 
întâlniri cu: membrii Secţiei pentru judecători, Secţiei pentru procurori din cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii, conducerea PÎCCJ, DNA şi DIICOT, Asociaţia Magistraţilor din 
România, Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, Asociaţia Procurorilor din 
România, Asociaţia Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului, dar şi cu 
reprezentanţii personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor. Unul dintre subiectele importante abordate în cadrul acestor întâlniri l-au 
constituit obiectivele urgente stabilite prin MCV. 

Corespondența instituțională purtată de Ministerul Public cu Ministerul Justiției a 
constat în anul 2021 în comunicarea de informări și date statistice privind anumite 
infracțiuni, comunicarea unor puncte de vedere asupra mai multor probleme de drept 
identificate în practică referitor la aplicarea prevederilor Codului silvic, formularea unor 
propuneri de modificare și completare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal în privința 
liberării condiționate ori pentru incriminarea faptelor de falsificare a certificatelor de 
vaccinare anti-Covid, comunicarea opiniei asupra unor proiecte de acte normative, 
transmiterea răspunsurilor la interpelările parlamentare și întrebările adresate ministrului 
de către parlamentari. 

De asemenea, în cursul anului 2021 s-a colaborat cu Ministerul Justiției în contextul 
vizitei echipei Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante – CPT.  

 

3. Raporturile cu Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de 
Grefieri 

3.1. În anul 2021, 1.108 procurori au  participat la 93 de activități de formare 
profesională continuă organizate la nivel centralizat. Un număr de 19 din aceste activități 
au fost desfășurate în sistem online, la acestea participând 261 procurori. 

Direcțiile de formare prioritare pentru formarea continuă centralizată au fost:  
- unificarea practicii judiciare; 
- formarea specializată a magistraților; 
- pregătirea procurorilor în domeniul dreptului european; 
- dezvoltarea abilităților non-juridice specifice profesiei. 
S-a acordat o deosebită atenție domeniilor specializate cum ar fi: lupta împotriva 

corupției, a criminalității economico-financiare, combaterea traficului de droguri, de 
persoane, a criminalității informatice, recuperarea prejudiciului infracțiunii, măsuri speciale 
de supraveghere sau cercetare, tehnici de audiere a minorilor, infracțiuni contra libertății 
sexuale a minorilor. S-a urmărit, prin activitățile de formare profesională, ca procurorii să-
și însușească în mod corect conceptele juridice europene. 
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Institutul Național al Magistraturii a manifestat o preocupare deosebită pentru 
dezbaterea aspectelor de practică neunitară, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație 
și Justiție furnizând problematicile de interes în acest sens. Astfel, în anul 2021 au fost 
organizate de Institutul Național al Magistraturii întâlniri cu procurorii șefi din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și parchetelor de pe lângă curțile 
de apel. Aspecte de practică neunitară au fost discutate și în cadrul Școlii de vară cu tema 
„Justiția pentru minori” și în cadrul sesiunilor de prezentare a Strategiei de comunicare 
unitară la nivelul sistemului judiciar. 

În anul 2021, Institutul Național al Magistraturii a organizat, în cadrul Catalogului 
Plus al Rețelei Europene de Formare Judiciară, activități de formare în materia interacțiunii 
cu minori în cadrul procedurilor judiciare, pentru însușirea și dezvoltarea cunoștințelor de 
limbă engleză juridică. 

În cadrul proiectului „Justiția 2021: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, 
au fost organizate în anul 2021 și 16 workshop-uri cu tema Noul Cod penal, Noul Cod de 
procedură penală, cu sprijinul formării profesionale continue descentralizate, la care au 
participat 288 procurori. 

Formarea continuă descentralizată a presupus și organizarea a 17 seminare, din 
care unul online, la care au participat 105 procurori. 

În anul 2021 au fost înregistrate 168 de participări ale procurorilor la evenimente 
internaționale (stagii de scurtă durată în rețeaua EJTN, de lungă durată în cadrul 
EUROJUST, participare la CEPOL, vizite de studiu la instanțe și instituții europene ș.a.). 

 
3.2. În cadrul programului centralizat de formare profesională continuă au fost 

realizate în cursul anului 2021 un număr de 18 acțiuni de către Școala Națională de Grefieri, 
după cum urmează: 7 webinare; 2 sesiuni de formare face-to-face în cadrul proiectului 
TAEJ – „Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării 
publice la nivelul sistemului judiciar” (cod SIPOCA 454); 6 sesiuni face-to-face în cadrul 
proiectului „Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a 
face față noilor provocări legislative” (cod SIPOCA 455); 3 cursuri e-Learning. La toate 
aceste acțiuni au participat 479 grefieri. 

 Conform datelor SNG, în anul 2021 au fost repartizați la parchete ca urmare a 
absolvirii acestei şcoli 40 de grefieri (proveniți din două promoții).  
 

4. Raporturile cu instanţele de judecată şi poliţia judiciară  
 4.1. Relația cu instanţele de judecată s-a menținut și în 2021 în parametrii de 

eficiență și transparență, necesari realizării unui act de justiție de calitate. 
Sub aspectul activității judiciare, în anul 2021 a existat o bună cooperare cu Înalta 

Curte de Casație și Justiție, Curtea Constituțională și celelalte instanțe, nefiind înregistrate 
disfuncționalități.  

Serviciul judiciar penal a asigurat: întocmirea proiectelor de recurs în interesul legii; 
întocmirea concluziilor în vederea pronunțării de către Înalta Curte de Casație și Justiție a 
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, cu respectarea 
termenelor de judecată fixate de instanța supremă; asigurarea pregătirii și participării 
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procurorilor la judecarea cauzelor înregistrate pe rolul Secției penale, Completului de 5 
judecători, Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, şi 
Completului pentru soluționarea recursului în interesul legii. 

Colaborarea Biroului de recursuri civile în interesul legii cu instanțele de judecată           
s-a concretizat, ca și până acum, în solicitarea jurisprudenței necesare exemplificării 
caracterului neunitar al acesteia, conform exigențelor art. 515 Cpc, în vederea promovării 
recursului în interesul legii și participarea procurorilor din cadrul acestui birou, urmare 
invitațiilor transmise, la întâlnirile de unificare a practicii judiciare în materii extra-penale, 
organizate de CSM și INM cu președinții secțiilor civile, conflicte de muncă și asigurări 
sociale și de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel și judecătorii de la             
Secțiile I, a II-a Civila, de Contencios administrativ și fiscal ale ÎCCJ. 

Contextul pandemic a impus organizarea acestor întâlniri online. Concluziile acestor 
dezbateri au fost aduse la cunoștința procurorilor. 

Raporturile cu instanțele, în scopul unificării jurisprudenței, au presupus 
transmiterea de către acestea a informațiilor solicitate referitor la jurisprudența pe diverse 
probleme de drept și comunicarea rezultatelor analizei de practică judiciară curților de apel, 
atunci când, în problemele de drept examinate nu s-a promovat recursul în interesul legii. 

De asemenea, prin intermediul judecătoriilor și al tribunalelor s-a verificat caracterul 
definitiv al hotărârilor judecătorești anexate sesizărilor de recurs în interesul legii, conform 
Codului de procedură civilă în ceea ce privește dovedirea caracterului neunitar al 
jurisprudenței.  

În contextul analizelor efectuate de grupul de experți pentru dezvoltarea sistemului 
ECRIS V și al întâlnirilor desfășurate în cadrul acestui program, din perspectiva integrării 
între sistemele ECRIS Instanţe și ECRIS Parchete, instanțele și-au exprimat 
disponibilitatea pentru acordarea accesului parchetelor la secțiunea de jurisprudenţă din 
ECRIS, fapt ce va contribui esențial la unificarea jurisprudenţei. 

Raporturile cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și celelalte instanțe s-au 
caracterizat și în anul 2021 prin cooperare loială, prin promptitudine și prin convergența cu 
care s-a urmărit asigurarea unui act de justiție de calitate. Măsurile adoptate în perioada 
stării de alertă nu au afectat buna desfășurare a acestor relații, comunicarea realizându-se 
prin mijloace electronice. Aceeași observație poate fi făcută și cu privire la participarea 
procurorilor în cauzele de competența Curții Constituţionale. 

În mod indirect, colaborarea cu instanţele de judecată a fost ridicată în discuţie prin 
Hotărârea Secţiei pentru judecători a CSM nr. 825 din 29 iunie 2021, prin care s-a reţinut 
că procurorul Direcţiei Naţionale Anticorupţie care participă la judectă în „Dosarul Colectiv” 
a afectat independența și imparțialitatea judecătorilor din cadrul Curții de Apel București. 
Procurorul general a formulat plângere prealabilă împotriva hotărârii, apreciind că în 
exercitarea atribuțiilor judiciare (în concret, cerere de recuzare), în limitele și condițiile 
prevăzute de lege, procurorii nu pot fi suspectați de încălcarea independenței și 
imparțialității judecătorilor41. 

                                                 
41 Este unanim acceptat în doctrină , referitor la cazul de incompatibilitate prevăzut de art.64 lit.f din Codul de procedură penală, că acesta se analizează 
atât sub aspect subiectiv, cât și obiectiv, astfel cum s-a statuat și în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. În concret, s-a arătat că nu există 
o delimitare ermetică între imparțialitatea obiectivă și cea subiectivă, deoarece comportamentul unui judecător poate nu doar să genereze îndoieli 
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* * * 

 

 4.2. Obiectivele conlucrării PÎCCJ cu poliţia judiciară în anul 2021 au urmărit 
combaterea infracţionalităţii în domeniile prioritare ale Ministerului Public: respectiv 
corupţie, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, evaziune fiscală, contrabandă 
şi spălarea banilor, combaterea infracțiunilor de mare violenţă, a infracţiunilor de mediu și 
a celor contra drepturilor de proprietate intelectuală. 

Urmărirea penală s-a realizat cu respectarea cadrului legal, a dispozițiilor 
procurorului. A existat o preocupare constantă pentru soluționarea lucrărilor și cauzelor 
penale în termene rezonabile. Calitatea redactării actelor și corectitudinea expunerii 
faptelor, precum și capacitatea de interpretare a probelor au constituit repere importante 
pentru creșterea calității actului de urmărire penală. 

În perioada 23-24 noiembrie 2021, PÎCCJ, prin Biroul de criminalistică, a organizat 
seminarul anual de criminalistică, cu tema „Investigarea infracțiunilor de mare violență”. 

Lucrările s-au desfășurat online, cu participarea procurorilor criminaliști de la 
parchetele de pe lângă tribunale, a ofițerilor de poliție judiciară din cadrul serviciilor de 
investigații criminale de la nivelul inspectoratelor județene de poliție și de la nivelul 
Inspectoratului General al Poliției Române, invitați fiind și reprezentanți ai Institutului 
Național de Medicină Legală „Mina Minovici” și membri ai CSM. 

Prezentările au fost susținute de procurori criminaliști, de ofițeri din cadrul  
Inspectoratului General al Poliției Române și de medici legiști, de cadre didactice din cadrul 
INML „Mina Minovici”. 

La finalul lucrărilor au fost acordate distincții magistraților și lucrătorilor de poliție. 
Materialele prezentate în cadrul lucrărilor au fost difuzate în formă digitală, conform 
Ordinului nr. 32/2009 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție, participanților la seminar, precum și structurilor de parchet și de poliție 
menționate. 

În anul 2021, procurorul general al PÎCCJ a emis 2.443 de avize de poliţie judiciară, 
au fost respinse 5 solicitări, iar în 78 de lucrări s-a dispus retragerea avizelor pentru 
funcţionarea unor poliţişti ca organe de cercetare ale poliţiei judiciare. 

Au fost emise și 31 de avize pentru organe speciale de către procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 

 
5. Raporturile cu Ministerul Afacerilor Externe  

Acest segment al activităţii, centrat pe executarea hotărârilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, precum şi pe contribuţia în examinarea rapoartelor unor organisme 
internaţionale, a avut o dinamică sporită în anul 2021. Domeniul cel mai important l-a 
constituit executarea hotărârilor referitoare la art.3 din Convenţie – Interzicerea torturii, faţă 
de clarificările solicitate de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei în reuniunile 
periodice cu privire la aplicarea consecventă a standardelor de anchetă efectivă rezultate 
din jurisprudenţa CEDO, îmbunătăţirea procedurilor de lucru. Pronunţarea unor hotărâri 

                                                 
justificate  din punct de vedere obiectiv cu privire la imparțialitatea sa, din punctul de vedere al unui observator extern (demers obiectiv), ci poate viza și 
chestiunea opiniei personale (demers subiectiv). 
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CEDO pune în discuţie şi necesitatea redeschiderii urmăririi penale, în condiţiile legii, astfel 
încât PÎCCJ realizează o coordonare a parchetelor competente pentru rezolvarea 
cauzelor.  
 

 

B. Activitatea de informare și relații publice  
 
I. Principalele direcții de acțiune ale Biroului de informare și relații publice – 

BIRP - în anul 2021 au fost următoarele: 
a) Consolidarea imaginii instituționale a Ministerului Public, în special prin 

intermediul comunicării publice online, componentă dezvoltată prioritar în contextul situației 
epidemiologice care a caracterizat anul 2021. 

În vederea îndeplinirii acestui obiectiv au fost realizate o serie de activități, cele mai 
importante fiind următoarele: 

Activități permanente de dezvoltare și actualizare a paginii de internet -
www.mpublic.ro, precum și a contului instituțional de Facebook -
https://www.facebook.com/PÎCCJ.oficial. 

S-a continuat publicarea pe pagina de Facebook a Ministerului Public inclusiv a 
comunicatelor de presă privind cauze soluționate de unitățile subordonate, în principal sub 
forma postării de link-uri către site-urile unităților de parchet emitente. 

Această activitate a avut ca rezultat creșterea vizibilității activității parchetelor, 
constituind și un suport pentru purtătorii de cuvânt, în sensul unei mediatizări cu o arie mai 
mare de acoperire. 

Rezultatele acestor activități pot fi relaționate cu următorii indicatori statistici: 
- dezvoltarea site-ului instituției care, la sfârșitul anul 2021 a depășit 13,9 milioane 

de accesări și a înregistrat peste 950.000 de vizitatori unici; 
- în cursul anului 2021, pe contul de Facebook al Ministerului Public, au fost 

înregistrate 855 de postări referitoare la activitatea parchetelor. 
b) Asigurarea suportului de specialitate pentru promovarea proiectelor PÎCCJ 

finanțate de Comisia Europeană și prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021. 
În acest sens, s-a asigurat funcționarea și actualizarea următoarelor site-uri 

dedicate proiectelor: www.sipoca53.ro („Întărirea capacității Ministerului Public de punere 
în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor”), www.sipoca54.ro 
(„Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii 
vizând perchezițiile informatice”) și www.combat-crime.ro („Combaterea criminalității și a 
corupției”). 

Totodată s-a asigurat implementarea și dezvoltarea unui nou site – 
www.sipoca764.ro („Întărirea capacității de procesare și analiză a datelor referitoare la 
criminalitatea organizată și creșterea capacității administrative a Ministerului Public”). 

 
II. Asigurarea transparenței în ceea ce privește activitatea Ministerului Public 

și accesul cetățenilor la informațiile de interes public, în acord cu prevederile Legii 
nr. 544/2001 și cu respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal 

http://www.sipoca53.ro/
http://www.sipoca54.ro/
http://www.combat-crime.ro/
http://www.sipoca764.ro/
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Accesul la informațiile de interes public la nivelul PÎCCJ s-a desfășurat în  parametri 
normali, în perioada stării de alertă, cu respectarea atât a principiului transparenței 
instituționale, în conformitate cu art. 2 al Normelor metodologice de aplicare a Legii              
nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cât și a caracterului 
nepublic al procedurilor în timpul urmării penale, stipulat de art. 285 alin. (2) Cpp. 

