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INSPECŢIA JUDICIARĂ - SERVICIUL INSPECŢIEI JUDICIARE PENTRU PROCURORI 

 
 
1213/IJ/380/2007 
 

R A P O R T 
PRIVIND CONTROLUL EFECTUAT LA  

DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE  
 -  STRUCTURA CENTRALĂ - 

 
 
În temeiul dispoziţiilor art. 37 lit. d şi art. 61 alin. 5 din Legea nr. 317/2004 

privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, prin Hotărârea nr. 99 din    16 
mai 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, a fost aprobată nota Inspecţiei 
Judiciare privind efectuarea unui control la Direcţia Naţională Anticorupţie – Structura 
centrală în legătură cu modul de îndeplinire a atribuţiilor de conducere ce decurg din legi 
şi regulamente de către procurorii cu funcţii de conducere, a eficienţei manageriale şi a 
calităţii corespunzătoare a serviciului. 
         Controlul a fost efectuat în perioada 01 iunie - 15 iulie 2007 şi a vizat  activitatea 
desfăşurată de Direcţia Naţională Anticorupţie - structura centrală în perioada 01 
ianuarie 2006 – iunie 2007.     
           
          Direcţia Naţională Anticorupţie este organizată ca structură cu personalitate 
juridică, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , fiind 
specializată în combatere infracţiunilor de corupţie. 
 

CADRUL LEGAL DE FUNCŢIONARE A  
DIRECŢIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE 

 
1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind 

Parchetul Naţional Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 503 din 
11 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 
2002, modificată şi completată şi prin Legea nr. 161/2003, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 102 din 24 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 26 din 5 
martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 15 martie 
2004, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103 din 16 noiembrie 2004, publicată în 

˝Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei˝ 
(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată) 
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Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, respinsă prin 
Legea nr. 35 din 1 martie 2006, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
206 din 6 martie 2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24 din 21 aprilie 2004, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 27 aprilie 2004, 
aprobată prin Legea nr. 601 din 16 decembrie 2004, pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de 
prevenire şi combatere a corupţiei, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1227 din            
20 decembrie 2004, prin titlurile XVI şi XVII ale Legii nr. 247 din 19 iulie 2005, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120 din 1 septembrie 2005, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 6 septembrie 2005, aprobată prin 
Legea nr. 383 din 16 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 1159 din 21 decembrie 2005, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124 din 6 
septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 19 
septembrie 2005, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134 din 29 septembrie 2005, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 7 octombrie 2005, 
aprobată prin Legea nr. 54 din      9 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 226 din      13 martie 2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 27 din 29 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 
din 7 aprilie 2006, prin Legea nr. 356 din 21 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006 şi Ordonanţa de urgenţă nr. 60, din 6 
septembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 7 
septembrie 2006. 

         2. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor 
de corupţie,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,        nr. 219 din 18 
mai 2000, modificată prin Ordonanţa nr. 83 din 29 august 2000, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, modificată şi completată 
prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, din 21 
aprilie 2003 şi prin Legea nr. 521 din              24 noiembrie 2004, privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1123 din 
29 noiembrie 2004, Ordonanţa de urgenţă nr. 124 din 6 septembrie 2005 privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 842 din 19 septembrie 2005 şi, respectiv Ordonanţa de urgenţă nr. 50 din 28 iunie 
2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.566 din 30 iunie 2006. 

3. Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 
aprobat prin Ordinul nr. 2184/C/2006 al Ministrului Justiţiei, publicat în Monitorul 
Oficial Nr. 852 din 17 octombrie 2006. 
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4. Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 04 ianuarie 2007;  

5. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 07 septembrie 2006. 

 
 
 

ORGANIZAREA STRUCTURII CENTRALE A 
 DIRECŢIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE 

 
 
I.     SECŢIA DE COMBATERE A CORUPŢIEI 
   1. Serviciul de investigaţii privind infracţiunile de corupţie 
   2. Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupţie 
       Biroul de combatere a infracţiunilor de corupţie din administraţia publică 
  3. Serviciul  de combatere a infracţiunilor de corupţie împotriva intereselor 

financiare ale Comunităţilor Europene 
 
II. SECŢIA DE COMBATERE A INFRACŢIUNILOR CONEXE INFRACŢIUNILOR 

DE CORUPŢIE 
1. Serviciul de investigaţii privind infracţiuni conexe infracţiunilor de corupţie 
2. Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni 

asimilate sau în legătură directă cu infracţiunile de corupţie 
Biroul pentru combaterea infracţiunilor de crimă organizată şi corupţie 

prevăzute în Legea nr. 78/2000. 
3. Serviciul de combaterea a macrocriminalităţii economico – financiare. 
 

III. SECŢIA DE COMBATERE A INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE SĂVÂRŞITE 
DE MILITARI 

1. Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupţie 
2. Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni 

asimilate sau în legătură directă cu infracţiunile de corupţie 
 

IV. SECŢIA JUDICIARĂ PENALĂ 
Serviciul specialişti 
 

V. SERVICIUL DE STUDII, RESURSE UMANE ŞI PERFECŢIONARE 
PROFESIONALĂ 

Biroul de studii şi documentare 
 

VI. SERVICIUL DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ, DE INFORMARE ŞI 
RELAŢII PUBLICE 

1. Biroul de legătură cu instituţii similare din alte state 
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2. Biroul de informare şi relaţii publice 
 
 

VII. SERVICIUL INFORMAŢIILOR CLASIFICATE ŞI DE CENTRALIZARE A 
DATELOR PRIVIND CORUPŢIA 

Biroul pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiei 
 
IX. SERVICIUL TEHNIC 

1. Biroul tehnic 
2. Biroul telecomunicaţii 
 

X. SERVICIUL DE REGISTRATURĂ, GREFĂ, ARHIVĂ ŞI RELAŢII CU PUBLICUL 
 
XI. DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ 

1. Serviciul financiar, buget, contabilitate şi salarizare 
a. Biroul buget şi contabilitate 
b. Biroul salarizare şi decontări 

2. Serviciul investiţii, achiziţii şi administrativ 
Biroul administrativ 

 
             XII. COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN  
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SECŢIA DE COMBATERE A CORUPŢIEI 
 

CAPITOLUL I 
ORGANIZAREA ŞI STRUCTURA SECŢIEI 

 
Organizarea şi atribuţiile Secţiei de combatere a corupţiei sunt prevăzute în titlul 

VII, capitolul I din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie. 

 Secţia este structurată în 3 servicii şi un birou după cum urmează: Serviciul de 
investigaţii privind infracţiunile de corupţie, Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale 
în cauze de corupţie, Biroul de combatere a infracţiunilor de corupţie din administraţia 
publică, Serviciul de combatere a infracţiunilor de corupţie împotriva intereselor 
financiare a Comunităţii Europene.    

Secţia este condusă de un procuror şef ajutat de un procuror şef adjunct, iar 
serviciile şi biroul sunt conduse de procurori şefi. 

În anul 2006, statul de funcţii al Secţiei prevedea un număr de 24 de posturi 
procurori, 15 posturi grefier şi personal auxiliar de specialitate şi 27 de posturi de ofiţeri 
poliţie judiciară. 

Dintre acestea, 9 posturi de procurori şi 5 posturi de ofiţeri poliţie judiciară au fost 
vacante. 

În anul 2007, au fost prevăzute 23 de posturi de procurori din care 8 sunt vacante. 
Structura şi gradul de ocupare a celorlalte posturi au fost menţinute şi în cursul anului 
2007. 

De asemenea, s-a mai constatat că a existat o fluctuaţie a procurorilor prin: 
delegare, detaşare, transfer la alte unităţi de parchet şi instituţii (11 procurori), precum 
şi încetarea activităţii (un procuror). 

Serviciul de combatere a infracţiunilor de corupţie împotriva intereselor financiare 
a Comunităţii Europene are ca atribuţie principală efectuarea urmăririi penale în cauzele 
ce au ca obiect infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităţii Europene. 

În realizarea acestui obiectiv, la data de 28 iulie 2005, a fost încheiat între 
Departamentul pentru Luptă Antifraudă şi Parchetul Naţional Anticorupţie (în prezent, 
Direcţia Naţională Anticorupţie) „Protocolul de colaborare în vederea asigurării 
protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România”. 

Potrivit obligaţiilor asumate de cele două părţi, Departamentul pentru Luptă 
Antifraudă, în calitate de organ de constatare în sensul art. 214 Cod procedură penală, în 
termen de 3 zile de la finalizarea investigaţiilor administrative, trebuie să transmită 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie procesele verbale întocmite împreună cu actele care au 
stat la baza acestora în vederea luării măsurilor legale. 

La rândul său, Direcţia Naţională Anticorupţie are obligaţia de a comunica 
măsurile legale dispuse cu privire la indisponibilizarea, recuperarea şi repararea 
prejudiciilor, precum şi tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.  
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CAPITOLUL II 

CAUZE AFLATE ÎN CURS DE SOLUŢIONARE  
 
SECŢIUNEA I   
 CAUZE AFLATE ÎN CURS DE SOLUŢIONARE. CAUZE MAI VECHI DE 1 AN DE LA SESIZARE ŞI 
DE 6 LUNI DE LA ÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE 
 
 La data controlului se aflau în lucru la procurori un număr de 140 dosare. 
 Verificarea acestor cauze a relevat următoarele aspecte: 
 1. Existenţa unei repartizări relativ echilibrate, ţinându-se seama atât de 
complexitatea  cauzelor, cât şi de volumul de activitate desfăşurat de fiecare procuror; 
 2.  Urmărirea penală în aceste cauze se realizează, în general, în mod ritmic.  

 
Cauze mai vechi de 1 an de la sesizare şi de 6 luni de la începerea urmăririi 

penale.  
 Din verificări a rezultat că la data controlului se aflau în lucru un număr de 38 
cauze mai vechi de un an de la sesizare şi 10 cauze mai vechi de 6 luni de la începerea 
urmăririi penale. 

Cele mai vechi cauze aflate în lucru, în care este depăşit, atât termenul de un an de 
la sesizare cât şi termenul de 6 luni de la începerea urmăririi penale sunt înregistrate în 
anul 2002 (un dosar, format ca urmare a declinării competenţei de soluţionare dispuse de 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Ordonanţa  din 2 septembrie 
2002), respectiv, în anul 2005 (un dosar, data sesizării – 13 iulie 2005 (1 an şi 11 luni).  

În ceea ce priveşte primul dosar s-a reţinut că,  la data de 3 ianuarie 2006 a fost 
restituit de instanţa de judecată. În cauză, urmărirea penală a fost începută faţă de 78 de 
persoane, la 30 aprilie 1999.  

Având în vedere motivul de restituire care a stat la baza hotărârii adoptate de 
instanţă şi care atrăgea nulitatea actelor de urmărire penală efectuate anterior, în cauză s-
a impus reluarea cercetărilor. 

Astfel, de la data de 03 ianuarie 2006 au fost efectuate acte de urmărire penală în 
mod ritmic, administrându-se, din oficiu şi la cererea părţilor, următoarele probatorii: 
reaudierea inculpaţilor, a martorilor, constatări tehnico-ştiinţifice grafoscopice, expertiză 
tehnică şi financiar contabilă, comisii rogatorii cu alte state şi ridicare de acte de la alte 
instituţii .  

În dosarul înregistrat în anul 2005, urmărirea penală a fost începută la 1 iunie 
2005 (2 ani), extinzându-se, în iunie 2006, şi cu privire la alte fapte. În cauză s-au 
efectuat acte de urmărire penală în mod ritmic.   

Nesoluţionarea până în prezent a dosarului a fost determinată, pe de o parte, de 
complexitatea cauzei, iar pe de altă parte, de numărul mare de plângeri formulate de 
părţi împotriva actelor şi măsurilor dispuse de procuror. 

Într-o altă cauză urmărirea penală a fost începută la 12 iunie 2002 (4 ani şi 11 
luni) de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. La data de 21decembrie 



 

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6, Tel: 3116900; Fax:3116901 , Web: www.csm1909.ro 

2006, urmare modificărilor legislative privind competenţa materială, cauza a fost 
declinată la Direcţia Naţională Anticorupţie.  

De la data repartizării la procuror, respectiv 29 decembrie 2006, au fost efectuate, 
în mod ritmic, acte de urmărire penală.    

 În alt dosar, prima sesizare a fost formulată la data  de 21 septembrie 2005 (1 an 
şi 9 luni), iar urmărirea penală a fost începută la data de 06 ianuarie 2006 de o altă 
unitate de parchet care s-a desesizat prin declinare de competenţă. 

De la data înregistrării la Direcţia Naţională Anticorupţie, respectiv, 28 iunie 
2006, au fost administrate, în mod ritmic, probatorii.  

 O situaţie similară s-a identificat şi într-o cauză înregistrată în anul 2005. Prima 
sesizare a fost formulată la 26 octombrie 2005, iar urmărirea penală a fost începută la 18 
ianuarie 2006; deşi în dosar s-a lucrat în mod ritmic, cercetările nu au putut fi finalizate 
datorită complexităţii cauzei.    

O altă categorie de cauze mai vechi de un an de la sesizare se referă la dosare în 
care s-au dispus soluţii de neîncepere a urmăririi penale, care au fost infirmate ulterior, 
de către conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau instanţa de judecată. 