Soluționarea solicitărilor formulate în temeiul Legii nr. 544/2001, atât de către 
jurnaliști, cât și de alte categorii de petenți, a rămas componenta principală de acces la 
informațiile de interes public, înregistrându-se o creștere semnificativă a numărului total de 
cereri, de la 602 în anul 2020 la 788 în anul 2021.  Din numărul total al lucrărilor din această 
categorie, 608 au reprezentat solicitări ale reprezentanților mass-media și 180 ale altor 
categorii de petenți (persoane fizice și persoane juridice). 

Totodată, o modalitate complementară de asigurare a accesului la informațiile de 
interes public a fost reprezentată de emiterea comunicatelor de presă, care în anul 2021 
au fost în număr de 46. Acestea au fost transmise prin e-mail jurnaliștilor acreditați, apoi au 
fost publicate pe site-ul Ministerului Public și pe contul de Facebook al instituției. De 
asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 și cu normele metodologice 
de aplicare a acestui act normativ, în anul 2021 au fost formulate 6 drepturi la replică și 
au fost acordate 5 interviuri. 

Actualizarea paginii web a informațiilor de interes public a constituit o preocupare 
constantă a Biroului de informare și relații publice, în anul 2021 fiind creată, în cadrul rubricii 
„Informații de interes public”, subrubrica „Ordine cu caracter normativ”. În cadrul acesteia 
au fost publicate 46 de ordine ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casație și Justiție, în aplicarea prevederilor art. 15 alin. (3) din Ghidul de bune 
practici privind relația dintre sistemul judiciar și mass-media, aprobat de către Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 197/2019, care stipulează că 
„Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va publica din oficiu, pe site-ul 
instituţiei, ordinele emise de către procurorul general ce reprezintă acte administrative cu 
caracter normativ”. 

În cursul anului 2021 au fost înregistrate 3 reclamații administrative, soluționate prin 
respingere, precum și 4 plângeri adresate instanței de judecată. Nu a fost pronunțată nicio 
hotărâre definitivă de admitere a plângerilor petiționarilor. 

 
 
III. Acordarea de suport de specialitate purtătorilor de cuvânt din cadrul 

unităților de parchet subordonate 
În vederea realizării unei comunicări publice la standarde ridicate în cadrul 

Ministerului Public, precum și a uniformizării practicii promovate de purtătorii de cuvânt de 
la nivelul unităților de parchet și a acordării de suport acestora, în cursul anului 2021 s-a 
continuat publicarea de materiale de profil pe Forumul purtătorilor de cuvânt din cadrul 
Ministerului Public. Această platformă online a fost concepută ca un instrument de lucru 
destinat purtătorilor de cuvânt de la unitățile subordonate, fiind actualizată în permanență 
cu materiale de referință, respectiv: jurisprudență CEDO, jurisprudență CJUE, 
jurisprudență internă, legislație internațională, note de studiu, Ghidul de bune practici 



                        Raport privind activitatea desfăşurată de Ministerul Public în anul 2021 
                          Pagina  113 

 

 
 

privind relația sistemului judiciar cu mass-media, Îndrumarul de bune practici privind 
activitatea judecătorilor și procurorilor în spațiul social media/platformele online, Ghidul de 
bune practici în relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați. 

 
IV. Dezvoltarea și consolidarea colaborării instituționale cu reprezentanții 

mass-media  
Având în vedere rolul important al mass-media în societate, precum și faptul că 

presa este principala sursă de transmitere către public a informațiilor, s-a apreciat că relația 
instituțională cu jurnaliștii trebuie dezvoltată în continuare inclusiv în ceea ce privește 
aspectele informal și proactiv. Astfel, în cursul anului 2021, BIRP a urmărit îmbunătățirea 
caracterului proactiv al activității prin furnizarea către jurnaliști de explicații și informații în 
timp real și util. 

 
V. Participarea la activitățile desfășurate în cadrul proiectului „Transparență, 

accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul 
sistemului judiciar” 

În cursul anului 2021, în cadrul proiectului „Transparență, accesibilitate și educație 
juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar” au fost 
redactate și aprobate Manualul de identitate vizuală și Manualul de comunicare în situații 
de criză, destinate Ministerului Public. Biroul de informare și relații publice a avut o 
contribuție activă prin formularea de propuneri și observații în cursul procesului de 
redactare a celor două manuale. 

Totodată, în cursul anului 2021, a fost finalizat și implementat noul template al 
paginii de web a Ministerului Public (https://www.mpublic.ro/), produs realizat, de 
asemenea, în cadrul proiectului TAEJ. 

Biroul de informare și relații publice a asigurat suport de specialitate pentru 
procurorii (procurori șefi și procurori purtători de cuvânt) care au participat la sesiunile de 
prezentare a Strategiei de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar, sesiuni asociate 
unor cursuri practice de formare în comunicare, training profesional organizat în cadrul 
proiectului TAEJ. 
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Capitolul X Activitatea desfăşurată de Ministerul Public în vederea 
realizării recomandărilor Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de 
Cooperare şi Verificare (MCV) 
 
 

Statul de drept este una dintre valorile fundamentale ale Uniunii, consacrate în 
articolul 2 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. El este în același timp o 
condiție prealabilă pentru protejarea tuturor celorlalte valori fundamentale ale Uniunii, 
inclusiv a drepturilor fundamentale ale omului și a democrației. 

Mecanismul de Cooperare și de Verificare a fost instituit în 2007, în momentul 
aderării țării noastre la Uniunea Europeană, ca măsură tranzitorie menită să faciliteze 
eforturile susținute ale României de a-și reforma sistemul judiciar și de a intensifica lupta 
împotriva corupției. 

În cursul anului 2021, a fost transmis către Ministerul Justiţiei raportul privind 
progresele înregistrate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare referitoare la: 
urmărirea penală privind infracțiunile de mica corupție, evaziune fiscală, spălarea 
banilor, contrabanda, folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, frauda şi 
corupţia în achiziţiile publice; activitatea judiciară, ş.a., informațiile vizând perioada 1 
iunie 2020 – 31 decembrie 2020. 

Ministerul Public a urmărit prin toată activitatea desfăşurată să dea eficienţă 
principiului constituţional al cooperării loiale între autoritățile şi puterile statului. În acest 
sens, reprezentații instituției au participat, ori de câte ori au primit invitații, la lucrările 
comisiilor şi ale grupurilor de lucru interinstituţionale în care s-au dezbătut inițiative ori 
modificări legislative. 

În ianuarie 2021 a avut loc întâlnirea de lucru cu experții MCV, discuțiile fiind 
structurate pe două secțiuni: activitatea parchetelor pentru combaterea corupției, 
respectiv legile justiției, modificări ale codurilor, situația SIIJ. 

În anul 2020, Comisia Europeană a introdus un instrument nou de evaluare a 
tuturor statelor membre sub aspectul funcționării statului de drept, care nu exclude 
Mecanismul de Cooperare şi Verificare privind România şi Bulgaria, ci se circumscrie 
celor mai multe dintre exigențele acestuia. 

Noul raport privind statul de drept își propune să lărgească setul de instrumente 
ale Uniunii Europene, adăugându-i un nou instrument cu rol preventiv, să lanseze o 
dezbatere cu toate părțile interesate și să pună bazele unei culturi a supremației legii în 
întreaga Uniune Europeană.  

În anul 2021 a fost transmisă contribuția Ministerului Public la raportul național 
pentru anul 2020, respectiv al doilea raport.   

Raportul din anul 2021 privind statul de drept a vizat același domeniu de aplicare 
ca și cel din 2020, sistemele judiciare, cadrul anticorupție, pluralismul și libertatea  
mass-media, precum și alte sisteme de control și echilibru institutional, consolidând 
exercițiul inițiat în raportul din 2020 și aprofundând în același timp evaluarea Comisiei. 

În privința sistemului de justiție din România, în Raportul din 2021 privind statul 
de drept publicat la 20 iulie 2021, s-a reținut că  eficacitatea investigării și sancționării 



                        Raport privind activitatea desfăşurată de Ministerul Public în anul 2021 
                          Pagina  115 

 

 
 

cazurilor de corupție la nivel mediu și înalt s-a îmbunătățit, confirmând bilanțul anterior. 
Direcția Națională Anticorupție a obținut rezultate mai bune, deși modificările aduse 
legilor justiției în perioada 2017-2019 continuă să reprezinte un obstacol major în calea 
bunei sale funcționări, astfel că este în continuare necesar să se modifice codurile. Vor 
exista obstacole tot mai mari și insecuritate juridică în lupta anticorupție dacă nu se vor 
găsi soluții legislative și strategice solide pentru deciziile Curții Constituționale.  

S-a reținut și că modificările aduse legilor justiției în perioada 2017-2019 au fost 
criticate din cauza impactului negativ asupra independenței, calității și eficienței justiției, 
iar deficitul de resurse umane s-a accentuat întrucât nu s-au recrutat noi magistrați și 
un număr semnificativ de magistrați s-au pensionat. Acest deficit a sporit presiunea 
asupra magistraților, cu implicații asupra calității și eficienței justiției. 

În decembrie 2021 a început elaborarea contribuției pentru al treilea raport, 
referitor la anul 2021, scrisoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și 
Justiție fiind transmisă în prima săptămână a lunii ianuarie 2022. 

În acord cu poziţiile constante adoptate anterior, Ministerul Public îşi reafirmă 
disponibilitatea de a contribui, în limita atribuțiilor specifice, la îndeplinirea 
recomandărilor prevăzute în cele două rapoarte menționate, pe baza cooperării loiale 
și a dialogului constructiv între puterile statului. 
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Capitolul XI  Concluzii şi principalele obiective ale Ministerului 
Public pentru anul 2022 
 

În cursul anului 2021 unitățile de parchet au făcut dovada adaptării la măsurile 
și reglementările specifice stării de alertă la nivel național și a rezilienței la condițiile 
deseori dificile de activitate. Întrucât erau de natură să aducă atingere principiului 
accesului liber la justiție, o parte din aceste măsuri adoptate pentru a norma activitatea 
în sectoarele de bază ale societății nu au fost aplicate în ce privește justiția, ceea ce a 
sporit riscurile personalului care deservește acest serviciu public. Cel de-al doilea an al 
pandemiei de COVID-19 s-a caracterizat prin încercarea autorităților de a controla 
răspândirea virusului și de a pregăti, spre finalul său, premisele de revenire la condițiile 
de dinaintea pandemiei.  

S-au pus în evidență capacitatea de organizare și de cooperare a parchetelor, 
în contextul în care acestea s-au confruntat cu probleme în premieră. Demersurile și 
inițiativele instituționale au avut ca obiectiv asigurarea deplină a accesului la justiție, 
promovarea soluțiilor oferite de tehnologia informației, reducerea birocrației, păstrarea 
standardelor anchetei efective. Multe din acestea se vor permanentiza, având în vedere 
că și-au demonstrat eficiența și reprezintă baze pentru dezvoltare durabilă. 

Pe de altă parte, au devenit acute problemele de resurse umane (mai ales în ce 
privește procurorii), sens în care se poate observa că la finalul anului 2021 gradul de 
ocupare a schemelor de personal este de doar 79,48% (în scădere de la de la 85,26% 
la 01.02.2021). În context, devine dificilă situația PÎCCJ – unde se înregistrează un grad 
de ocupare a posturilor de aproximativ 60%. A continuat tendința de creștere a 
numărului de cazuri de ieșire din sistem prin pensionare a procurorilor (101 procurori în 
2018, 103 procurori în 2019, 130 procurori în 2020, 143 procurori în 2021), în condițiile 
în care intrările în sistem au fost limitate și fără să aibă capacitatea de a o compensa. 
Totodată, mobilitatea în interiorul sistemului a fost redusă substanțial de lipsa cadrului 
normativ care să permită transferul magistraților. Aceleași observații își mențin 
valabilitatea și pentru instanțele judecătorești, ceea ce a dat naștere unui fenomen de 
ocupare a posturilor mai puțin atractive de judecători prin numirea în funcție a 
procurorilor în temeiul art.615 din Legea nr. 303/2004. 

Deși ne-am aflat în stare de alertă pe tot parcursul anului 2021, în ce privește 
indicatorii de volum al activității, aceștia sunt comparabili cu cei din anul 2019, în timp 
ce indicatorii de calitate ai activității parchetelor sunt superiori în majoritatea lor. 

Astfel, numărul cauzelor soluționate prin trimitere în judecată este de 51.134, cel 
mai mare din ultimii 10 ani (47.874 cauze în 2020 și 49.838 cauze în 2019). Ponderea 
cauzelor soluționate prin trimitere în judecată din totalul cauzelor soluționate este de 
9,7%, aproximativ aceeași cu cea din anul anterior (9,8% - cea mai mare din ultimii                 
10 ani). S-a menținut la același nivel ponderea cauzelor soluționate prin trimitere în 
judecată în dosarele de anchetă proprie, respectiv 15% (similar anului trecut și cel mai 
bun rezultat din ultimii 10 ani). Prin urmare, este consolidată tendința de acordare de 
prioritate cauzelor cu finalitate judiciară. În concordanță, numărul inculpaților trimiși în 
judecată este de 63.139, superior anului 2019 – 62.311 - și al treilea din ultimii 10 ani. 
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Numărul cauzelor cu autor necunoscut rămase în lucru este în scădere cu 5,1%, 
iar la infracțiunea de omor cu 6,8%. Numărul cauzelor soluționate până în 6 luni de la 
sesizare a crescut cu circa 7% față de anul trecut. 

Unul din principalii indicatori urmăriți în activitatea parchetelor, respectiv numărul 
inculpaților achitați definitiv, este în anul 2021 de 750 – cel mai mic în cifre absolute și 
în procent (1,2%) din ultimii 10 ani. Numărul inculpaților achitați definitiv arestați 
preventiv este în scădere cu 20,5% față de anul 2020. 

În ce privește inculpații arestați preventiv în anul 2021, se poate constata, pe de 
o parte, creșterea numărului celor trimiși în judecată (+8,8% - ponderea în totalul 
inculpaților trimiși în judecată fiind de 10,7%) și, respectiv, scăderea numărului celor 
netrimiși în judecată (230, reprezentând – 15%). 

Se evidențiază și reducerea numărului cauzelor în care s-a dispus infirmarea sau 
redeschiderea urmăririi penale (3.859 – cel mai mic din ultimii 10 ani, reprezentând o 
scădere de 5,2%). 

Pe infracțiuni, creșteri la indicatorul inculpaților trimiși în judecată se evidențiază 
la infracțiunile de corupție (Legea nr. 78/2000) – 36,6%, trafic de migranți – 34,3%, 
constituirea unui grup infracțional organizat – 27,8%, infracțiuni la regimul drepturilor de 
proprietate intelectuală – 20,9%, trafic de persoane – 20,7% și viol – 13%. 

Nu în ultimul rând, valoarea măsurilor asigurătorii dispuse a crescut cu 8% în 
anul 2021 față de anul precedent (1.138.268.001 lei față de 1.053.677.622 lei). 

Ca și în anii anteriori, activitatea de unificare a practicii judiciare a reprezentat o 
prioritate a Ministerului Public, fiind realizată prin examinarea hotărârilor judecătorești 
în vederea identificării problemelor de drept care au primit soluționare diferită, 
declararea recursului în interesul legii, întocmirea punctelor de vedere atunci când 
titularul sesizării nu este procurorul general al PÎCCJ și formularea unor puncte de 
vedere la solicitarea parchetelor. 

Se poate observa că procentul de admisibilitate în materie penală (recursuri în 
interesul legii, puncte de vedere și concluzii la completele pentru dezlegarea unor 
chestiuni prealabile) este de 100%, ca și în materie civilă. 

Activitatea de îndrumare și control s-a desfășurat în coordonatele înregistrate în 
ultimii ani, urmărindu-se coordonarea și uniformizarea modului de lucru al procurorilor, 
eficientizarea activității în domeniile prioritare de acțiune ale Ministerului Public, 
identificarea și analizarea deficiențelor și vulnerabilităților, conformarea activității de 
urmărire penală la standardele stabilite în practica instanțelor de judecată. 

În domeniul cooperării judiciare internaționale, s-a acordat prioritate digitalizării, 
contextul permițând intensificarea demersurilor de implementare a sistemului online 
dezvoltat de Comisia Europeană în ce privește transmiterea ordinelor europene de 
anchetă. Au fost derulate activități de reprezentare și cooperare instituțională bilaterală 
și multilaterală. 

În ce privește proiectele cu finanțare externă, se impune mențiunea că sunt în 
curs de implementare proiectele „Analiza funcțională și strategia de dezvoltare a 
sistemului judiciar post 2020 - SIPOCA 756”, derulat în parteneriat cu Ministerul Justiției, 
și „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta parchete - 
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SIPOCA 761”, derulat în parteneriat cu CSM, care au ca obiective strategice 
consolidarea capacității sistemului judiciar de a furniza servicii eficiente, de calitate și 
accesibile, eficientizarea administrării justiției prin elaborarea unor instrumente 
moderne de management care să fundamenteze deciziile cheie la nivelul sistemului 
judiciar, elaborarea unei noi strategii de dezvoltare a sistemului judiciar, îmbunătățirea 
capacitații manageriale a Ministerului Public, prin implementarea unor instrumente 
standard de management integrat la nivelul parchetelor, estimarea corectă a 
necesarului de resursă umană și distribuirea sarcinilor la nivelul procurorilor. 

Totodată, se poate observa că, în anul 2021, au fost realizate de către PÎCCJ 
parteneriate cu organizațiile neguvernamentale, materializate în semnarea a două 
acorduri de parteneriat în vederea derulării a două proiecte ce vizează îmbunătățirea 
accesului la justiție pentru persoanele cu dizabilități și, respectiv eficientizarea reacției 
la infracțiunile motivate de ură. În același sens, trebuie subliniate demersurile pentru 
diversificarea temelor de formare profesională (în parteneriat cu Consiliul Europei s-a 
organizat un seminar online de lansare a cursului HELP „Lupta împotriva rasismului, 
xenofobiei, homofobiei și transfobiei” pentru un grup de 17 procurori români), accentul 
fiind pus pe combaterea violenței domestice și de gen, a abuzului sexual cu victime 
minori, a infracțiunilor motivate de ură, respectiv împotriva mediului. 

În contextul colaborării cu societatea civilă în sensul eficientizării actului de 
justiție, se impune mențiunea că, în cursul anului 2021, au fost amenajate la parchete 
7 spații de audiere dedicate victimelor minore ale abuzurilor sexuale cu sprijinul 
financiar al unor organizații neguvernamentale de profil. 

Pe palierul de etică și deontologie, se observă că au fost aplicate standardele și 
măsurile din Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, Ministerul Public fiind 
consultat deopotrivă în procesul de elaborare a unei noi strategii anticorupție, adoptată 
la finalul anului trecut. 

În planul comunicării publice, Ministerul Public a urmărit aplicarea standardelor 
instituite prin Ghidul de comunicare cu mass-media. Se realizează informarea publicului 
asupra principalelor aspecte de interes din activitatea parchetelor prin luarea în 
considerare a necesității respectării prezumției de nevinovăție și a dreptului la 
respectarea vieții private. A continuat prezența activă în social media, precum și 
procesul de transparentizare a activității. În cursul anului 2021, în cadrul proiectului au 
fost adoptate Manualul de identitate vizuală și Manualul de comunicare în situații de 
criză, destinate Ministerului Public, în conformitate cu care a fost realizat noul șablon al 
paginii de web a Ministerului Public. 

În concluzie, în cursul anului 2021, Ministerul Public și-a îndeplinit cu 
profesionalism rolul constituțional, acționând pentru a răspunde misiunii de 
reprezentare a intereselor generale ale societății, de apărare a ordinii de drept, a 
drepturilor și libertăților cetățenilor. 

 

Având în vedere cele ce preced, prioritățile de acțiune se vor centra în anul 

2022 pe: 

-  Mecanismul de Cooperare și Verificare, statul de drept; 
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- consolidarea progreselor - corupție, evaziune fiscală, spălarea banilor, 

recuperarea prejudiciilor; 

- eficientizarea investigării – mediu, trafic de persoane, criminalitate organizată; 

- protecția victimelor – violență domestică, minori, discriminare; 

- promovarea/susținerea unei strategii de resurse umane care să permită un act 

de justiție eficient; 

- promovarea unei agende privind aderarea la standardele etice și de integritate 

comune la nivel european; 

- coordonarea eficientă a cercetării penale desfășurate de organele de poliție. 
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A  N  E  X  E 

 

ANEXA NR. 1 - Documentar privind activitatea Ministerului Public 
în anul 2021,  rezultată din datele statistice, comparativ cu anii 2012-2020 
 

 

A. ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ 

 

I. VOLUM 

 

 

ANUL 
1. NUMĂRUL CAUZELOR DE SOLUŢIONAT 

TOTAL,  

din care: 
 la urmărire 

proprie 
pondere  

în total (%) 
la organele  

de cercetare 
pondere  

în total (%) 

2012 1.756.001 75.713 4,3 1.680.288 95,7 

2013 1.826.427 78.376 4,3 1.748.051 95,7 

2014 1.880.309 78.713 4,2 1.801.596 95,8 

2015 1.832.463 83.325 4,5 1.749.138 95,5 

2016 1.776.215 89.743 5,1 1.686.472 94,9 

2017 1.752.067 84.045 4,8 1.668.022 95,2 

2018 1.753.540 83.953 4,8 1.669.587 95,2 

2019 1.766.900 82.498 4,7 1.684.402 95,3 

2020 1.716.082 80.308 4,7 1.635.774 95,3 

2021 1.755.717 82.000 4,7 1.673.717 95,3 

   % 2021 
  +/- 2020 

+2,3 +2,1 - +2,3 - 

 
 
 
 

ANUL 

2. NUMĂRUL CAUZELOR SOLUŢIONATE 

TOTAL, 

din care: 
pondere în 
total cauze 

de 
soluţionat 

(%) 

la urmărire 
proprie 

pondere în  
total cauze  

de soluţionat la 
urm. proprie 

(%) 

la  
organele 

de 
cercetare 

pondere în  
total cauze  

de soluţionat  
la organele.  

de cercetare (%) 

2012 591.025 33,7 34.441 45,5 556.584 33,1 

2013 635.759 34,8 38.210 48,8 597.549 34,2 

2014 674.182 35,9 34.415 43,7 639.767 35,5 

2015 644.391 35,2 34.724 41,7 609.667 34,9 

2016 569.673 32,1 35.085 39,1 534.588 31,7 

2017 533.040 30,4 33.096 39,4 499.944 30,0 

2018 543.971 31,0 33.632 40,1 510.339 30,6 

2019 548.692 31,1 32.598 39,5 516.094 30,6 

2020 490.694 28,6 30.721 38,3 459.973 28,1 

2021 528.079 30,1 30.359 37,0 497.720 29,7 

    % 2021 
  +/- 2020 +7,6 - -1,2 - +8,2 - 
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ANUL 

3. NUMĂRUL CAUZELOR SOLUŢIONATE PRIN TRIMITERE ÎN JUDECATĂ 

(prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției)*  

TOTAL,  

din care: 
pondere în 
total cauze     

soluţionate (%) 

la 
urmărire  
proprie 

pondere în 
total cauze 
soluţionate  
la urmărire 
proprie (%) 

 la  
organele  

de 
cercetare 

pondere în  
total cauze 

soluţionate la 
organele de 

cercetare (%) 

2012 42.364 7,2 3.944 11,5 38.420 6,9 

2013 47.072 7,4 4.344 11,4 42.728 7,2 

2014 36.604 5,4 3.882 11,3 32.722 5,1 

2015 42.749 6,6 4.062 11,7 38.687 6,3 

2016 47.682 8,4 4.420 12,6 43.262 8,1 

2017 45.931 8,6 4.312 13,0 41.619 8,3 

2018 46.441 8,5 4.300 12,8 42.141 8,3 

2019 49.838 9,1 4.407 13,5 45.431 8,8 

2020 47.874 9,8 4.604 15,0 43.270 9,4 

2021 51.134 9,7 4.543 15,0 46.591 9,4 

   % 2021 
   +/-2020 

+6,8 - -1,3 - +7,7 - 

 

*Datele din perioada 2012 - 2013 se referă doar la cauzele soluționate prin rechizitorii. 
 
 
 

ANUL 

4. NUMĂRUL CAUZELOR SOLUŢIONATE 

PRIN NETRIMITERE  ÎN JUDECATĂ 

5. NUMĂRUL CAUZELOR  

CU ALTE SOLUȚII 
(REUNIRI, DECLINĂRI, ETC.) 

TOTAL,  

din care: 

RENUNȚARE 
LA 

URMĂRIREA 
PENALĂ* 

CLASARE** TOTAL,  

din care: 
la  

urmărire  
proprie 

la  
organele  

de cercetare 

2012 548.661 142.332 406.329 101.169 11.272 89.897 

2013 588.687 159.268 429.419 100.036 10.592 89.444 

2014 637.578 86.883 550.695 96.893 12.224 84.669 

2015 601.642 134.436 467.206 92.678 11.691 80.987 

2016 521.991 89.725 432.266 88.840 13.803 75.037 

2017 487.109 71.190 415.919 88.609 10.517 78.092 

2018 497.530 74.081 423.449 81.354 11.020 70.334 

2019 498.854 70.601 428.253 73.627 9.457 64.170 

2020 442.820 57.044 385.776 64.042 8.234 55.808 

2021 476.945 57.761 419.184 72.575 8.762 63.813 

% 2021 
+/- 2020 

+7,7 +1,3 +8,7 +13,3 +6,4 +14,3 

 

*Datele din perioada 2012 - 2013 se referă la cauzele soluționate în temeiul art. 18¹ C.p. 1969. 

** Datele din perioada 2012 - 2013 se referă la cauzele soluționate prin alte soluții de netrimitere în judecată 

în afară de cele în temeiul art. 18¹ C.p. 1969. 
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ANUL 

6. NUMĂRUL CAUZELOR RĂMASE NESOLUŢIONATE (fără cauzele cu A.N.) 

TOTAL,  

din care: 
pondere în 
total cauze  

de 
soluţionat  

(%) 

la  
urmărire 
proprie 

pondere în 
total cauze de 
soluţionat la 

urmărire proprie (%) 

 la 
organele 

 de 
cercetare  

pondere în  
total cauze de  
soluţionat la 
organele de 

cercetare (%) 

2012 450.433 25,7 28.109 37,1 422.324 25,1 

2013 438.890 24,0 27.410 35,0 411.480 23,5 

2014 511.215 27,2 29.488 37,5 481.727 26,7 

2015 510.505 27,9 34.193 41,0 476.312 27,2 

2016 528.716 29,8 37.809 42,1 490.907 29,1 

2017 544.473 31,1 38.109 45,3 506.364 30,4 

2018 556.712 31,7 36.817 43,9 519.895 31,1 

2019 564.883 32,0 37.918 46,0 526.965 31,3 

2020 610.762 35,6 38.930 48,5 571.832 35,0 

2021 632.656 36,0 40.701 49,6 591.955 35,4 

% 2021 
+/- 2020 

+3,6 - +4,5 - +3,5 - 

 
 
 
 

 

 

 

ANUL 

7. NUMĂRUL CAUZELOR CU AUTORI NECUNOSCUŢI RĂMASE NESOLUŢIONATE 

TOTAL,  

din care: 

l a  u r m ă r i r e  p r o p r i e la  

organele  

de cercetare 
Total,  

din care: 
omor 

art. 188-189 
C.p. 

loviri sau  
vătămări 

cauzatoare  
de moarte 

art. 195 C.p. 

uciderea ori 
vătămarea nou 
născutului de 
către mamă  
art. 200 C.p. 

2012 613.374 1.891 379 30 41 611.483 

2013 651.742 2.164 355 26 36 649.578 

2014 598.019 2.586 405 28 27 595.433 

2015 584.889 2.717 503 29 26 582.172 

2016 588.986 3.046 542 31 26 585.940 

2017 585.945 2.323 577 33 26 583.622 

2018 571.503 2.484 633 36 24 569.019 

2019 579.698 2.525 690 35 23 577.173 

2020 550.584 2.423 675 34 20 548.161 

2021 522.407 2.178 629 35 18 520.229 

   % 2021 
   +/-2020 

-5,1 -10,1 -6,8 +2,9 -10,0 -5,1 
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ANUL 

8. NR. SUSPECȚILOR ŞI INCULPAŢILOR 

DIN CAUZELE SOLUŢIONATE* 

9. NR. INCULPAŢILOR TRIMIŞI ÎN JUDECATĂ 

(prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției) ** 

TOTAL,  

din care: 

PERSOANE 

FIZICE 

PERSOANE 

JURIDICE 
TOTAL,  

din care: 
pond. în total 

susp. şi inculp. din 
cauzele soluţ. (%) 

PERSOANE 

FIZICE 
PERSOANE 

JURIDICE 

 

2012 216.722 216.195 527 59.866 27,6 59.739 127 

2013 225.742 224.688 1.054 65.898 29,2 65.711 187 

2014 192.786 191.548 1.238 50.700 26,3 50.342 358 

2015 182.360 180.287 2.073 59.228 32,5 58.909 319 

2016 146.859 145.851 1.008 64.209 43,7 63.722 487 

2017 133.350 132.313 1.037 60.185 45,1 59.839 346 

2018 134.161 133.354 807 58.979 44,0 58.737 242 

2019 134.352 133.339 1.013 62.311 46,4 62.072 239 

2020 120.998 120.231 767 60.093 49,7 59.865 228 

2021 126.303 125.410 893 63.139 50,0 62.917 222 

 % 2020 
+/- 2019 

+4,4 +4,3 +16,4 +5,1 - +5,1 -2,6 

*Datele din perioada 2012 - 2013 se referă la numărul învinuiților și inculpaților din cauzele soluționate. 

**Datele din perioada 2012 – 2013 se referă la numărul inculpaților trimiși în judecată prin rechizitorii. 
 

 

 

 

ANUL 

10. NR. SUSPECȚILOR ŞI INCULPAŢILOR 

NETRIMIŞI ÎN JUDECATĂ* 
11. NR. INCULPAŢILOR PERSOANE 

FIZICE ARESTAŢI PREVENTIV  

AFLAŢI ÎN CURS DE URMĂRIRE  

LA SFÂRSITUL PERIOADEI 
TOTAL,  

din care: 

PERSOANE 

FIZICE 

PERSOANE 

JURIDICE 
 

2012 156.856 156.456 400 933 

2013 159.844 158.977 867 932 

2014 142.086 141.206 880 809 

2015 123.132 121.378 1.754 773 

2016 82.650 82.129 521 829 

2017 73.165 72.474 691 986 

2018 75.182 74.617 565 1.572 

2019 72.041 71.267 774 1.818 

2020 60.905 60.366 539 1.974 

2021 63.164 62.493 671 2.248 

  % 2021 
  +/-2020 

+3,7 +3,5 +24,5 +13,9 

 

 

     *Datele din perioada 2012 - 2013 se referă la numărul învinuiților și inculpaților netrimiși în judecată. 
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 II. O P E R A T I V I T A T E 

 

ANUL 

1.NUMĂRUL CAUZELOR 

SOLUŢIONATE PÂNĂ ÎN 6 LUNI  

DE LA SESIZARE 

(inclusiv cauzele cu A.N.)* 

2. NUMĂRUL CAUZELOR SOLUŢIONATE 

ÎNTRE 6 LUNI ŞI 1 AN  

DE LA SESIZARE 

(inclusiv cauzele cu A.N.)* 

TOTAL,  

din care: 

pondere în  
total cauze soluţionate  

(%) 

TOTAL,  

din care: 

pondere în  
total cauze soluţionate  

(%) 

2012 414.953 70,2 87.979 14,9 

2013 411.337 64,7 114.269 18,0 

2014 273.949 40,6 122.696 18,2 

2015 256.458 39,8 135.582 21,0 

2016 234.596 41,2 124.069 21,8 

2017 198.423 37,2 110.024 20,6 

2018 189.396 34,8 105.001 19,3 

2019 184.122 33,6 101.744 18,5 

2020 147.016 30,0 96.807 19,7 

2021 157.111 29,8 91.060 17,2 

   % 2021 
  +/- 2020  

+6,9 - -5,9 - 

            

        *Datele din perioada 2012 - 2013 nu cuprind cauzele cu autor necunoscut. 