De exemplu: 
- dosar înregistrat la 20 februarie 2002 (5 ani), în care  s-a dispus  o soluţie de 

neîncepere a urmăririi penale la 30 ianuarie 2004,  infirmată la 26 septembrie 2005; 
În această cauză au fost conexate alte trei dosare, două din anul 2003 şi unul din 

2006; în ianuarie 2006 s-a dispus începerea urmăririi penale. De la data infirmării 
soluţiei au fost administrate probatorii în mod ritmic;  

- dosar  înregistrat la 28 august 2003 (3 ani şi 5 luni). La data de 19 decembrie 
2003 s-a dispus în cauză neînceperea urmăririi penale. Soluţia a fost infirmată la 26 
august 2005. Urmărirea penală a fost începută la 13 decembrie 2005 şi 6 martie 2007, 
pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.3021  şi art.182 din Legea nr.78/200; 

În cauză, pe lângă alte acte de urmărire, s-a dispus efectuarea unei comisii 
rogatorii la 13 decembrie 2005, actele fiind comunicate de statul solicitat la             5 
februarie 2007 şi traduse în luna aprilie 2007;  

- dosar  înregistrat la 17 noiembrie 2003 (3 ani şi 5 luni), în care s-a dispus, 
iniţial, neînceperea urmăririi penale, soluţie care a fost infirmată  la 29 noiembrie 2006 
de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală. 

 
O altă situaţie identificată cu ocazia verificărilor a fost aceea a dosarelor formate 

în urma disjungerilor dispuse în alte cauze. 
- dosar înregistrat în anul 2007 în care sesizarea iniţială a fost formulată la data 

de 29 iulie 2005. În cauza în care s-a dispus disjungerea, la data de 22 mai 2007, s-a 
adoptat o soluţie de neînceperea urmăririi penale cu privire numai la unii dintre 
făptuitorii indicaţi în plângere, cercetările fiind continuate într-un dosar separat care a 
primit număr nou de înregistrare;  

- dosar înregistrat în anul 2007 în care prima sesizare a fost formulată la 04 iulie 
2005 la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. 
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Cauza a fost declinată în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie la data 20 februarie 
2007; 

- dosar înregistrat în anul 2007 în care prima sesizare este datată 25 aprilie 
2005. Urmărirea penală a fost începută la 27 aprilie 2005. 

Toate aceste dosare nu figurează în evidenţele întocmite privind cauzele mai 
vechi de un an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale, întrucât 
criteriul de referinţă a fost acela al numărului de înregistrare a dosarului şi nu 
acela al datei sesizării iniţiale ori începerii urmăririi penale. 

 
Altă categorie se referă la dosarele complexe care nu au putut fi soluţionate în 

termenul de 6 luni de la începerea urmăririi penale, fie datorită numărului de învinuiţi, 
fie datorită prejudiciilor mari produse prin faptele săvârşite sau numărului de unităţi 
prejudiciate. Finalizarea acestor dosare necesită un timp mai îndelungat pentru audieri, 
aducere la cunoştinţă a învinuirii, administrarea probelor solicitate în apărare, efectuarea 
notelor de constatare pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi chiar efectuarea de 
expertize.  

În acest sens au fost identificate următoarele cauze: 
-  dosar ce are atribuit număr unic în anul 2005, în care prima sesizare a fost 

înregistrată la 18  martie 2005 (2 ani), iar urmărirea penală este începută la 6 aprilie 
2005 (2 ani). Prejudiciul rezultat în urma infracţiunii pentru care se efectuează cercetări 
este de peste 1.000.000 euro;  

- dosar ce are atribuit număr unic în anul 2006, în care sesizarea este din 12 
mai 2006 (1an) iar urmărirea penală este începută la 6 aprilie 2006 (1an şi o lună).  

Prejudiciul rezultat în urma infracţiunii pentru care se efectuează cercetări este de 
peste 1.000.000 euro;  

- dosar înregistrat în anul 2006, în care sesizarea este din 22 martie 2006 (1an şi 
2 luni), iar urmărirea penală este începută la data 17 octombrie 2006 (6 luni). La acest 
dosar au mai fost conexate alte 3 cauze, cercetările neputând fi finalizate tocmai datorită 
complexităţii acestuia. 
 

 Cu ocazia controlului au fost identificate şi unele situaţii în care perioade mai 
mari de timp nu s-au administrat probatorii în mod ritmic. Astfel: 

Dosar înregistrat în anul 2003 (perioadele 09 septembrie 2003 - 04 februarie 
2005; 07 octombrie 2005 – 19 ianuarie 2007 nu au fost efectuate acte de urmărire penală 
în mod ritmic, dosarul fiind repartizat succesiv la mai mulţi procurori); dosar 
înregistrat în anul 2006 (perioada septembrie 2006 - mai 2007); dosar înregistrat în 
anul 2006  format în urma disjungerii dispuse la 16 decembrie 2006 într-un dosar 
înregistrat în anul 2005 (perioada ianuarie 2007- aprilie 2007); dosar înregistrat în 
anul 2006 (în perioada decembrie 2006 – iunie 2007, cauza a fost  repartizată succesiv 
la mai mulţi procurori); dosar  format în urma declinării cauzei de la DIICOT la data de 
13 ianuarie 2006 (perioada ianuarie 2006 – februarie 2007); dosar înregistrat în anul 
2006 (perioada 13 iunie 2006-mai 2007); dosar înregistrat în anul 2006  (perioada 
octombrie 2006 – iunie 2007); dosar înregistrat în anul 2003 (perioada septembrie 
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2005- aprilie 2007); dosar înregistrat în anul 2006 (perioadele februarie 2006 - mai 
2006 şi ianuarie 2007 -      mai 2007); dosar înregistrat în anul 2005 (perioada iunie 
2006 - mai 2007); dosar înregistrat în anul 2006 (perioada februarie 2007-iunie 2007); 
dosar nr. înregistrat în anul 2004 (perioadele 12 noiembrie 2004 - februarie 2005 şi 
martie 2005 - martie 2007, cauza fiind repartizată succesiv la mai mulţi procurori); 
dosar înregistrat în anul 2006 (perioada 27 septembrie 2006 - 9 martie 2007); dosar 
nr. înregistrat în anul 2006  (perioada 20 noiembrie 2006 - aprilie 2007); dosar nr. 
înregistrat în anul 2004 (perioada 6 decembrie 2004 - 14 iulie 2005, în care s-au 
întocmit doar 3 adrese, respectiv iulie 2005-16 noiembrie 2006, prin care s-a solicitat  
efectuarea unei constatări economico-financiare).   

Din verificările efectuate a rezultat că întârzierea în soluţionarea acestor cauze s-a 
datorat pe de o parte unor elemente de ordin obiectiv, iar pe de altă parte a  unora de 
ordin subiectiv.  

Printre elementele de ordin obiectiv evidenţiem: 
- fluctuaţia de personal, fapt ce a condus la repartizarea succesivă a unor dosare; 
- volumul mare de activitate şi complexitatea deosebită a unor cauze, fapt ce a 

determinat ca procurorii să lucreze cu prioritate în unele dosare; 
- efectuarea unor expertize şi îndeplinirea procedurilor în cadrul comisiilor 

rogatorii;  
- modificările legislative privind competenţa după materie; 
- exercitarea excesivă de către părţi a dreptului de a formula plângeri împotriva 

actelor şi măsurilor dispuse de procuror. 
Ca elemente de ordin subiectiv se pot reţine: 

- lipsa rolului activ al procurorului în efectuarea urmăririi penale;  
       - exercitarea necorespunzătoare a controlului privind respectarea termenelor 
stabilite în cauzele în care s-a dispus delegarea pentru efectuarea unor acte de urmărire 
penală.  
  
SECŢIUNEA  A II-A 
 RESPECTAREA NORMELOR PROCEDURALE. INTERCEPTĂRI. 

Verificarea cauzelor aflate în lucru a relevat faptul că au fost respectate normele 
de procedură. 

 Percheziţiile au fost dispuse şi efectuate în dosare în condiţiile art. 100 şi urm. din 
Codul de procedură penală. 

În toate cazurile în s-a dispus interceptarea convorbirilor telefonice şi 
interceptări ambientale au fost respectate dispoziţiile înscrise în secţiunea V, art. 
911 şi urm. din Codul de procedură penală. 
 

SECŢIUNEA  A III-A  -  DECLINĂRI  
Dintre dosarele aflate în lucru, în perioada mai-iunie 2007 au fost declinate un 

număr de 4 cauze după cum urmează: 
 Cauza înregistrată la 03 aprilie 2007, având ca obiect comiterea infracţiunii de 
trafic de influenţă.  Declinarea s-a dispus la data de 28 mai 2007 în favoarea Parchetului 
de pe lângă Tribunalul  Bucureşti; 
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 Cauza înregistrată la data de 11 aprilie 2007, având ca obiect comiterea 
infracţiunii de înşelăciune. Declinarea s-a dispus la data  de 11 aprilie 2007 în favoarea 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2; 
 Cauza înregistrată la 08 februarie 2007, având ca obiect comiterea infracţiunii 
prevăzut de art. 181 din Legea 78/2000. Declinarea s-a dispus la data de 22 mai 2007 în 
favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi; 
 Cauza înregistrată la data de 09 mai 2006 având ca obiect infracţiunea de 
înşelăciune. Declinarea s-a dispus la data de 18 mai 2007 în favoarea Serviciului 
Teritorial Bacău.   
 Verificarea acestor cauze a relevat faptul că s-au aplicat în mod corect 
dispoziţiile referitoare la competenţa după materie şi teritorială.  

 
CAPITOLUL III 

CAUZE SOLUŢIONATE 
 

 În perioada supusă verificării au fost soluţionate un număr de 364 de cauze după 
cum urmează: 246 în anul 2006 şi 115 în perioada ianuarie-iunie 2007. 
 În anul 2006 într-un număr de 25 cauze s-a dispus trimiterea în judecată a     47 de 
inculpaţi. În celelalte dosare au fost adoptate soluţii de netrimitere în judecată.   

În perioada ianuarie – iunie 2007 într-un număr de 15 cauze s-a dispus trimiterea 
în judecată a 28 de inculpaţi. În celelalte dosare au fost adoptate soluţii de netrimitere.  

 
SECŢIUNEA I  
 CALITATEA ACTELOR PROCESUALE ŞI PROCEDURALE. COMUNICAREA ACESTORA. 

Verificarea cauzelor soluţionate a relevat faptul că au fost respectate dispoziţiile 
legale referitoare la condiţiile de formă ale actelor procesuale şi procedurale. 

În ce priveşte comunicarea actelor procesuale, din verificarea prin sondaj a 
dosarelor soluţionate, a reieşit că nu în toate cazurile au fost respectate dispoziţiile art. 
228 alin. 61 pct.3, art. 246 alin.1 pct.3 şi art. 249 alin.2 Cod procedură penală. Astfel, 
exemplificăm : dosar înregistrat în anul 2005 şi soluţionat la data de 15 mai 2006; 
înregistrat în anul 2006 şi soluţionat la data de 10 aprilie 2006; înregistrat în anul 2007 şi 
soluţionat la data de 18 mai 2007 şi înregistrat în anul 2005 , soluţionat la 21 martie 
2006.    

În cauzele care au ca obiect infracţiunile privind interesele financiare ale 
Comunităţii Europene, comunicarea soluţiei şi a măsurilor asiguratorii se face şi către 
Departamentul pentru Luptă Antifraudă potrivit Protocolului încheiat la data de 27 iulie 
2005. 

În acest sens s-a constatat că la nivelul Serviciului de combatere a infracţiunilor 
de corupţie împotriva intereselor financiare ale Comunităţii Europene există o bază de 
date informatizată privind cauzele în care sesizarea a fost formulată de Departamentul 
pentru Luptă Antifraudă. 

Verificarea bazei de date a relevat faptul că în toate cauzele au fost respectate 
obligaţiile asumate de Direcţia Naţională Anticorupţie prin Protocol.    
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De asemenea, s-a constatat că procurorii cu funcţii de conducere au răspuns cu 
celeritate solicitărilor Departamentului pentru Luptă Antifraudă care vizau stadiul de 
soluţionare a dosarelor. În acest sens exemplificăm: lucrările nr. 258/C1/2006, nr. 
255/C1/2006, 208/C1/2006 şi 162/C1/2006.   

 
SECŢIUNEA A II-A  
RESPECTAREA NORMELOR PROCEDURALE (PERCHEZIŢII). VERIFICAREA APLICĂRII 
DISPOZIŢIILOR ART. 911 ŞI URM. COD PROCEDURĂ PENALĂ. 

În cauzele verificate în care s-a dispus efectuarea de percheziţii nu au fost 
identificate încălcări ale prevederilor art. 100 şi urm. din Codul de procedură penală. 

În perioada ianuarie 2006 –iunie 2007, s-au emis autorizaţii pentru interceptări şi 
înregistrări audio sau video în mai multe cauze, în condiţiile prevăzute de art. 911 şi urm. 
Cod procedură penală.  

În toate cauzele în care s-au adoptat soluţii de netrimitere în judecată au fost 
respectate dispoziţiile înscrise în art. 913 alin.5 din Codul de procedură penală.  

 
SECŢIUNEA A III-A 
MĂSURI PREVENTIVE LUATE ÎN CURSUL URMĂRIRII PENALE. ARESTAŢI NETRIMIŞI ÎN 
JUDECATĂ. 