 

 

 

 

ANUL 

3.NUMĂRUL CAUZELOR 

SOLUŢIONATE PESTE 1 AN  

DE LA SESIZARE 

(inclusiv cauzele cu A.N.)* 

4. NUMĂRUL CAUZELOR SOLUŢIONATE 

DUPĂ ÎMPLINIREA  

TERMENULUI DE PRESCRIPȚIE 
(inclusiv cauzele cu A.N.)* 

TOTAL,  

din care: 

pondere în  
total cauze soluţionate  

(%) 

TOTAL,  

din care: 

pondere în  
total cauze soluţionate 

(%) 

2012 87.649 14,8 444 0,1 

2013 109.103 17,2 1.050 0,2 

2014 162.071 24,0 115.466 17,1 

2015 177.902 27,6 74.449 11,6 

2016 151.150 26,5 59.858 10,5 

2017 159.292 29,9 65.301 12,3 

2018 166.157 30,5 83.417 15,3 

2019 174.137 31,7 88.689 16,2 

2020 158.903 32,4 87.968 17,9 

2021 191.523 36,3 88.385 16,7 

% 2021 
+/- 2020 

+20,5 - +0,5 - 

     

*Datele din perioada 2012 - 2013 nu cuprind cauzele cu autor necunoscut. 
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ANUL 

5.NUMĂRUL CAUZELOR RĂMASE 

NESOLUŢIONATE PÂNĂ ÎN   

6 LUNI DE LA SESIZARE 

(fără cauzele cu A.N.) 

6.NUMĂRUL CAUZELOR RĂMASE 

NESOLUŢIONATE ÎNTRE   

6 LUNI ȘI 1 AN DE LA SESIZARE 

(fără cauzele cu A.N.) 

TOTAL,  

din care: 

pondere în  
total cauze rămase 
nesoluţionate (%) 

TOTAL,  

din care: 

pondere în  
total cauze rămase 
nesoluţionate (%) 

2012 275.032 61,1 86.278 19,2 

2013 232.588 53,0 91.962 21,0 

2014 236.750 46,3 109.041 21,3 

2015 238.152 46,7 101.046 19,8 

2016 226.289 42,8 110.304 20,9 

2017 184.866 34,0 112.367 20,6 

2018 178.512 32,1 113.726 20,4 

2019 191.857 34,0 116.157 20,6 

2020 180.330 29,5 117.622 19,3 

2021 185.010 29,2 121.277 19,2 

   % 2021 
  +/- 2020 

+2,6 - +3,1 - 

 

 

 

 

ANUL 

7.NUMĂRUL CAUZELOR RĂMASE 

NESOLUŢIONATE DE PESTE 1 AN 

DE LA SESIZARE 

(fără cauzele cu A.N.) 

8.NUMĂRUL CAUZELOR RĂMASE 

NESOLUŢIONATE DE PESTE 6 LUNI DE LA 

ÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE  

(fără cauzele cu A.N.) 

TOTAL,  

din care: 

pondere în  
total cauze rămase 
nesoluţionate (%) 

TOTAL,  

din care: 

pondere în  
total cauze rămase 
nesoluţionate (%) 

2012 89.123 19,8 43.831 9,7 

2013 114.340 26,1 47.750 10,9 

2014 165.424 32,4 82.539 16,1 

2015 171.307 33,6 112.386 22,0 

2016 192.123 36,3 150.857 28,5 

2017 247.240 45,4 193.799 35,6 

2018 264.474 47,5 230.608 41,4 

2019 256.869 45,5 251.210 44,5 

2020 312.810 51,2 299.333 49,0 

2021 326.369 51,6 324.522 51,3 

   % 2021 
  +/- 2020 

+4,3 - +8,4 - 
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 III. CALITATE - FERMITATE 

 

ANUL 

1.NR. INCULPAŢILOR PERSOANE FIZICE 

TRIMIŞI ÎN JUDECATĂ (PRIN 

RECHIZITORII ȘI ACORDURI DE 

RECUNOAȘTERE A VINOVĂȚIEI) 

ARESTAŢI PREVENTIV* 

2. NR. DE SUSPECȚILOR/ INCULPAŢI 

PERSOANE FIZICE FAŢĂ DE CARE  

S-A ADOPTAT RENUNȚAREA 
LA URMĂRIRE PENALĂ** 

TOTAL,   

din care: 
pondere în total 

inculpați persoane 
fizice  trimişi în 
judecată (%) 

TOTAL,  

din care: 
pondere în total suspecți şi 
inculpaţi persoane fizice din 

cauzele soluţionate (%) 

 

2012 9.988 16,7 113.101 52,3 

2013 10.431 15,9 111.187 49,5 

2014 7.040 14,0 49.135 25,7 

2015 7.551 12,8 49.479 27,4 

2016 6.791 10,7 32.876 22,5 

2017 6.092 10,2 30.695 23,2 

2018 5.900 10,0 30.657 23,0 

2019 5.781 9,3 29.065 21,8 

2020 6.195 10,3 24.380 20,3 

2021 6.739 10,7 24.450 19,5 

    % 2021 
   +/- 2020 

+8,8 - +0,3 - 

 

 

*Datele din perioada 2012 – 2013 se referă la numărul inculpaților trimiși în judecată prin rechizitorii. 
**Datele din perioada 2012 – 2013 se referă la numărul învinuiților și inculpaților față de care s-a dispus 

aplicarea art. 181 C.p. 1969. 
 

 

ANUL 

3. NUMĂRUL INCULPAŢILOR PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE  
ACHITAŢI DEFINITIV INDIFERENT DE PERIOADA TRIMITERII ÎN JUDECATĂ 

TOTAL,  

din care: 

ponderea în  
total inculpați  

trimişi în judecată  
(%) 

Nr. achitaţi definitiv 
arestaţi  

preventiv 

Nr. inculpați minori 
achitaţi defintiv 

2012 975 1,6 39 3 

2013 853 1,3 40 9 

2014 1.403 2,8 63 23 

2015 1.193 2,0 40 7 

2016 809 1,3 30 3 

2017 1.036 1,7 63 12 

2018 1.290 2,2 63 17 

2019 1.329 2,1 123 28 

2020 817 1,4 44 9 

2021 750 1,2 35 10 

 % 2021 
+/- 2020 

-8,2 - -20,5 +11,1 

 
 

*Datele din perioada 2012 - 2013 se referă doar la inculpații persoane fizice achitați definitiv indiferent de 

perioada trimiterii în judecată. 
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ANUL 

 

4. NUMĂRUL SUSPECTILOR/INCULPAŢILOR  

PERSOANE FIZICE  

ARESTAŢI PREVENTIV NETRIMIŞI ÎN JUDECATĂ 

TOTAL,  

din care: 

ponderea în total inculpați persoane 
fizice arestaţi preventiv în cauzele 

soluţionate  
(%) 

2012 51 0,51 

2013 42 0,40 

2014 107 1,50 

2015 155 2,01 

2016 148 2,13 

2017 165 2,64 

2018 203 3,33 

2019 243 4,03 

2020 271 4,19 

2021 230 3,30 

% 2021 
+/- 2020 

-15,1 - 

 
 
 

ANUL 

5. NR. CAUZELOR RESTITUITE DE 

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ 

PRELIMINARĂ ȘI DE INSTANŢE* 

6. NR. CAUZELOR  ÎN CARE S-A 

DISPUS INFIRMAREA 

SAU REDESCHIDEREA 

URMĂRIRII PENALE  

(inclusiv cele desființate 

conform art. 341 C.p.p.) 
TOTAL, 

din care: 

pondere în total cauze soluţionate 
prin trimitere în judecată (prin 

rechizitorii și acorduri de 
recunoaștere a vinovăției) % 

2012 77 0,18 5.143 

2013 49 0,10 5.577 

        2014 161 0,44 4.319 

        2015 218 0,51 4.211 

        2016 219 0,46 5.050 

2017 215 0,47 5.302 

2018 236 0,51 4.746 

2019 204 0,41 4.742 

2020 212 0,44 4.072 

2021 239 0,47 3.859 

    % 2021 
   +/- 2020 

+12,7 - -5,2 

 

 

*Datele din perioada 2012 - 2013 se referă la cauzele restituite de instanțe pentru refacerea urmăririi 

penale. 
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ANUL 

7.PREJUDICII PRODUSE DE INCULPAȚII TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ 

ÎN LEI ÎN EURO 
VALOAREA MĂSURILOR 

ASIGURATORII  
(NUMAI ÎN LEI) 

2012 2.650.349.502 174.150.228 1.869.681.989 

2013 8.072.917.300 135.168.085 1.920.392.286 

2014 4.638.110.154 762.221.130 2.473.736.148 

2015 9.867.919.647 218.397.429 12.850.523.417 

2016 10.070.117.260 74.258.043 3.419.199.877 

2017 2.679.121.458 109.939.512 1.617.063.406 

2018 3.121.092.272 59.831.206 2.202.994.411 

2019 4.553.430.391 32.530.017 1.346.887.204 

2020 2.392.489.029 26.203.978 1.053.677.622 

2021 1.996.656.925 54.551.724 1.138.268.001 

    % 2021 
   +/- 2020 

-16,5 +108,2 +8,0 

 
 
 
B. ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE ŞI CIVILE 

 

I. ÎN CAUZELE PENALE 
 

ANUL 

1. NUMĂR CONTESTAȚII, APELURI, 

RECURSURI ÎN CASAȚIE ȘI 

CONTESTAȚII ÎN ANULARE 

DECLARATE DE PROCUROR 

2. NUMĂR CONTESTAȚII, APELURI, 

RECURSURI ÎN CASAȚIE ȘI CONTESTAȚII 

ÎN ANULARE SOLUȚIONATE  

DE INSTANȚE (DIN CELE DECLARATE  

DE PROCUROR) 

2012 9.910 9.552 

2013 11.500 10.574 

2014 11.222 10.484 

2015 11.302 10.891 

2016 11.374 10.963 

2017 11.448 11.137 

2018 10.571 10.523 

2019 10.169 10.017 

2020 8.532 8.635 

2021 9.370 8.885 

  % 2021 
 +/- 2020 

+9,8 +2,9 
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ANUL 

3. NUMĂR CONTESTAȚII, APELURI, 

RECURSURI ÎN CASAȚIE ȘI 

CONTESTAȚII ÎN ANULARE ADMISE 

DE INSTANȚE (din cele soluţionate, 

indiferent de perioada declarării  

de procuror) 

4. PROCENT DE ADMITERE 

(fără cele retrase) 

(%) 

2012 6.564 68,8 

2013 6.726 63,7 

2014 7.104 68,8 

2015 7.371 67,9 

2016 7.234 66,1 

2017 7.154 64,3 

2018 6.771 64,4 

2019 6.658 66,6 

2020 5.876 68,1 

2021 6.046 68,1 

   % 2021 
  +/- 2020 

+2,9 - 

 
 
 
 

 

ANUL 5. NR. PARTICIPĂRI ÎN 

CAUZELE JUDECATE 

6. NR. PARTICIPĂRI 

ÎN ŞEDINŢA DE 

JUDECATĂ 

7. NR. HOTĂRÂRILOR 

VERIFICATE ÎN VEDEREA 

EXERCITĂRII CĂILOR DE 

ATAC 

2012 226.239 336.190 215.368 

2013 242.836 349.727 208.981 

2014 237.258 223.002 231.511 

2015 269.574 234.105 244.496 

2016 306.030 239.140 280.047 

2017 341.532 257.134 307.396 

2018 344.408 254.722 312.585 

2019 343.015 251.409 313.676 

2020 306.240 228.873 277.029 

2021 330.893 223.494 298.943 

    % 2021 
   +/- 2020 

+8,1 -2,4 +7,9 
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ANUL 

8. NR. LUCRĂRI DE UNIFICARE A PRACTICII JUDICIARE  

ÎNAINTATE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE (RECURSURI ÎN INTERESUL 

LEGII, PUNCTE DE VEDERE SI CONCLUZII HOTĂRÂRI PREALABILE) 

DECLARATE  
DE PROCUROR* 

SOLUŢIONATE DE 
INSTANŢĂ* 

ADMISE* 
PROCENT DE ADMITERE 

(din soluţionate fără retrase) 
(%) 

2012 6 6 6 100,0 

2013 4 4 4 100,0 

2014 33 30 22 73,3 

2015 39 40 28 70,0 

2016 30 29 14 48,3 

2017 37 37 22 59,5 

2018 27 24 12 50,0 

2019 33 34 33 97,1 

2020 28 28 28 100,0 

2021 25 25 25 100,0 

    % 2021 
   +/- 2020 

-10,7 -10,7 -10,7 - 

 
* Începând cu anul 2014, numărul lucrărilor ce au avut ca obiect unificarea practicii judiciare, înaintate la Înalta Curte de 
Casație și Justiție include recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casație și Justiție, punctele de vedere vizând sesizările cu recurs în interesul legii de către ceilalți titulari (Colegiul de 
conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție, Colegiile de conducere ale curților de apel și Avocatul Poporului) și concluziile 
formulate în cauzele în care instanța supremă a fost sesizată în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept. 
 
 

II. ÎN CAUZELE CIVILE 

 

 

ANUL 

1. NUMĂR PLÂNGERI, APELURI, 

RECURSURI ȘI CONTESTAȚII ÎN 

ANULARE DECLARATE  

DE PROCUROR 

2. NUMĂR PLÂNGERI, APELURI, 

RECURSURI ȘI CONTESTAȚII ÎN 

ANULARE SOLUȚIONATE DE INSTANȚE 

(DIN CELE DECLARATE DE PROCUROR) 
 

2012 361 556 

2013 229 245 

2014 191 186 

2015 150 144 

2016 182 183 

2017 104 112 

2018 122 128 

2019 158 154 

2020 125 125 

2021 154 148 

   % 2021 
  +/- 2020 

+23,2 +18,4 
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ANUL 

3. NUMĂR PLÂNGERI, APELURI, 

RECURSURI ȘI CONTESTAȚII ÎN 

ANULARE ADMISE DE INSTANȚE 

(din cele soluţionate, indiferent de 

perioada declarării de procuror) 

4. PROCENT DE ADMITERE 

(fără cele retrase) 

(%) 

 

2012 444 80,1 

2013 162 66,1 

2014 130 69,9 

2015 90 63,4 

2016 109 59,6 

2017 72 64,3 

2018 89 69,5 

2019 87 57,2 

2020 73 58,9 

2021 98 66,2 

  % 2021 
 +/- 2020 

+34,2 - 

 
 
 
 
 

 

ANUL 

5. NR. PARTICIPĂRI ÎN 

CAUZELE JUDECATE 

6. NR.  

PARTICIPĂRI  

ÎN ŞEDINŢA DE 

JUDECATĂ 

7. NR. HOTĂRÂRILOR 

VERIFICATE ÎN VEDEREA 

EXERCITĂRII CĂILOR DE ATAC 
 

2012 66.535 74.703 65.574 

2013 53.449 68.176 54.592 

2014 43.350 32.152 44.272 

2015 42.607 32.375 46.808 

2016 43.877 28.638 48.563 

2017 42.565 25.230 48.198 

2018 44.973 24.681 51.687 

2019 49.933 25.081 56.574 

2020 47.026 22.583 51.287 

2021 53.897 25.471 60.101 

% 2021 
+/- 2020 

+14,6 +12,8 +17,2 
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ANUL 

8. NR. LUCRĂRI DE UNIFICARE A PRACTICII JUDICIARE  

ÎNAINTATE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE  

(RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII, PUNCTE DE VEDERE) 

DECLARATE  
DE PROCUROR* 

SOLUŢIONATE DE 
INSTANŢĂ* 

ADMISE* PROCENT DE ADMITERE  
(din soluţionate fără retrase) 

(%) 
 

2012 14 12 11 91,7 

2013 17 17 17 100,0 

2014 7 6 6 100,0 

2015 18 20 20 100,0 

2016 17 16 15 93,8 

2017 18 19 18 94,7 

2018 22 19 19 100,0 

2019 20 20 19 95,0 

2020 26 29 28 96,6 

2021 24 24 24 100,0 

   % 2021 
  +/- 2020 

-7,7 -17,2 -14,3 - 

 
* Numărul lucrărilor ce au ca obiect unificarea practicii judiciare, înaintate la Înalta Curte de Casație și Justiție include recursurile 
în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și punctele de vedere 
vizând sesizările cu recurs în interesul legii de către ceilalți titulari (Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție, 
Colegiile de conducere ale curților de apel și Avocatul Poporului). 