În perioada supusă controlului, s-a înregistrat o singură cauză în care  s-a dispus o 
soluţie de netrimitere în judecată faţă de un inculpat arestat preventiv. Astfel: 

Prin rechizitoriu s-a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat arestat preventiv 
pentru comiterea infracţiunii de luare de mită. 

Iniţial, Tribunalul Bucureşti, prin sentinţa penală  din 14 aprilie 2005 a dispus, în 
temeiul art. 10 litera a  Cod procedură penală, achitarea inculpatului. 

Sentinţa a fost desfiinţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispunându-se, în 
temeiul art. 333 Cod procedură penală, restituirea cauzei la procuror în vederea 
completării urmăririi penale.       

După reluarea cercetărilor, prin ordonanţa din 3 martie 2006 s-a dispus scoaterea 
de sub urmărire penală a inculpatului. 

Restituirea şi soluţia de netrimitere în judecată au fost apreciate de conducerea 
secţiei ca fiind neimputabile procurorului care a dispus trimiterea în judecată. 

 
SECŢIUNEA A IV-A 
 ACHITĂRI, RESTITUIRI. 

În perioada supusă controlului nu s-au înregistrat hotărâri definitive de achitare a 
inculpaţilor trimişi în judecată.  
 Într-o singură cauză s-a dispus restituirea la procuror în vederea completării 
urmăririi penale. 
 Prin rechizitoriul  din 23 decembrie 2002, s-a dispus trimiterea în judecată a unui 
executor judecătoresc pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art. 254 alin.1 Cod 
penal. 
 Prin sentinţa penală din septembrie 2003, Tribunalul Gorj a dispus schimbarea 
încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului şi condamnarea acestuia la o 
pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării. 
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 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală a admis recursul declarat de 
inculpat şi a casat hotărârea, dispunând rejudecarea cauzei. 
 După strămutarea cauzei la Tribunalul Sibiu, prin sentinţa penală  din 01 februarie 
2006 s-a dispus restituirea dosarului la procuror pentru prezentarea materialului de 
urmărire penală inculpatului. 
 Restituirea a fost apreciată ca fiind imputabilă procurorului care a dispus 
trimiterea în judecată a inculpatului.   

 
SECŢIUNEA A V-A 
 PLÂNGERI ÎMPOTRIVA ACTELOR ŞI MĂSURILOR DISPUSE DE PROCUROR. COMUNICAREA 
MODULUI DE SOLUŢIONARE A PLÂNGERILOR. INFIRMĂRI DISPUSE PE CALE IERARHICĂ ŞI 
DE CĂTRE INSTANŢĂ.  LUCRĂRI CU CARACTER GENERAL 

 
Plângeri împotriva actelor şi măsurilor dispuse de procuror 
Verificările au relevat faptul că, în general, în soluţionarea plângerilor formulate 

în temeiul art. 275-278 Cod procedură penală au fost respectate termenele procedurale 
impuse de lege. Au existat şi situaţii în care termenul de 20 de zile prevăzut de 
dispoziţiile art. 277 Cod procedură penală a fost depăşit. În acest sens exemplificăm : 

- lucrarea înregistrată în anul 2006, în care plângerea a fost formulată la 20 
ianuarie 2006 şi soluţionată în 20 martie 2006; 

- lucrarea înregistrată în anul 2006, în care plângerea a fost formulată la 20 
decembrie 2006 şi soluţionată în 28 martie 2007; 

- lucrarea înregistrată în anul 2007,  în care plângerea a fost formulată la 16 
februarie 2007 şi soluţionată în 05 aprilie 2007; 

- lucrarea înregistrată în anul 2007, în care plângerea a fost formulată la 11 
ianuarie 2007 şi soluţionată în 05 aprilie 2007; 

- lucrarea înregistrată în anul 2007, în care plângerea a fost formulată la 09 martie 
2006 şi soluţionată în 19 aprilie 2006; 

- lucrarea înregistrată în anul 2007, în care plângerea a fost formulată la 06 martie 
2006 şi soluţionată în 03 aprilie 2006. 

Din verificarea lucrărilor înregistrate sub cartarea II/2 s-a constatat că într-o 
lucrare înregistrată în anul 2006 soluţia a fost adoptată prin referat şi nu prin actul 
procedural prevăzut de art. 278 alin 31 Cod procedură penală.  

Acest mod de soluţionare are drept consecinţă imposibilitatea exercitării de 
către partea interesată a căii de atac prevăzută de dispoziţiile art. 2781 Cod 
procedură penală. 

 
Comunicarea modului de soluţionare a plângerilor 
În ceea ce priveşte comunicarea soluţiei adoptate în urma rezolvării plângerii, s-a 

constatat că în majoritatea cazurilor nu este indicată calea de atac prevăzută de 
dispoziţiile art. 2781 Cod procedură penală. 

 
Secţia pentru procurori, în şedinţa din 8 octombrie, a stabilit că 

neindicarea căii de atac prevăzută de art. 2781 din codul de procedură 
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penală, nu poate fi interpretată decât ca o recomandare făcută de către 
echipa de inspectori, atâta timp cât legea nu stipulează obligativitatea 
unei astfel de menţiuni în cuprinsul comunicării. 

 
Infirmări dispuse pe cale ierarhică şi de instanţă 
În perioada supusă controlului au fost admise un număr de 13 plângeri formulate 

împotriva actelor şi măsurilor dispuse de procuror ( 7 în anul 2006 şi 6 în anul 2007). 
 
Lucrări cu caracter general. 
Au fost identificate mai multe lucrări, soluţionate în perioada verificată, 

înregistrate cu indicativul VIII/1 din nomenclator, care vizează sesizări ale unor 
persoane fizice sau sesizări din oficiu, privind comiterea unor fapte prevăzute de legea 
penală. În aceste lucrări procurorii au efectuat verificări specifice actelor premergătoare, 
în înţelesul art. 224 din C. procedură penală, fără însă ca respectivele lucrări să fi fost 
înregistrate în evidenţa cauzelor penale. 

 Aceste lucrări au fost finalizate prin „închidere şi arhivare”, soluţii 
neprevăzute de procedura penală şi au ca elemente comune următoarele: 

- deşi sesizările vizează comiterea unor infracţiuni, înregistrarea nu s-a făcut în 
registrul penal al secţiei; 

- verificarea aspectelor semnalate s-a făcut prin mijloace specifice procedurii 
penale (audieri de persoane, solicitări de date), cu toate că nu era stabilit prin cartare 
caracterul penal al lucrării;  

- soluţiile dispuse nu sunt prevăzute de Codul de procedură penală; 
- niciuna din soluţii nu este motivată în drept, pentru că, în mod firesc nu există 

temei de drept aplicabil dispunerii respectivei soluţii; 
- dispunându-se soluţii în acest mod, se apreciază şi se dispune asupra lucrării 

care, finalizată astfel, poate conduce la aparenţa că ar constitui o neîncepere a urmăririi 
penale, ceea ce nu este în conformitate cu legea; 

- dispusă astfel, soluţia nu dă posibilitatea autorului sesizării ca, în caz de 
nemulţumire să o atace, potrivit art.278 alin.3 sau art.278/1 alin.1 sau 10 din Codul de 
procedură penală, texte care stabilesc modalităţile de formulare şi soluţionare a 
plângerilor împotriva soluţiilor emise de procuror: mai întâi către procurorul ierarhic, 
apoi la instanţă, cu posibilitatea exercitării căii de atac a recursului; 

- sunt în detrimentul cuantificării reale a muncii procurorului, întrucât, în fapt, se 
dispune o soluţie într-o cauză cu specific penal şi nu   într-o simplă plângere în sensul 
cartării la indicativul VIII/1 din nomenclator; 

- în toate cazurile examinate a fost depăşit termenul recomandat pentru 
finalizarea lucrărilor cu respectivul indicativ; 

- argumentul invocat de conducerea secţiei în timpul controlului în sensul că, s-a 
procedat la astfel de înregistrări deoarece sesizările nu edificau asupra conţinutului 
faptelor sau probelor, nu convinge cu privire la efectuarea de verificări în alte modalităţi 
decât în cadrul legal pentru că: 
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a. procedura penală nu reglementează modalitatea de completare a plângerilor 
sau denunţurilor incomplete, ceea ce presupune că prin efectuarea actelor premergătoare 
a fost reglementat, implicit, şi acest aspect;  

b. în cazul în care aspectele sesizate s-ar confirma prin respectivele verificări, ar 
fi discutabilă incidenţa normei prevăzută în art. 224 alin. 3 din Codul de procedură 
penală, potrivit căreia „procesul-verbal prin care se constată efectuarea unor acte 
premergătoare poate constitui mijloc de probă”. 

În acest sens exemplificăm: 
- lucrarea înregistrată în anul 2006 care a fost soluţionată prin referatul din 

10aprilie 2006, urmare unei sesizări din oficiu datată 10 noiembrie 2005. 
Cu toate că lucrarea nu a fost înregistrată în registrul penal al secţiei, procurorul 

a procedat la audierea unei persoane şi au fost solicitate relaţii în scris, de la mai multe 
instituţii neexistând o cauză penală legal înregistrată, nu exista nici temeiul legal pentru 
a se proceda la astfel de verificări. 

La finalizare s-a dispus, nemotivat în drept, închiderea şi arhivarea lucrării. 
- lucrarea înregistrată la 16 noiembrie 2006 a fost soluţionată prin referat la 

data de 28 mai 2007. 
Autorii denunţului au sesizat comiterea unor infracţiuni de corupţie ce vizează 

activitatea judiciară. 
Deşi lucrarea nu fusese înregistrată în registrul penal al secţiei, prin rezoluţia din 

28 noiembrie 2006 procurorul a dispus delegarea unui ofiţer de poliţie judiciară care să 
procedeze la audierea fiecărui denunţător „cu privire la faptele de primire de foloase 
necuvenite şi trafic de influenţă, urmând a se stabili natura foloaselor oferite sau date, 
precum şi indicarea sau depunerea de către denunţători a unor probe sau mijloace de 
probe”. 

Au fost audiaţi toţi cei opt denunţători. 
Prin referat s-a dispus închiderea şi arhivarea lucrării. 
Intervalul afectat finalizării excede cu mult termenul recomandat de soluţionare. 
În sensul celor de mai sus au fost identificate alte 4 lucrări înregistrate în anul 

2006. 
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CAPITOLUL IV 
SERVICIUL DE INVESTIGAŢII PRIVIND INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE 

 
SECŢIUNEA I 
 ORGANIZARE, ATRIBUŢII 

 Organizarea şi atribuţiile Serviciului de investigaţii sunt prevăzute în dispoziţiile 
înscrise în Secţiunea a IV-a , articolul 35 din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 
 În schema de organizare a serviciului sunt prevăzute un număr de 8 posturi de 
ofiţeri de poliţie judiciară şi un post de grefier şef serviciu. 
 La data controlului erau ocupate un număr de 7 posturi, unul fiind vacant din luna 
noiembrie 2006. 
 Serviciul este condus de comisarul Constantin Belu. 
  
SECŢIUNEA A II-A 
 CAUZE AFLATE ÎN CURS DE SOLUŢIONARE. 

La data controlului se aflau în lucru: 50 de dosare şi alte lucrări şi               108 
plângeri. 

Verificările au evidenţiat faptul că activităţile desfăşurate de ofiţerii de poliţie 
judiciară se realizează în baza dispoziţiilor date de procuror. 

În general, actele premergătoare şi actele de urmărire penală au fost realizate în 
mod ritmic, cu respectarea termenelor stabilite de procuror şi în limitele delegării date de 
acesta.  

Întârzierile constatate în soluţionarea lucrărilor s-au datorat unor cauze de ordin 
obiectiv cum ar fi:  

- necomunicarea în termen a raportului de audit (lucrarea înregistrată în anul 
2006); 

- necomunicarea în termen a relaţiilor solicitate de la diferite instituţii (lucrarea 
înregistrată în anul 2006); 

- imposibilitatea reclamanţilor de a se prezenta pentru audieri datorată faptului că 
nu se aflau în ţară ( 2 lucrări înregistrate în anul 2006); 

În alte cauze s-a constatat că, perioade lungi de timp (ianuarie –iunie 2007 într-o 
lucrare înregistrată în anul 2006, respectiv august-noiembrie 2006; noiembrie 2006-
ianuarie 2007 în altă lucrare înregistrată în anul 2006 ) nu s-au efectuat acte 
premergătoare datorită faptului că ofiţerii au lucrat în alte dosare cu un grad mai mare de 
complexitate. 

Cu ocazia verificărilor a fost identificată o cauză înregistrată în anul 2007 , dar în 
care actele premergătoare s-au efectuat în cursul anului 2006. 

Astfel, la data 30 august 2006, denunţătorul a sesizat Direcţia Naţională 
Anticorupţie cu privire la anumite fapte de corupţie. Plângerea a fost primită direct de 
procurorul care efectua cercetări într-o altă cauză ce privea aceleaşi persoane reclamate. 

La data de 06 septembrie 2006, din dispoziţia verbală a procurorului, ofiţerul de 
poliţie judiciară a procedat la audierea denunţătorului, făcând menţiunea pe declaraţie 
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„dată în faţa mea”, deşi, din conţinutul rezoluţiilor de primire şi repartizare a lucrării, nu 
rezulta dacă acesta a fost delegat să efectueze acte de cercetare în cauză. 