 

 
C. ACTIVITATEA DE REZOLVARE A PLÂNGERILOR, CERERILOR, MEMORIILOR ȘI SESIZĂRILOR 
 
 

ANUL 

NUMĂRUL PLÂNGERILOR, CERERILOR, MEMORIILOR ȘI SESIZĂRILOR 

TOTAL DE 

SOLUŢIONAT 

din care: 

SOLUŢIONATE, 

din care: 

pondere 
în total de   
soluţionat 

(%) 

ADMISE 

 

pondere 
în total 

soluţionate 
(%) 

RĂMASE 

NESOLUŢIONATE 

LA SFÂRSITUL 

PERIOADEI 

pondere în 
total de 

soluţionat 
(%) 

2012 162.009 113.474 70,0 40.518 35,7 9.688 6,0 

2013 168.479 119.682 71,0 44.297 37,0 10.663 6,3 

2014 452.389 381.723 84,4 106.048 27,8 14.641 3,2 

2015 498.986 424.266 85,0 173.499 40,9 16.367 3,3 

2016 509.028 435.746 85,6 184.929 42,4 17.419 3,4 

2017 501.443 434.187 86,6 170.814 39,3 18.167 3,6 

2018 511.251 444.680 87,0 168.509 37,9 19.558 3,8 

2019 502.481 430.515 85,7 172.121 40,0 21.167 4,2 

2020 416.299 342.500 82,3 91.536 26,7 22.911 5,5 

2021 432.722 356.462 82,4 77.514 21,7 22.172 5,1 

  % 2021 
 +/- 2020 

+3,9 +4,1 - -15,3 - -3,2 - 
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ANEXA NR. 2 - Documentar privind starea infracțională în anul 
2021, rezultată din datele statistice, comparativ cu anii 2012 – 2020 
 

 

 
DATE GENERALE PE TOTAL INFRACŢIUNI 

 

 

 
 

ANUL   

TOTAL GENERAL 
INCULPAȚI 

PERSOANE FIZICE 
TRIMIŞI ÎN JUDECATĂ* 

MEDIA  
LA  

100.000 
LOCUITORI** 

NUMĂR INCULPAȚI MINORI 
TRIMIŞI ÎN JUDECATĂ 

(prin rechizitorii și acorduri de 
recunoaștere a vinovăției) 

(prin rechizitorii și acorduri 
de recunoaștere a vinovăției) 

  

TOTAL 

pondere în  
total general 

inculpați persoane 
fizice trimişi în 
judecată (%) 

2012 59.739 297,3 4.035 6,8 

2013 65.711 328,2 4.431 6,7 

2014 50.342 252,3 2.966 5,9 

2015 58.909 296,4 3.548 6,0 

2016 63.722 322,5 3.883 6,1 

2017 59.839 304,6 3.882 6,5 

2018 58.737 300,7 3.704 6,3 

2019 62.072 319,7 3.850 6,2 

2020 59.865 309,9 3.451 5,8 

2021 62.917 327,7 3.285 5,2 

  % 2021 
 +/- 2020 

+5,1 - -4,8 - 

 
*Datele din perioada 2012 – 2013 se referă la inculpații persoane fizice trimiși în judecată prin rechizitorii. 

 **Media la 100.000 locuitori se calculează utilizând datele referitoare la populația rezidentă la 1 ianuarie în fiecare an, 

disponibile pe site-ul Institutului Național de Statistică. 
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I. INFRACŢIUNI PREVĂZUTE DE CODUL PENAL ŞI DE LEGILE SPECIALE 
 

 

1. INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI (ART. 188 – 227 C.P.) 

 

ANUL 
TOTAL 

TRIMIŞI ÎN 
JUDECATĂ 

pondere în 
total general 
inculpați p.f. 

trimişi în 
judecată (%) 

 omor   
(art. 188 – 189 C.p.) 

accidente  
mortale  

de circulaţie      
(art. 192 C.p.) 

accidente 
mortale  

de muncă 
(art. 192 C.p.) 

TOTAL  
din care: 

faptă 
consumată 

2012 9.781 16,4 1.014 202 683 39 

2013 10.730 16,3 1.093 241 760 39 

2014 9.462 18,8 1.004 380 445 49 

2015 11.539 19,6 1.051 395 529 62 

2016 12.694 19,9 919 371 418 67 

2017 11.868 19,8 820 297 350 88 

2018 11.590 19,7 868 289 359 86 

2019 11.733 18,9 858 277 376 61 

2020 11.680 19,5 899 351 396 82 

2021 12.355 19,6 838 306 473 82 

% 2021 
 +/- 2020 

+5,8 - -6,8 -12,8 +19,4 - 

 
 
 
 

 
ANUL 

 

loviri sau 
vătămări 

cauzatoare  
de moarte 

(art. 195 C.p.) 

trafic de 
persoane 

(art. 210 C.p.) 

trafic de  
minori 

(art. 211 C.p.) 

proxenetism 
(art. 213 C.p.) 

viol 
(art. 218 
C.p.) 

2012 84 536 276 76 440 

2013 84 552 282 80 466 

2014 78 183 350 137 469 

2015 58 107 292 295 517 

2016 72 119 195 178 561 

2017 76 151 211 176 421 

2018 65 120 169 201 483 

2019 60 82 175 168 475 

2020 73 87 167 188 533 

2021 54 105 138 316 606 

  % 2021 
 +/- 2020 

-26,0 +20,7 -17,4 +68,1 +13,7 
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2. INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI (ART. 228 – 256 C.P.) 

 

ANUL 
TOTAL TRIMIŞI 
ÎN JUDECATĂ, 

din care: 

pondere în 
total general 
inculpați p.f. 

trimişi în 
judecată (%) 

furt 
(art. 228 -
232 C.p.) 

tâlhărie 
(art. 233 - 

234  și  
236 C.p.) 

bancrută 
(art. 240 - 
241 C.p.) 

 înşelăciune 
  (art. 244 - 
  245 C.p.) 

distrugere 
(art. 253 - 
255 C.p.) 

2012 22.157 37,1 15.458 2.963 9 2.479 539 

2013 24.264 36,9 17.010 2.847 7 2.933 617 

2014 14.320 28,4 9.069 2.369 9 2.109 537 

2015 16.083 27,3 9.996 2.499 2 2.436 771 

2016 15.419 24,2 9.696 2.516 4 1.952 922 

2017 13.916 23,3 8.439 2.207 6 1.875 1.010 

2018 12.690 21,6 8.053 1.975 2 1.316 951 

2019 12.840 20,7 8.047 2.017 7 1.319 1.077 

2020 11.796 19,7 7.402 1.729 1 1.124 1.222 

2021 11.770 18,7 7.454 1.643 1 1.174 1.202 

% 2021 
+/-2020 

-0,2 - +0,7 -5,0 - +4,4 -1,6 

 
 
 
 
3. INFRACŢIUNI PRIVIND AUTORITATEA ȘI FRONTIERA DE STAT (ART. 257 – 265 C.P.) 
 

 
ANUL 

 

TOTAL  
TRIMIŞI ÎN  

JUDECATĂ,  
din care:* 

pondere în  
total general  
inculpați p.f. 

trimişi în  
judecată (%) 

 ultraj  
(art. 257 C.p.) 

trecerea 
frauduloasă  
a frontierei  

de stat  
(art. 262 C.p.) 

trafic de 
migranți  

(art. 263 C.p.) 

2012 427 0,7 417 281 4 

2013 439 0,7 424 196 0 

2014 593 1,2 425 49 105 

2015 648 1,1 446 31 154 

2016 709 1,1 533 111 47 

2017 811 1,4 502 135 145 

2018 763 1,3 523 62 160 

2019 755 1,2 552 97 92 

2020 821 1,4 630 43 140 

2021 866 1,4 639 22 188 

       % 2021 
      +/- 2020 

+5,5 - +1,4 -48,8 +34,3 

 

*Datele din perioada 2012 – 2013 se referă la inculpații persoane fizice trimiși în judecată pentru infracțiuni contra autorității (art. 

236 -244 C.p. 1969). 
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4. INFRACŢIUNI CONTRA ÎNFĂPTUIRII JUSTIȚIEI (ART. 266 – 288 C.P.) 
 

 
 

ANUL 
 

TOTAL  
TRIMIŞI ÎN  

JUDECATĂ,  
din care: 

pondere în  
total general  
inculpați p.f. 

trimişi în  
judecată (%) 

2014 611 1,2 

2015 800 1,4 

2016 1.078 1,7 

2017 1.090 1,8 

2018 803 1,4 

2019 815 1,3 

2020 886 1,5 

2021 829 1,3 

       % 2021 
      +/- 2020 

-6,4 - 

 

 

 

 

5. INFRACŢIUNI DE CORUPȚIE ȘI DE SERVICIU (ART. 289 – 309 C.P.) 

 
 
 
 
 

ANUL 

T
O

T
A

L
 T

R
IM

IŞ
I Î

N
 

JU
D

E
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Ă
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 c
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ă 

(%
) 

Infracțiuni de corupție prevăzute de Codul penal 
 

Legea 
78/2000 

-fapte de 
corupţie, 
 din care 

activitatea 
DNA 

 

 
Total 

infracțiuni de 
corupţie, 
 din care 

activitatea 
DNA 

 

luare de 
mită 

(art. 289 
C.p.) 

dare de 
mită 

(art. 290 
C.p.) 

trafic de 
influenţă 
(art. 291 

C.p.) 

cumpărare 
de influență 

(art. 292 
C.p.) 

2012 1.043 1,7 141 76 84 NU EXISTĂ 
DATE 

625/451 926/451 

2013 1.221 1,9 140 124 109 811/635 1.184/635 

2014 1.414 2,8 291 127 65 37 844/708 1.364/708 

2015 1.786 3,0 235 218 106 168 1.183/992 1.910/992 

2016 1.795 2,8 183 212 84 64 1.109/925 1.652/925 

2017 1.366 2,3 127 158 80 96 820/724 1.281/724 

2018 1.243 2,1 125 212 87 121 397/326 942/326 

2019 1.128 1,8 94 144 64 54 457/382 813/382 

2020 1.281 2,1 109 304 64 31 421/380 929/380 

2021 1.040 1,7 64 147 52 11 575/544 849/544 

%  2021               
+/- 2020 

-18,8 - -41,3 -51,6 -18,8 -64,5 +36,6 -8,6 

 

*Datele din perioada 2012 – 2013 se referă la inculpații persoane fizice trimiși în judecată pentru infracțiuni care aduc atingere unor 
activități de interes public reglementate de lege (art. 246 -281 C.p. 1969). 
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INFRACŢIUNI DE CORUPȚIE ȘI DE SERVICIU (ART. 289 – 309 C.P.) - CONTINUARE 

 

ANUL 
delapidare 

(art. 295 C.p.) 
abuz în serviciu 

(art. 297 C.p.) 

neglijenţă în 
serviciu 

(art. 298 C.p.) 

folosirea funcției 
pentru favorizarea 

unor persoane 
(art. 301 C.p.) 

2012 450 120 31 13 

2013 565 108 55 51 

2014 513 222 30 56 

2015 577 259 66 58 

2016 647 295 101 58 

2017 592 145 31 49 

2018 423 130 7 20 

2019 544 75 8 10 

2020 538 91 10 10 

2021 545 59 10 7 

  % 2021 
  +/-2020 

+1,3 -35,2 - -30,0 

 
 
 
 

6. INFRACŢIUNI DE FALS (ART. 310 – 328 C.P.) 

 

ANUL 
TOTAL TRIMIŞI ÎN 

JUDECATĂ,  

din care: 

pondere în  
total general  
inculpați p.f. 

trimişi în  
judecată (%) 

2012 481 0,8 

2013 440 0,7 

2014 434 0,9 

2015 613 1,0 

2016 678 1,1 

2017 576 1,0 

2018 620 1,1 

2019 688 1,1 

2020 628 1,0 

2021 768 1,2 

  %  2021 
  +/- 2020 

+22,3 - 
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7. INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANȚEI PUBLICE (ART. 329 – 366 C.P.) 
 

ANUL 
TOTAL TRIMIŞI  

ÎN JUDECATĂ,  

din care: 

pondere în  
total general  
inculpați p.f. 

trimişi în  
judecată (%) 

infracțiuni contra 
siguranței 

circulației pe  
drumurile publice  
(art. 334 – 341 C.p.) 

infracțiuni la 
regimul protecției 

muncii 
(art. 349 – 350 C.p.) 

2012 NU EXISTĂ  
DATE 

NU EXISTĂ  
DATE 

14.328 19 

2013 15.907 11 

2014 14.844 29,5 14.560 16 

2015 17.492 29,7 17.120 27 

2016 20.602 32,3 20.124 28 

2017 20.767 34,7 20.380 30 

2018 22.461 38,2 22.047 29 

2019 25.582 41,2 25.121 38 

2020 24.076 40,2 23.627 26 

2021 26.591 42,3 26.062 23 

  %  2021 
  +/- 2020 

+10,4 - +10,3 -11,5 

 
 
 
 

8. INFRACŢUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAŢII PRIVIND CONVIEŢUIREA SOCIALĂ  

(ART. 367 – 384 C.P.) 

 

ANUL 

TOTAL 
TRIMIŞI ÎN 
JUDECATĂ 

din care: 

pondere în  
total general  
inculpați p.f. 

trimişi în  
judecată (%) 

constituirea 
unui grup 

infracțional 
organizat 

(art. 367 C.p.) 

pornografie 
infantilă 

(art. 374 C.p.) 

abandon  
de familie  

(art. 378 C.p.) 

nerespectarea 
măsurilor 

privind 
încredințarea 

minorului 
(art. 379 C.p.) 

2012 2.582 4,3 1.071 6 1.006 12 

2013 2.903 4,4 976 6 1.149 13 

2014 2.043 4,1 648 84 738 10 

2015 2.381 4,0 800 65 865 15 

2016 2.303 3,6 712 96 778 19 

2017 2.072 3,5 408 163 651 29 

2018 1.926 3,3 242 156 597 31 

2019 1.859 3,0 218 174 510 27 

2020 1.911 3,2 133 275 353 22 

2021 1.598 2,5 170 271 291 25 

  %  2021 
  +/- 2020 

-16,4 - +27,8 -1,5 -17,6 +13,6 
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9. INFRACŢIUNI ELECTORALE (ART. 385 – 393 C.P.) 
 

 
ANUL 

 

TOTAL  
TRIMIŞI ÎN  

JUDECATĂ,  
din care: 

pondere în  
total general  
inculpați p.f. 

trimişi în  
judecată (%) 

coruperea 
alegătorilor 

(art. 386 C.p.) 

frauda la vot 
(art. 387 C.p.) 

2014 53 0,1 9 42 

2015 57 0,1 15 17 

2016 32 0,1 3 16 

2017 41 0,1 3 20 

2018 22 0,0 0 11 

2019 8 0,0 3 3 

2020 7 0,0 1 5 

2021 37 0,1 1 8 

% 2021 
+/- 2020 

+428,6 - - +60,0 

 
 
 
 

10. INFRACŢIUNI PREVĂZUTE DE LEGILE SPECIALE  
 

 

ANUL 

 

TOTAL 
TRIMIŞI ÎN 

JUDECATĂ, 
din care: 

pondere în 
total general 
inculpați p.f. 

trimişi în 
judecată (%) 

infracțiuni 
privind 

societățile 
comerciale 

(Lg. nr. 31/1990) 

infracțiuni privind  
traficul și consumul ilicit de 
droguri precum și la regimul 

juridic al precursorilor 
 (Lg. nr. 143/2000 și  

  O.U.G. nr. 121/2006) 

2012 23.260 38,9 27 1.140 

2013 25.704 39,1 27 1.173 

2014 6.555 13,0 18 1.241 

2015 7.501 12,7 26 1.331 

2016 8.396 13,2 26 1.747 

2017 7.312 12,2 19 1.757 

2018 6.614 11,3 7 1.784 

2019 6.647 10,7 8 1.817 

2020 6.772 11,3 4 2.155 

2021 7.057 11,2 8 2.416 

  % 2021 
 +/- 2020 

+4,2 - +100,0 +12,1 
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INFRACŢIUNI PREVĂZUTE DE LEGILE SPECIALE- CONTINUARE 
 

ANUL 

infracțiuni 
 de spălare  

de bani  
(Lg. nr. 

129/2019) 

infracțiuni 
prevăzute de 

O.U.G.  
nr. 31/2002 

infracțiuni 
prevăzute de 
Codul muncii 

(Lg. nr. 
53/2003) 

infracțiuni de 
evaziune fiscală 

(Lg. nr. 241/2005) 

infracțiuni privind 
mediul înconjurător 
(O.U.G. nr 195/2005  
și alte legi speciale) 

2012 84 0 14 1.620 0 

2013 72 0 11 2.042 8 

2014 299 1 6 1.803 1 

2015 252 6 9 1.862 1 

2016 343 0 22 1.939 4 

2017 280 0 6 1.352 2 

2018 215 1 3 1.337 6 

2019 292 2 1 1.251 12 

2020 124 1 2 1.040 14 

2021 121 2 2 807 3 

     % 2021 
   +/- 2020 

-2,4 +100,0 - -22,4 -78,6 

 
 
 
 

ANUL 

infracțiuni de 
contrabandă 
(art. 270 din 

Lg. nr. 86/2006) 

infracțiuni 
prevăzute de 
Codul silvic 

(Lg. nr. 46/2008) 

infracțiuni la regimul drepturilor 
de proprietate intelectuală 

(art. 357 C.p., Lg. nr. 11/1991, 
Lg. nr. 64/1991, Lg. nr. 129/1992,  

Lg. nr.8/1996, Lg. nr. 84/1998,  
Lg. nr. 255/1998) 

2012 879 1.184 50 

2013 764 1.507 44 

2014 960 809 73 

2015 1.263 833 77 

2016 1.154 1.031 89 

2017 1.017 979 107 

2018 1.077 672 123 

2019 1.109 639 91 

2020 1.308 560 139 

2021 1.161 507 168 

   % 2021 
   +/-2020 

-11,2 -9,5 +20,9 
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II. INCULPAȚI MINORI TRIMIŞI ÎN JUDECATĂ 

 

 

 
 

ANUL 

TOTAL 
TRIMIŞI ÎN 

JUDECATĂ, 
din care: 

pondere în total 
general inculpați p.f. 

trimişi în judecată (%) 

1.INCULPAȚI MINORI  
TRIMIŞI ÎN JUDECATĂ ÎN STARE DE  

AREST PREVENTIV 

TOTAL pondere în total inculpați 
minori trimişi în judecată (%) 

2012 4.035 6,8 603 14,9 

2013 4.431 6,7 517 11,7 

2014 2.966 5,9 371 12,5 

2015 3.548 6,0 446 12,6 

2016 3.883 6,1 445 11,5 

2017 3.882 6,5 480 12,4 

2018 3.704 6,3 473 12,8 

2019 3.850 6,2 460 11,9 

2020 3.451 5,8 368 10,7 

2021 3.285 5,2 418 12,7 

    % 2021 
   +/- 2020 

-4,8 - +13,6 - 

 

 

 

ANUL 

2. INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI 
(ART. 188 – 227 C.P.) 

3. INFRACŢIUNI  
CONTRA PATRIMONIULUI 

(ART. 228 – 256 C.P.) 

 
TOTAL,  

din care: 

o m o r 
(art. 188 – 189 C.p.) 

 
v i o l 

(art. 218 
C.p.) 

TOTAL,  
din care: 

furt 
(art. 228 -232 

C.p.) 

 tâlhărie 
(art. 233 -234   
și 236 C.p.) 

TOTAL,  
din care: 

faptă 
consumată 

2012 497 68 8 56 3.191 2.410 735 

2013 545 55 10 73 3.474 2.730 706 

2014 481 53 21 66 2.154 1.496 611 

2015 572 62 24 66 2.488 1.726 696 

2016 704 69 24 72 2.478 1.633 768 

2017 739 50 15 56 2.263 1.478 700 

2018 741 67 27 67 2.053 1.401 558 

2019 766 76 25 76 2.069 1.369 616 

2020 763 46 27 70 1.688 1.135 476 

2021 744 51 16 97 1.576 1.064 434 

 % 2021  
+/- 2020 

-2,5 +10,9 -40,7 +38,6 -6,6 -6,3 -8,8 
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III. INCULPAȚI PERSOANE JURIDICE TRIMIŞI ÎN JUDECATĂ 

 

 

 

ANUL 

 

TOTAL 
TRIMIŞI ÎN 

JUDECATĂ, 
din care: 

infracţiuni contra 
patrimoniului  

(art. 228 – 256 c.p.) 

infracţiuni de corupție 
și de serviciu  

(art. 289 – 309 c.p.) 

infracțiuni prevăzute  
de legile speciale 

2012 127 8 1 115 

2013 187 22 1 154 

2014 358 22 10 275 

2015 319 22 4 249 

2016 487 18 6 385 

2017 346 14 6 271 

2018 242 44 8 157 

2019 239 15 4 177 

2020 228 17 3 157 

2021 222 27 6 141 

  % 2021 
 +/- 2020 

-2,6 +58,8 +100,0 -10,2 
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           Anexa nr. 2.1 

a) Total inculpați persoane fizice trimiși în judecată 

 

 
 

TOTAL INCULPAȚI PERSOANE FIZICE TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ – ANUL 2021 
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b) Inculpați minori trimiși în judecată 

 

 
 

 

INCULPAȚI MINORI TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ  – ANUL 2021 
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Anexa nr.  2.2. Media inculpaților persoane fizice trimiși în judecată la 100.000 locuitori 

 

 
 

 

MEDIA INCULPAȚILOR PERSOANE FIZICE TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ 

LA 100.000 DE LOCUITORI – ANUL 2021 

 

 
 

            Observație: Media la 100.00 locuitori se calculează utilizând datele referitoare la 
populația rezidentă la 1 ianuarie în fiecare an, disponibile pe site-ul Institutului Național 
de Statistică.  
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Anexa nr. 2.3.  Total inculpați persoane fizice și inculpați minori trimiși în judecată pentru 
infracțiuni contra persoanei 
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  Anexa nr. 2.4. Inculpați persoane fizice trimiși în judecată pentru omor, din care faptă consumată 

 

 

 
 

 

 

INCULPAȚI PERSOANE FIZICE TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ PENTRU OMOR, 

DIN CARE FAPTĂ CONSUMATĂ –ANUL 2021 
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Anexa nr. 2.5. Total inculpați persoane fizice și inculpați minori trimiși în judecată pentru viol, din care 
cu moartea victimei 
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Anexa nr. 2.6. Victime ale violenței în familie 

 

 

 

VICTIME ALE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE ÎN ANUL 2021 

TOTAL 1.561, DIN CARE 621 MINORI 
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      Anexa nr. 2.7. Total inculpați persoane fizice și inculpați minori trimiși în judecată pentru infracțiuni 
contra patrimoniului 
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            Anexa nr. 2.8.  Total inculpați persoane fizice și inculpați minori trimiși în judecată pentru furt 
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Anexa nr. 2.9. Total inculpați persoane fizice și inculpați minori trimiși în judecată pentru 
tâlhărie, din care cu moartea victimei 
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    Anexa nr. 2.10. 

a) Inculpați persoane fizice trimiși în judecată pentru înșelăciune 

 

 
 

 

 

b) Inculpați persoane fizice trimiși în judecată pentru infracțiuni de corupție, din care activitatea 
Direcției Naționale Anticorupție 
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ANEXA NR. 3 – Cauze preluate de către parchetele de pe lângă 
curțile de apel şi tribunale, de la unitățile de parchet subordonate, în 
cursul anul 2021, comparativ cu anul 2020 
  

Nr. 

crt. 

PARCHETUL DE PE 

LÂNGĂ CURTEA DE 

APEL 

NUMĂR CAUZE 

PRELUATE ÎN 

CURSUL PERIOADEI 

NUMĂR CAUZE 

SOLUTIONATE, 

INDIFERENT DE DATA 

PRELUĂRII DIN CARE: 

PRIN TRIMITERE 

 ÎN JUDECATĂ 

(RECHIZITORII SI 

A.R.V.) 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

1. CONSTANŢA 3.666 3.154 2.554 2.193 259 256 

 - PCA Constanţa 421 400 408 403 10 23 

 - PT Constanţa 1.806 1.878 1.612 1.524 143 201 

 - PT Tulcea 1.439 876 534 266 106 32 

2. ALBA IULIA 3.408 2.039 2.700 2.415 318 153 

 - PCA Alba Iulia 904 337 894 377 49 47 

 - PT Alba 451 401 479 404 41 50 

 - PT Hunedoara 1.388 590 800 861 195 19 

 - PT Sibiu 665 711 527 773 33 37 

3. GALAŢI 2.011 3.713 2.059 3.034 140 251 

 - PCA Galaţi 301 151 294 193 38 47 

 - PT Galaţi 1.084 1.181 938 964 12 36 

 - PT Brăila 173 609 376 561 12 33 

 - PT Vrancea 453 1.772 451 1.316 78 135 

4. SUCEAVA 1.752 2.068 1.434 1.822 196 240 

 - PCA Suceava 399 173 172 162 51 43 

 - PT Suceava 836 763 656 822 97 96 

 - PT Botoşani 517 1.132 606 838 48 101 

5. IAŞI 1.418 478 1.213 364 74 22 

 - PCA Iaşi 1.021 167 927 173 52 7 

 - PT Iaşi 252 184 182 96 19 13 

 - PT Vaslui 145 127 104 95 3 2 

6. TIMIŞOARA 1.226 1.190 1.038 1.103 281 304 

 - PCA Timişoara 222 232 224 226 93 83 

 - PT Timiş 416 321 384 314 76 77 

 - PT Arad 58 152 52 105 29 0 

 - PT Caraş Severin 530 485 378 458 83 144 

7. TÂRGU MUREŞ 1.136 1.065 1.214 900 58 63 

 - PCA Târgu Mureş 548 492 578 481 52 51 

 - PT Mureş 563 547 602 387 3 4 

 - PT Harghita 25 26 34 32 3 8 

8. CLUJ 1.097 1.336 789 1.074 157 320 

 - PCA Cluj 52 203 16 160 4 95 

 - PT Cluj 59 100 31 41 7 6 

 - PT Maramureş 446 250 326 160 11 66 

 - PT Bistriţa Năsăud 270 587 237 550 55 92 

 - PT Sălaj 270 196 179 163 80 61 

9. PITEŞTI 957 742 895 788 82 80 

 - PCA Piteşti 328 308 340 377 19 20 

 - PT Argeş 128 74 67 46 11 10 

 - PT Vâlcea 501 360 488 365 52 50 
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Nr. 

crt. 

PARCHETUL DE PE 

LÂNGĂ CURTEA DE 

APEL 

NUMĂR CAUZE 

PRELUATE ÎN 

CURSUL PERIOADEI 

NUMĂR CAUZE 

SOLUTIONATE, 

INDIFERENT DE DATA 

PRELUĂRII DIN CARE: 

PRIN TRIMITERE 

 ÎN JUDECATĂ 

(RECHIZITORII SI 

A.R.V.) 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

10. BACĂU 927 1.688 762 1.153 45 108 

 - PCA Bacău 348 454 297 381 10 52 

 - PT Bacău 53 692 29 468 0 35 

 - PT Neamţ 526 542 436 304 35 21 

11. PLOIEŞTI 898 807 811 785 58 65 

 - PCA Ploieşti 170 147 176 145 16 24 

 - PT Prahova 102 216 114 240 27 33 

 - PT Buzău 535 368 455 237 12 1 

 - PT Dâmboviţa 91 76 66 163 3 7 

12. CRAIOVA 870 993 555 736 86 133 

 - PCA Craiova 195 350 185 335 68 113 

 - PT Dolj 56 64 30 38 1 5 

 - PT Gorj 349 256 153 95 2 0 

 - PT Mehedinţi 180 199 155 179 14 13 

 - PT Olt 90 124 32 89 1 2 

13. BRAŞOV 744 761 697 719 114 102 

 - PCA Braşov 233 314 244 330 39 50 

 - PT Braşov 298 267 280 215 31 17 

 - PT Covasna 21 16 32 26 2 4 

 - PT Brașov Minori 192 164 141 148 42 31 

14. BUCUREŞTI 600 371 521 409 87 87 

 - PCA Bucureşti 106 70 88 58 6 3 

 - PT Bucureşti 40 40 30 40 11 10 

 - PT Ilfov 33 31 62 50 2 3 

 - PT Călăraşi 136 66 132 110 62 56 

 - PT Giurgiu 64 29 34 28 0 0 

 - PT Ialomiţa 188 75 158 89 1 7 

 - PT Teleorman 33 60 17 34 5 8 

15. ORADEA 534 493 382 258 78 71 

 - PCA Oradea 369 127 283 66 42 8 

 - PT Bihor 92 190 67 108 33 29 

 - PT Satu Mare 73 176 32 84 3 34 

TOTAL PCA 21.244 20.898 17.624 17.753 2.033 2.255 

SECTIA DE URMARIRE PENALĂ SI 
CRIMINALISTICĂ 

156 82 94 52 37 14 

PARCHETELE MILITARE 54 56 41 45 0 6 

 DIRECŢIA NAŢIONALĂ 
ANTICORUPŢIE 

53 12 64 60 3 2 

DIRECTIA DE INVESTIGARE A 
INFRACȚIUNILOR DE 
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI 
TERORISM 

3 9 5 1 3 0 

MINISTERUL PUBLIC 21.510 21.057 17.828 17.911 2.076 2.277 

            *Acorduri de recunoaștere a vinovăției 
            *Parchetele de pe lângă curţile de apel au fost aranjate în ordine descrescătoare, în funcţie de numărul cauzelor 
preluate în anul 2021. 
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ANEXA NR. 4 - Plângeri adresate instanței împotriva soluțiilor de 
neurmărire sau de netrimitere în judecată dispuse de procuror în temeiul 
art. 340 din Codul de procedură penală în anul 2021, comparativ cu anul 
2020 

 

  
 

   PÎCCJ     – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
   DNA      – Direcţia Naţională Anticorupţie 
   DIICOT – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
 

 
 

 

 

 

 

 

N
R

. 
C

R
T
. PARCHETUL DE PE LÂNGĂ 

CURTEA DE APEL ŞI 

UNITĂŢILE DIN 

CIRCUMSCRIPŢIE 

NUMĂR DOSARE 

SOLICITATE  

DE INSTANŢE 

 - ART.340 C.p.p. 