La data audierii denunţătorului, lucrarea nu apărea înregistrată nici în registrul de 
evidenţă a lucrărilor, menţiunile datând din 01 februarie 2007. 

Argumentul invocat de ofiţerul de poliţie judiciară a fost acela că, procurorul care 
a primit denunţul avea în lucru o cauză ce privea aceleaşi persoane şi, întrucât acesta a 
fost delegat să efectueze acte de cercetare în dosarul iniţial, a apreciat ca fiind suficientă 
dispoziţia verbală a procurorului.     

  
  SECŢIUNEA A III-A 
 CAUZE SOLUŢIONATE 

 În perioada ianuarie 2006-14 iunie 2007 au fost soluţionate 114 dosare şi plângeri 
( 74 în anul 2006 şi 40 în anul 2007) şi 208 lucrări generale (100 în anul 2006 şi 108 în 
anul 2007). 

CAPITOLUL V 
ACTIVITATEA DE SECRETARIAT ŞI GREFĂ  

 
În urma controlului efectuat în acest sector s-a constatat că sunt respectate 

dispoziţiile înscrise în capitolele VI  şi 7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Pentru evidenţa activităţii secţiei sunt folosite registrele şi condicile prevăzute în 
titlul X capitolul I, respectiv: registrul pentru evidenţa ordinelor cu caracter normativ ale 
procurorului şef al direcţiei; registrul de evidenţă a activităţii de urmărire penală, 
registrul de evidenţă a persoanelor reţinute/arestate, a sesizărilor privind efectuarea 
percheziţiilor şi a sesizărilor privind autorizarea interceptărilor şi înregistrarea 
convorbirilor; registrul privind evidenţa şi punerea în executare a cheltuielilor judiciare 
şi sancţiunilor aplicate în temeiul art. 181 şi        91 Cod penal; registrul de evidenţă a 
infirmărilor, redeschiderilor şi restituirilor; registrul de intrare ieşire a corespondenţei, 
opis alfabetic pentru identificarea lucrărilor; registrul de audienţă, registrul pentru 
evidenţa sigiliilor şi ştampilelor; registrul privind formularele cu regim special; registrul 
de evidenţă a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, plângerilor şi memoriilor; condica de 
prezenţă, condică de corespondenţă.     

 Din verificările acestora s-a reţinut că sunt completate toate rubricile cu 
menţiunile necesare unei evidenţe clare a circuitului lucrărilor în cadrul secţiei. 
 
 

CAPITOLUL VI 
MANAGEMENTUL PROCURORILOR CU FUNCŢII DE CONDUCERE  

 
Secţia de combaterea corupţiei este condusă de procurorul şef Lucian Gheorghe 

Papici numit prin Decretul nr. 373 din 30 martie 2007 al Preşedintelui României şi 
procurorul şef adjunct Camelia Sutiman, numită prin Ordinul nr.1626/C/15 iunie 2004 al 
ministrului justiţiei. 
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Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauzele de corupţie este condus de 
procurorul şef Mariana Alexandru, numit prin Hotărârea nr. 161/14 iunie 2007 a 
Consiliului Superior al Magistraturii. Anterior, această funcţie a fost deţinută de 
procurorul Lucian Papici Gheorghe. 

Conducerea Biroului de combatere a infracţiunilor de corupţie din administraţia 
publică din cadrul acestui serviciu este asigurată de procuror Stoina Eugen, numit prin 
Hotărârea nr. 1597/14 iunie 2007 a Consiliului Superior al Magistraturii. 

La Serviciul de combatere a infracţiunilor de corupţie împotriva intereselor 
financiare ale Comunităţii Europene funcţia de conducere este deţinută de procurorul şef 
Constantin Claudiu Dumitrescu, numit prin Hotărârea nr. 114/04 mai 2006 a Consiliului 
Superior al Magistraturii. 

Serviciul de investigaţii privind infracţiuni de corupţie, dat fiind specificul 
acestuia, este condus de un ofiţer de poliţie judiciară, respectiv comisar Constantin Belu.   

Verificarea activităţii desfăşurate de procurorii cu funcţii de conducere a relevat 
următoarele aspecte:   

- din punct de vedere organizatoric s-au luat măsuri eficiente în vederea 
repartizării echilibrate a sarcinilor pentru personalul din subordine, în condiţiile în care, 
în perioada ianuarie 2006-iulie 2007, a existat o fluctuaţie a cadrelor şi mai multe posturi 
vacante. Totodată, s-a urmărit respectarea principiului continuităţii şi specializării în 
repartizarea cauzelor. Situaţiile identificate în care principiul continuităţii nu a putut fi 
respectat au fost determinate de faptul că prin delegarea, detaşarea sau transferul unor 
procurori la alte instituţii s-a impus redistribuirea cauzelor.  

- sub aspectul coordonării activităţii, s-au luat măsuri pentru realizarea unei bune 
colaborări între secţii, servicii şi celelalte compartimente; 

- au fost desfăşurate activităţi de control operativ curent şi tematic. S-a constatat 
că procurorii cu funcţii de conducere au respectat dispoziţiile prevăzute de lege 
referitoare la controlul ierarhic. 

Situaţia creată prin existenţa mai multor posturi vacante a determinat procurorii cu 
funcţii de conducere să desfăşoare, cu precădere, activităţi de execuţie.  

Din verificări nu au rezultat disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte comunicarea 
procurorilor cu funcţii de conducere cu personalul din subordine. 
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SECŢIA DE COMBATERE A INFRACŢIUNILOR CONEXE 
INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE 

 
 
 

CAPITOLUL I 
 

STRUCTURA ŞI ORGANIZAREA SECŢIEI DE COMBATERE A 
INFRACŢIUNILOR CONEXE INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE 

 
În cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, structura centrală, funcţionează Secţia 

de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, condusă de un procuror 
şef secţie ajutat de un procuror şef adjunct secţie, ale căror atribuţii sunt cele prevăzute 
de art.43 şi 44 din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

În perioada supusă controlului, 01.01.2006 – 30.06.2007, funcţia de procuror 
şef secţie a fost îndeplinită de domnul procuror Doru Florin Ţuluş care exercită şi 
în prezent atribuţiile manageriale. 

Funcţia de procuror şef adjunct secţie a fost asigurată de domnul procuror 
Petru Nariţa în perioada 01.01.2006 – 30.06.2006, iar, începând cu 27.07.2006 de 
către domnul procuror Horaţiu Ovidiu Baias. 