NUMĂR PLÂNGERI 

SOLUŢIONATE 

DE INSTANŢE,  

DIN CARE: 

NUMĂR  

PLÂNGERI 

ADMISE 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

1  ALBA IULIA 384 420 386 409 93 87 

2  PITEŞTI 653 577 609 650 118 123 

3  BACĂU 428 365 379 390 120 110 

4  ORADEA 394 401 353 372 93 103 

5  SUCEAVA 272 289 282 240 59 58 

6  BRAŞOV 207 205 236 207 48 35 

7  BUCUREŞTI 1.751 1.627 1.683 1.815 365 339 

8  CLUJ 452 515 487 364 81 97 

9  CONSTANŢA 384 383 341 427 77 108 

10  CRAIOVA 1.159 1.212 1.286 1.194 290 300 

11  GALAŢI 340 307 384 387 74 68 

12  IAŞI 294 353 314 349 64 79 

13  TÂRGU MUREŞ 174 172 198 197 43 39 

14  PLOIEŞTI 702 684 682 644 120 81 

15  TIMIŞOARA 605 559 512 501 156 162 

PÎCCJ 99 91 113 76 3 8 

PARCHETELE MILITARE  68 104 105 99 18 16 

DNA  194 225 206 174 32 29 

DIICOT  36 47 47 48 10 17 

MINISTERUL PUBLIC 8.596 8.536 8.603 8.543 1.864 1.859 
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ANEXA NR. 5 - Date statistice privind numărul cauzelor soluționate 
şi numărul inculpaților trimiși în judecată în anul 2021, comparativ cu 
anul 2020 
 

 

 

     PÎCCJ    – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
     DNA     – Direcţia Naţională Anticorupţie 
     DIICOT – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
R

. 
C

R
T
. 

 
PARCHETUL 

 DE PE LÂNGĂ  
CURTEA DE APEL 

 (CU UNITĂŢILE 

 DIN CIRCUMSCRIPŢIE)  

 
NR. CAUZE 

 DE SOLUŢIONAT  
DIN CARE:  

 
NR. CAUZE 

SOLUŢIONATE  
DIN CARE:  

 
PRIN TRIMITERE 

ÎN JUDECATĂ  

NR. INCULPAŢI 
PERSOANE FIZICE 

TRIMIŞI 
ÎN JUDECATĂ 

DIN CARE: 

NR. INCULPAŢI 
PERSOANE 

FIZICE 
ARESTAŢI  

PREVENTIV 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

1. ALBA IULIA 88.119 85.447 29.112 29.174 2.933 2.611 3.482 3.163 229 213 

2. PITEŞTI 70.522 69.327 23.531 22.905 2.060 2.045 2.538 2.463 151 165 

3. BACĂU 59.900 58.714 25.093 23.529 2.827 2.637 3.396 3.208 285 322 

4. ORADEA 39.658 38.815 17.745 15.926 2.356 1.950 2.718 2.291 158 125 

5. SUCEAVA 82.296 77.794 24.049 21.054 2.933 2.668 3.402 3.224 183 159 

6. BRAŞOV 64.197 59.105 18.523 17.787 1.959 2.075 2.446 2.667 233 274 

7. BUCUREŞTI 502.309 494.948 121.127 104.243 7.212 7.163 8.620 8.807 1.097 1.180 

8. CLUJ 108.453 105.575 33.825 33.350 4.220 4.365 4.931 5.194 460 377 

9. CONSTANŢA 99.141 102.874 27.838 28.790 2.782 2.804 3.342 3.617 330 336 

10
. 

CRAIOVA 113.297 108.097 41.503 36.549 4.396 3.770 5.138 4.553 384 316 

11
. 

GALAŢI 82.672 83.024 33.344 32.147 2.773 2.868 3.448 3.598 327 318 

12
. 

IAŞI 137.240 130.923 34.114 31.469 2.830 2.479 3.486 3.145 545 499 

13
. 

TÂRGU MUREŞ 57.713 55.259 16.729 14.379 1.939 1.568 2.259 1.854 151 126 

14
. 

PLOIEŞTI 103.515 105.101 36.024 36.550 3.632 3.167 4.507 3.852 378 289 

15
. 

TIMIŞOARA 99.991 96.805 30.696 27.935 3.702 3.232 4.217 3.663 290 236 

PÎCCJ 8.563 7.133 875 758 46 25 62 49 10 17 

PARCHETELE MILITARE  4.587 4.235 2.261 2.061 261 258 282 296 8 2 

DNA  6.076 6.180 2.141 2.308 317 306 672 456 72 59 

DIICOT  27.468 26.726 9.549 9.780 1.956 1.883 3.971 3.765 1.448 1.182 

MINISTERUL PUBLIC 1.755.717 1.716.082 528.079 490.694 51.134 47.874 62.917 59.865 6.739 6.195 
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ANEXA NR. 6 - Date statistice privind durata soluționării cauzelor (inclusiv cauzele cu A.N.) în anul 2021 
        

 

 

UNITATEA 
DE 

PARCHET* 

TOTAL 
CAUZE 

DE 
SOLUTIONAT 

TOTAL  
CAUZE 

SOLUTIONATE 
DIN CARE 

PANA ÎN  
6 LUNI  
DE LA 

SESIZARE 

PROCENT  
DIN TOTAL 

CAUZE 
SOLUTIONATE  

(%) 

ÎNTRE 
 6 LUNI 
 ȘI 1 AN  
DE LA 

SESIZARE 

PROCENT  
DIN TOTAL 

CAUZE 
SOLUTIONATE 

(%) 

PESTE  
1 AN  

DE LA 
SESIZARE 

PROCENT  
DIN TOTAL 

CAUZE 
SOLUTIONATE 

(%) 

DUPĂ 
ÎMPLINIREA 

TERMENULUI 
DE 

PRESCRIPTIE 

PROCENT  
DIN TOTAL 

CAUZE 
SOLUTIONATE 

(%) 

1 

P.C.A. BUCURESTI (centr.) 502.309 121.127 24.180 19,96 13.955 11,52 42.046 34,71 40.946 33,8 

P.C.A. BUCURESTI 1.432 779 329 42,23 165 21,18 249 31,96 36 4,62 

P.T. BUCURESTI 354.832 81.085 11.506 14,19 7.158 8,83 27.745 34,22 34.676 42,76 

P.T. ILFOV 58.844 12.359 3.129 25,32 1.996 16,15 5.200 42,07 2.034 16,46 

P.T. CALARASI 19.057 6.096 1.814 29,76 900 14,76 1.586 26,02 1.796 29,46 

P.T. GIURGIU 22.430 7.038 2.637 37,47 1.192 16,94 2.325 33,03 884 12,56 

P.T. IALOMITA 27.805 6.580 1.641 24,94 1.143 17,37 2.847 43,27 949 14,42 

P.T. TELEORMAN 17.909 7.190 3.124 43,45 1.401 19,49 2.094 29,12 571 7,94 

2 

P.C.A. CRAIOVA (centr.) 113.297 41.503 13.668 32,93 8.626 20,78 15.656 37,72 3.553 8,56 

P.C.A. CRAIOVA 721 413 102 24,7 107 25,91 198 47,94 6 1,45 

P.T. DOLJ 43.979 14.551 3.939 27,07 2.667 18,33 6.326 43,47 1.619 11,13 

P.T. GORJ 23.437 9.100 3.254 35,76 2.048 22,51 2.848 31,3 950 10,44 

P.T. MEHEDINTI 17.426 6.319 2.920 46,21 1.226 19,4 1.631 25,81 542 8,58 

P.T. OLT 27.734 11.120 3.453 31,05 2.578 23,18 4.653 41,84 436 3,92 

3 

P.C.A. PLOIESTI (centr.) 103.515 36.024 13.120 36,42 5.977 16,59 13.809 38,33 3.118 8,66 

P.C.A. PLOIESTI 434 311 147 47,27 46 14,79 103 33,12 15 4,82 

P.T. PRAHOVA 42.276 15.248 4.738 31,07 2.610 17,12 6.504 42,65 1.396 9,16 

P.T. BUZAU 19.659 8.181 4.174 51,02 1.485 18,15 1.879 22,97 643 7,86 

P.T. DAMBOVITA 41.146 12.284 4.061 33,06 1.836 14,95 5.323 43,33 1.064 8,66 
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UNITATEA 
DE 

PARCHET* 

TOTAL 
CAUZE 

DE 
SOLUTIONAT 

TOTAL  
CAUZE 

SOLUTIONATE 
DIN CARE 

PANA ÎN  
6 LUNI  
DE LA 

SESIZARE 

PROCENT  
DIN TOTAL 

CAUZE 
SOLUTIONATE  

(%) 

ÎNTRE 
 6 LUNI 
 ȘI 1 AN  
DE LA 

SESIZARE 

PROCENT  
DIN TOTAL 

CAUZE 
SOLUTIONATE 

(%) 

PESTE  
1 AN  

DE LA 
SESIZARE 

PROCENT  
DIN TOTAL 

CAUZE 
SOLUTIONATE 

(%) 

DUPĂ 
ÎMPLINIREA 

TERMENULUI 
DE 

PRESCRIPTIE 

PROCENT  
DIN TOTAL 

CAUZE 
SOLUTIONATE 

(%) 

4 

P.C.A. IASI (centr.) 137.240 34.114 7.136 20,92 4.914 14,40 17.306 50,73 4.758 13,95 

P.C.A. IASI 1.287 1.006 57 5,67 162 16,10 664 66,00 123 12,23 

P.T. IASI 81.858 20.115 3.926 19,52 2.943 14,63 10.030 49,86 3.216 15,99 

P.T. VASLUI 54.095 12.993 3.153 24,27 1.809 13,92 6.612 50,89 1.419 10,92 

5 

P.C.A. CLUJ (centr.) 108.453 33.825 9.829 29,06 6.878 20,33 13.227 39,10 3.891 11,50 

P.C.A. CLUJ 270 139 59 42,45 23 16,55 55 39,57 2 1,44 

P.T. CLUJ 49.779 15.024 4.066 27,06 2.714 18,06 5.812 38,68 2.432 16,19 

P.T. BISTRITA NASAUD 18.380 5.860 1.945 33,19 1.297 22,13 2.360 40,27 258 4,40 

P.T. MARAMURES 27.714 8.480 2.488 29,34 1.976 23,3 3.390 39,98 626 7,38 

P.T. SALAJ 12.310 4.322 1.271 29,41 868 20,08 1.610 37,25 573 13,26 

6 

P.C.A. GALATI (centr.) 82.672 33.344 14.108 42,31 7.076 21,22 9.802 29,40 2.358 7,07 

P.C.A. GALATI 624 416 138 33,17 168 40,38 102 24,52 8 1,92 

P.T. GALATI 43.151 16.153 5.897 36,51 3.170 19,62 5.589 34,60 1.497 9,27 

P.T. BRAILA 19.300 7.808 3.900 49,95 1.578 20,21 1.948 24,95 382 4,89 

P.T. VRANCEA 19.597 8.967 4.173 46,54 2.160 24,09 2.163 24,12 471 5,25 

7 

P.C.A. TIMISOARA (centr.) 99.991 30.696 10.619 34,59 5.929 19,32 9.783 31,87 4.365 14,22 

P.C.A. TIMISOARA 566 338 139 41,12 99 29,29 88 26,04 12 3,55 

P.T. TIMIS 53.430 14.967 4.566 30,51 3.076 20,55 4.996 33,38 2.329 15,56 

P.T. ARAD 25.932 8.629 3.557 41,22 1.509 17,49 2.222 25,75 1.341 15,54 

P.T. CARAS SEVERIN 20.063 6.762 2.357 34,86 1.245 18,41 2.477 36,63 683 10,10 

8 

P.C.A. ALBA IULIA (centr.) 88.119 29.112 9.824 33,75 5.636 19,36 10.205 35,05 3.447 11,84 

P.C.A. ALBA IULIA 1.124 961 366 38,09 220 22,89 353 36,73 22 2,29 

P.T. ALBA 19.919 7.451 2.544 34,14 1.563 20,98 2.385 32,01 959 12,87 
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UNITATEA 
DE 

PARCHET* 

TOTAL 
CAUZE 

DE 
SOLUTIONAT 

TOTAL  
CAUZE 

SOLUTIONATE 
DIN CARE 

PANA ÎN  
6 LUNI  
DE LA 

SESIZARE 

PROCENT  
DIN TOTAL 

CAUZE 
SOLUTIONATE  

(%) 

ÎNTRE 
 6 LUNI 
 ȘI 1 AN  
DE LA 

SESIZARE 

PROCENT  
DIN TOTAL 

CAUZE 
SOLUTIONATE 

(%) 

PESTE  
1 AN  

DE LA 
SESIZARE 

PROCENT  
DIN TOTAL 

CAUZE 
SOLUTIONATE 

(%) 

DUPĂ 
ÎMPLINIREA 

TERMENULUI 
DE 

PRESCRIPTIE 

PROCENT  
DIN TOTAL 

CAUZE 
SOLUTIONATE 

(%) 

P.T. HUNEDOARA 38.810 11.773 4.033 34,26 2.169 18,42 4.073 34,60 1.498 12,72 

P.T. SIBIU 28.266 8.927 2.881 32,27 1.684 18,86 3.394 38,02 968 10,84 

9 

P.C.A. CONSTANTA (centr.) 99.141 27.838 7.138 25,64 3.698 13,28 9.852 35,39 7.150 25,68 

P.C.A. CONSTANTA 991 522 103 19,73 54 10,34 193 36,97 172 32,95 

P.T. CONSTANTA 77.596 20.582 5.202 25,27 2.720 13,22 6.611 32,12 6.049 29,39 

P.T. TULCEA 20.554 6.734 1.833 27,22 924 13,72 3.048 45,26 929 13,80 

10 

P.C.A. BACAU (centr.) 59.900 25.093 11.246 44,82 6.128 24,42 5.632 22,44 2.087 8,32 

P.C.A. BACAU 511 402 91 22,64 154 38,31 140 34,83 17 4,23 

P.T. BACAU 32.101 13.093 6.185 47,24 3.106 23,72 2.726 20,82 1.076 8,22 

P.T. NEAMT 27.288 11.598 4.970 42,85 2.868 24,73 2.766 23,85 994 8,57 

11 

P.C.A. SUCEAVA (centr.) 82.296 24.049 6.025 25,05 4.777 19,86 10.553 43,88 2.694 11,20 

P.C.A. SUCEAVA 663 241 77 31,95 36 14,94 116 48,13 12 4,98 

P.T. SUCEAVA 49.725 14.245 3.538 24,84 2.841 19,94 6.270 44,02 1.596 11,20 

P.T. BOTOSANI 31.908 9.563 2.410 25,20 1.900 19,87 4.167 43,57 1.086 11,36 

12 

P.C.A. PITESTI (centr.) 70.522 23.531 7.256 30,84 4.261 18,11 9.014 38,31 3.000 12,75 

P.C.A. PITESTI 662 450 167 37,11 109 24,22 154 34,22 20 4,44 

P.T. ARGES 43.848 13.271 3.162 23,83 2.323 17,50 6.150 46,34 1.636 12,33 

P.T. VALCEA 26.012 9.810 3.927 40,03 1.829 18,64 2.710 27,62 1.344 13,70 

13 

P.C.A. BRASOV (centr.) 64.197 18.523 6.369 34,38 3.503 18,91 6.198 33,46 2.453 13,24 

P.C.A. BRASOV 487 316 78 24,68 64 20,25 148 46,84 26 8,23 

P.T. BRASOV 52.227 14.161 4.747 33,52 2.695 19,03 4.566 32,24 2.153 15,20 

P.T. COVASNA 11.228 3.898 1.516 38,89 704 18,06 1.404 36,02 274 7,03 

P.T. BRASOV MINORI 255 148 28 18,92 40 27,03 80 54,05 0 0,00 
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UNITATEA 
DE 

PARCHET* 

TOTAL 
CAUZE 

DE 
SOLUTIONAT 

TOTAL  
CAUZE 

SOLUTIONATE 
DIN CARE 

PANA ÎN  
6 LUNI  
DE LA 

SESIZARE 

PROCENT  
DIN TOTAL 

CAUZE 
SOLUTIONATE  

(%) 

ÎNTRE 
 6 LUNI 
 ȘI 1 AN  
DE LA 

SESIZARE 

PROCENT  
DIN TOTAL 

CAUZE 
SOLUTIONATE 

(%) 

PESTE  
1 AN  

DE LA 
SESIZARE 

PROCENT  
DIN TOTAL 

CAUZE 
SOLUTIONATE 

(%) 

DUPĂ 
ÎMPLINIREA 

TERMENULUI 
DE 

PRESCRIPTIE 

PROCENT  
DIN TOTAL 

CAUZE 
SOLUTIONATE 

(%) 

14 

P.C.A. ORADEA (centr.) 39.658 17.745 7.617 42,92 3.441 19,39 4.864 27,41 1.823 10,27 

P.C.A. ORADEA 608 444 119 26,80 121 27,25 199 44,82 5 1,13 

P.T. BIHOR 26.497 11.207 5.042 44,99 2.259 20,16 2.514 22,43 1.392 12,42 

P.T. SATU MARE 12.553 6.094 2.456 40,30 1.061 17,41 2.151 35,30 426 6,99 

15 

P.C.A. TARGU-MURES (centr.) 57.713 16.729 5.298 31,67 3.039 18,17 5.923 35,41 2.469 14,76 

P.C.A. TARGU-MURES 724 630 104 16,51 85 13,49 240 38,10 201 31,90 

P.T. MURES 42.991 10.919 3.136 28,72 2.162 19,80 3.912 35,83 1.709 15,65 

P.T. HARGHITA 13.998 5.180 2.058 39,73 792 15,29 1.771 34,19 559 10,79 

PÎCCJ 8.563 875 132 15,09 105 12,00 621 70,97 17 1,94 

PARCHETELE MILITARE 4.587 2.261 1.007 44,54 559 24,72 683 30,21 12 0,53 

DNA 6.076 2.141 411 19,20 325 15,18 1.379 64,41 26 1,21 

DIICOT  27.468 9.549 2.128 22,29 2.233 23,38 4.970 52,05 218 2,28 

MINISTERUL PUBLIC 1.755.717 528.079 157.111 29,75 91.060 17,24 191.523 36,27 88.385 16,74 

 

 *                              *Parchetele de pe lângă curţile de apel au fost aranjate în ordine descrescătoare, în funcţie de numărul cauzelor soluţionate în anul 2021. 
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ANEXA NR. 7 - Date statistice privind numărul cauzelor 
soluționate, al trimiterilor în judecată și ponderea acestora în cauzele 
soluţionate pe unităţi de parchet şi pe total Minister Public pentru 
infracțiunile de corupție în anul 2021 
 

  

NR. 
CRT. 

UNITATEA DE PARCHET 
NUMĂR CAUZE 
SOLUȚIONATE,  

DIN CARE: 

PRIN 
TRIMITERE 

 ÎN JUDECATĂ 

PONDERE 
TRIMITERI ÎN 
JUDECATĂ  

ÎN NUMĂRUL 
CAUZELOR 

SOLUȚIONATE (%) 

1 

P.C.A. ALBA IULIA  centr. 68 9 13,24 
P.C.A. ALBA IULIA act. pr. 1 0 0,00 

P.T. ALBA  centr. 19 4 21,05 

P.T. HUNEDOARA  centr. 18 1 5,56 

P.T. SIBIU  centr. 30 4 13,33 

2 

P.C.A. PITESTI  centr. 105 14 13,33 
P.C.A. PITESTI act. pr. 3 0 0,00 

P.T. ARGES  centr. 68 10 14,71 

P.T. VALCEA  centr. 34 4 11,76 

3 

P.C.A. BACAU  centr. 86 28 32,56 
P.C.A. BACAU act. pr. 0 0 0,00 

P.T. BACAU  centr. 49 11 22,45 

P.T. NEAMT  centr. 37 17 45,95 

4 

P.C.A. ORADEA  centr. 38 2 5,26 
P.C.A. ORADEA act. pr. 2 0 0,00 

P.T. BIHOR  centr. 19 2 10,53 

P.T. SATU MARE  centr. 17 0 0,00 

5 

P.C.A. SUCEAVA  centr. 57 11 19,30 
P.C.A. SUCEAVA act. pr. 0 0 0,00 

P.T. SUCEAVA  centr. 30 6 20,00 

P.T. BOTOSANI  centr. 27 5 18,52 

6 

P.C.A. BRASOV  centr. 94 18 19,15 
P.C.A. BRASOV act. pr. 11 2 18,18 

P.T. BRASOV  centr. 68 15 22,06 

P.T. COVASNA  centr. 15 1 6,67 

P.T. BRASOV MINORI  centr. 0 0 0,00 

7 

P.C.A. BUCURESTI  centr. 348 37 10,63 
P.C.A. BUCURESTI act. pr. 3 0 0,00 

P.T. BUCURESTI  centr. 191 20 10,47 

P.T. ILFOV  centr. 53 5 9,43 

P.T. CALARASI  centr. 17 1 5,88 

P.T. GIURGIU  centr. 26 5 19,23 

P.T. IALOMITA  centr. 29 2 6,90 

P.T. TELEORMAN  centr. 29 4 13,79 

8 
P.C.A. CLUJ  centr. 79 11 13,92 
P.C.A. CLUJ act. pr. 3 0 0,00 
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NR. 
CRT. 

UNITATEA DE PARCHET 
NUMĂR CAUZE 
SOLUȚIONATE,  

DIN CARE: 

PRIN 
TRIMITERE 

 ÎN JUDECATĂ 

PONDERE 
TRIMITERI ÎN 
JUDECATĂ  

ÎN NUMĂRUL 
CAUZELOR 

SOLUȚIONATE (%) 

P.T. CLUJ  centr. 32 1 3,13 

P.T. BISTRITA NASAUD  centr. 18 2 11,11 

P.T. MARAMURES  centr. 16 4 25,00 

P.T. SALAJ  centr. 10 4 40,00 

9 

P.C.A. CONSTANTA  centr. 66 8 12,12 
P.C.A. CONSTANTA act. pr. 1 0 0,00 

P.T. CONSTANTA  centr. 35 4 11,43 

P.T. TULCEA  centr. 30 4 13,33 

10 

P.C.A. CRAIOVA  centr. 135 21 15,56 
P.C.A. CRAIOVA act. pr. 2 0 0,00 

P.T. DOLJ  centr. 39 6 15,38 

P.T. GORJ  centr. 26 3 11,54 

P.T. MEHEDINTI  centr. 33 4 12,12 

P.T. OLT  centr. 35 8 22,86 

11 

P.C.A. GALATI  centr. 103 8 7,77 
P.C.A. GALATI act. pr. 3 0 0,00 

P.T. GALATI  centr. 44 5 11,36 

P.T. BRAILA  centr. 24 1 4,17 

P.T. VRANCEA  centr. 32 2 6,25 

12 

P.C.A. IASI  centr. 83 8 9,64 
P.C.A. IASI act. pr. 1 0 0,00 

P.T. IASI  centr. 46 7 15,22 

P.T. VASLUI  centr. 36 1 2,78 

13 

P.C.A. TARGU-MURES  centr. 40 5 12,50 
P.C.A. TARGU-MURES act. pr. 3 0 0,00 

P.T. MURES  centr. 27 4 14,81 

P.T. HARGHITA  centr. 10 1 10,00 

14 

P.C.A. PLOIESTI  centr. 115 25 21,74 
P.C.A. PLOIESTI act. pr. 2 0 0,00 

P.T. PRAHOVA  centr. 54 19 35,19 

P.T. BUZAU  centr. 28 3 10,71 

P.T. DAMBOVITA  centr. 31 3 9,68 

15 

P.C.A. TIMISOARA  centr. 84 9 10,71 
P.C.A. TIMISOARA act. pr. 1 0 0,00 

P.T. TIMIS  centr. 34 2 5,88 

P.T. ARAD  centr. 28 3 10,71 

P.T. CARAS SEVERIN  centr. 21 4 19,05 

SECTII/ 
DIRECȚII 

P.I.C.C.J.  centr. 65 1 1,54 

PARCHETE MILITARE  centr. 21 4 19,05 

D.N.A.  centr. 2.033 278 13,67 

D.I.I.C.O.T.  centr. 11 6 54,55 

MINISTERUL PUBLIC 3.631 503 13,85 
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ANEXA NR. 8.1. – Date statistice privind infracţiunea de zădărnicire a combaterii bolilor (prev. de art. 352 Cp) 
pe unităţi de parchet şi pe total Minister Public în anul 2021 

 

UNITATEA DE PARCHET 

(CENTRALIZAT) 

NR CAUZE DE 

SOLUȚIONAT 

NR. CAUZE 

SOLUȚIONATE, 

DIN CARE 

PRIN 

TRIMITERE ÎN 

JUDECATĂ42 

PRIN 

NETRIMITERE ÎN 

JUDECATĂ43 

NR. 

INCULPAȚI 

TRIMIȘI ÎN 

JUDECATĂ 

NR. 

SUSPECȚI/INCULPAȚI 

NETRIMIȘI ÎN 

JUDECATĂ 

NR. CAUZE 

REUNITE/DECLINATE 

NR. CAUZE 

RĂMASE 

NESOLUȚIONATE 

LA SFÂRȘITUL 

PERIOADEI 

PCA  ALBA-IULIA 47 34 0 34 0 15 1 12 
PCA PITEȘTI 53 19 0 19 0 0 6 28 

PCA BACĂU 66 25 1 24 1 2 3 38 

PCA ORADEA 76 44 0 44 0 26 1 31 

PCA SUCEAVA 78 35 0 35 0 1 16 27 

PCA BRAȘOV 174 48 3 45 3 0 4 122 

PCA BUCUREȘTI 486 291 0 291 0 20 15 180 

PCA CLUJ 151 45 0 45 0 1 10 96 

PCA CONSTANȚA 86 26 0 26 0 2 8 52 

PCA CRAIOVA 73 26 3 23 3 3 6 41 

PCA GALAȚI 120 38 0 38 0 8 14 68 

PCA IAȘI 113 23 0 23 0 0 4 86 

PCA TÂRGU-MUREȘ 29 13 1 12 1 6 0 16 

PCA PLOIEȘTI 221 73 2 71 2 5 3 145 

PCA TIMIȘOARA 188 83 0 83 0 9 7 98 

SUPC-PÎCCJ 12 8 0 8 0 2 1 3 

SIIJ-PÎCCJ 1 0 0 0 0 0 0 1 

PARCHETELE MILITARE 19 10 0 10 0 1 3 6 

DNA 3 0 0 0 0 0 1 2 

DIICOT 5 2 0 2 0 0 2 1 

MINISTERUL PUBLIC 2.001 843 10 833 10 101 105 1.053 

                                                 
42 Rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției 
43 Renunțare la urmărirea penală și clasare 
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 ANEXA NR. 8.2. - Date statistice privind infracțiunea de omisiune a declarării unor informații                                        
(prev. de art. 3521 Cp) pe unități de parchet și pe total Minister Public, în anul 2021 

 

UNITATEA DE 

PARCHET 

(CENTRALIZAT) 

NR CAUZE 

DE 

SOLUȚIONAT 

NR. CAUZE 

SOLUȚIONATE, 

DIN CARE 

PRIN 

TRIMITERE ÎN 

JUDECATĂ44 

PRIN 

NETRIMITERE ÎN 

JUDECATĂ45 

NR. 

INCULPAȚI 

TRIMIȘI ÎN 

JUDECATĂ 

NR. 

SUSPECȚI/INCULPAȚI 

NETRIMIȘI ÎN 

JUDECATĂ 

NR. CAUZE 

REUNITE/DECLINATE 

NR. CAUZE RĂMASE 

NESOLUȚIONATE LA 

SFÂRȘITUL PERIOADEI 

PCA  ALBA-IULIA 2 1 0 1 0 1 0 1 
PCA PITEȘTI 4 2 0 2 0 0 0 2 

PCA BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 

PCA ORADEA 1 0 0 0 0 0 0 1 

PCA SUCEAVA 1 0 0 0 0 0 0 1 

PCA BRAȘOV 1 0 0 0 0 0 1 0 

PCA BUCUREȘTI 3 2 0 2 0 0 0 1 

PCA CLUJ 2 1 0 1 0 0 0 1 

PCA CONSTANȚA 0 0 0 0 0 0 0 0 

PCA CRAIOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 

PCA GALAȚI 0 0 0 0 0 0 0 0 

PCA IAȘI 0 0 0 0 0 0 0 0 

PCA TÂRGU-MUREȘ 0 0 0 0 0 0 0 0 

PCA PLOIEȘTI 0 0 0 0 0 0 0 0 

PCA TIMIȘOARA 1 0 0 0 0 0 0 1 

SUPC-PÎCCJ 0 0 0 0 0 0 0 0 

SIIJ-PÎCCJ 0 0 0 0 0 0 0 0 

PARCHETELE MILITARE 1 0 0 0 0 0 0 1 

DNA 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIICOT 3 1 0 1 0 0 0 2 

MINISTERUL PUBLIC 19 7 0 7 0 1 1 11 

                                                 
44 Rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției 
45 Renunțare la urmărirea penală și clasare 
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ANEXA NR. 8.3. - Date statistice privind privind infracțiunea de fals în declarații în legătură cu o boală 
infectocontagioasă (prev. de art. 326 alin. 2 Cp) pe unități de parchet și pe total Minister Public, în anul 2021 
 

UNITATEA DE PARCHET 

(CENTRALIZAT) 

NR CAUZE DE 

SOLUȚIONAT 

NR. CAUZE 

SOLUȚIONATE, 

DIN CARE 

PRIN 

TRIMITERE ÎN 

JUDECATĂ46 

PRIN 

NETRIMITERE ÎN 

JUDECATĂ47 

NR. 

INCULPAȚI 

TRIMIȘI ÎN 

JUDECATĂ 

NR. 

SUSPECȚI/INCULPAȚI 

NETRIMIȘI ÎN 

JUDECATĂ 

NR. CAUZE 

REUNITE/DECLINATE 

NR. CAUZE 

RĂMASE 

NESOLUȚIONATE 

LA SFÂRȘITUL 

PERIOADEI 

PCA  ALBA-IULIA 2 1 0 1 0 0 0 1 
PCA PITEȘTI 5 3 0 3 0 0 1 1 

PCA BACĂU 3 1 0 1 0 0 0 2 

PCA ORADEA 6 0 0 0 0 0 0 6 

PCA SUCEAVA 2 0 0 0 0 0 0 2 

PCA BRAȘOV 0 0 0 0 0 0 0 0 

PCA BUCUREȘTI 26 1 0 1 0 0 2 23 

PCA CLUJ 0 0 0 0 0 0 0 0 

PCA CONSTANȚA 2 1 0 1 0 0 0 1 

PCA CRAIOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 

PCA GALAȚI 0 0 0 0 0 0 0 0 

PCA IAȘI 2 1 0 1 0 0 0 1 

PCA TÂRGU-MUREȘ 7 0 0 0 0 0 0 7 

PCA PLOIEȘTI 2 2 1 1 3 2 0 0 

PCA TIMIȘOARA 9 3 0 3 0 0 0 6 

SUPC-PÎCCJ 0 0 0 0 0 0 0 0 

SIIJ-PÎCCJ 0 0 0 0 0 0 0 0 

PARCHETELE MILITARE 1 0 0 0 0 0 0 1 

DNA 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIICOT 0 0 0 0 0 0 0 0 

MINISTERUL PUBLIC 67 13 1 12 3 2 3 51 

 

                                                 
46 Rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției 
47 Renunțare la urmărirea penală și clasare 
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