În structura Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie 
funcţionează: 

• Serviciul de investigaţii privind infracţiuni conexe infracţiunilor de corupţie; 
• Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni 

asimilate sau în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, în cadrul căruia este 
prevăzut Biroul pentru combaterea infracţiunilor de crimă organizată şi corupţie 
prevăzute în Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor 
de corupţie, modificată şi completată; 

• Serviciul de combatere a macrocriminalităţii economico-financiare. 
Statul de funcţii şi statul de personal al Direcţiei Naţionale Anticorupţie au fost 

stabilite prin ordin al Ministrului Justiţiei, la propunerea procurorului şef al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii. 

Pentru perioada analizată a fost emis Ordinul nr.116 din 30.11.2005 de către 
procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (la acea vreme Departamentul 
Naţional Anticorupţie) cu aplicabilitate de la 01.12.2005, prin care au fost aprobate 15 
posturi procuror, din care 5 posturi pentru procuror cu funcţie de conducere,           27 
posturi ofiţeri poliţie judiciară şi 12 posturi pentru grefieri. 

Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie şi-a 
desfăşurat activitatea cu această schemă de personal până la data de 01.09.2006 când, 
prin Ordinul nr.82 din 11.08.2006 emis de procurorul şef al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie, s-a aprobat suplimentarea cu încă 6 posturi a celor prevăzute pentru 
funcţia de procuror. 
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De menţionat că, începând cu data de 15.10.2006, din cele 21 posturi prevăzute 
pentru funcţia de procuror, un post a fost redistribuit la Serviciul Teritorial Alba. 

Conform ordinelor susmenţionate, la Serviciul de investigaţii privind infracţiuni 
conexe infracţiunilor de corupţie au fost repartizaţi 7 ofiţeri de poliţie judiciară conduşi 
de un şef serviciu, ofiţer de poliţie judiciară. 

La Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauzele privind infracţiuni 
asimilate sau în legătură directă cu infracţiunile de corupţie au fost repartizaţi 6 ofiţeri de 
poliţie judiciară, 7 procurori cu funcţie de execuţie începând cu data de 01.09.2006 şi un 
procuror şef serviciu. 

De menţionat că în perioada 01.12.2005 – 01.09.2006, în organigrama acestui 
serviciu erau prevăzute 5 posturi procuror. 

Biroul pentru combaterea infracţiunilor de crimă organizată şi corupţie prevăzute 
în Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 
modificată şi completată, înfiinţat în cadrul acestui serviciu îşi desfăşoară activitatea cu 
4 ofiţeri de poliţie judiciară şi un procuror cu funcţie de execuţie, conduşi de un procuror 
şef birou. 

La serviciul de combatere a macrocriminalităţii economico-financiare au fost 
repartizaţi 9 ofiţeri de poliţie judiciară, 8 procurori cu funcţie de execuţie şi un procuror 
şef serviciu. 

Până la data de 01.09.2006 pentru acest serviciu, organigrama prevedea numai 4 
posturi de procuror cu funcţie de execuţie, suplimentarea posturilor realizându-se prin 
Ordinul nr.82 din 11.08.2006 al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 
emis în baza Ordinului nr.1851/C din 03.08.2006 al Ministrului Justiţiei, cu avizul 
conform al Consiliului Superior al Magistraturii. 

Din verificările efectuate a rezultat că posturile prevăzute  pentru funcţia de 
procuror în cadrul Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de 
corupţie nu au fost efectiv ocupate în perioada 01.01.2006 – 30.06.2007, 
înregistrându-se un număr mare de posturi vacante. 

Astfel, pentru intervalul în care erau prevăzute un număr de 15 posturi pentru 
procuror, au fost efectiv ocupate numai 9 posturi, excepţie făcând numai luna august 
2006 când au fost ocupate 10 posturi de procuror. 

Începând cu luna septembrie 2006, din cele 20 posturi prevăzute pentru funcţia de 
procuror, au fost efectiv ocupate între 10-13 posturi până la sfârşitul lunii iunie 2007, 
rezultând că au fost situaţii când s-a înregistrat şi un număr de              10 posturi 
vacante. 

În legătură cu acest aspect, considerăm că este necesară ocuparea în 
întregime a posturilor prevăzute pentru funcţia de procuror, având în vedere 
complexitatea şi volumul activităţilor stabilite, potrivit legii, în sarcina procurorilor 
din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Atribuţiile procurorilor cu funcţie de execuţie din cadrul Secţiei de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie sunt cele specifice activităţii de urmărire 
penală proprie în cauzele date în competenţa lor potrivit legii. 
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În ceea ce priveşte atribuţiile procurorilor cu funcţie de conducere, acestea sunt 
prevăzute ca atare în Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie. 

Fiind vorba de competenţe expres prevăzute de lege nu au fost emise fişe ale 
postului pentru procurorii cu funcţie de execuţie şi funcţie de conducere. 

Repartizarea procurorilor pe secţii, iar în cadrul secţiei pe compartimente de 
activitate s-a făcut prin Ordin al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aşa 
cum deja s-a arătat. 

În ceea ce priveşte volumul de activitate al Secţiei de combatere a infracţiunilor 
conexe infracţiunilor de corupţie, din datele statistice cuprinse în Raportul întocmit de 
Direcţia Naţională Anticorupţie privind activitatea desfăşurată în anul 2006, la 
principalii indicatori de activitate se consemnează următoarele: 

 
Nr. crt. Denumirea indicatorilor 

1. Cauze de soluţionat   428 

2. Cauze rămase de soluţionat din anul 2005 107 

3. Cauze înregistrate în anul 2006 321 

4.  Cauze soluţionate 99 

5. Declinări şi conexări 77 

6.  Rechizitorii  18 

7. Inculpaţi trimişi în judecată 84 

8. Inculpaţi arestaţi preventiv 3 

9. Numărul învinuiţilor faţă de care s-au aplicat dispoziţiile art.181 Cod penal 59 

 
Din verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au rezultat alte date statistice 

decât cele prezentate în Raportul de activitate al Direcţiei Naţionale Anticorupţie în ceea 
ce priveşte numărul cauzelor în care au fost infirmate soluţiile emise de procurorii din 
cadrul Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. 

S-a constatat că în 8 dosare penale şi nu în 4 dosare penale cât s-a comunicat în 
raport, soluţiile adoptate de procurorii de caz au fost infirmate în urma plângerilor 
formulate de persoanele interesate, în condiţiile art.275 – 278 din Codul de procedură 
penală sau din oficiu, în cadrul controlului de legalitate şi temeinicie exercitat de 
procurorul ierarhic superior. 

Verificările efectuate de Inspecţia judiciară au stabilit că în 8 dosare penale, 
soluţiile adoptate de procurorii de caz au fost infirmate. 

Referiri la aceste dosare şi soluţiile adoptate se regăsesc în capitolul III, Secţiunea 
a V-a  unde au fost analizate plângerile împotriva măsurilor şi actelor procurorului. 

În semestrul I/2007 procurorii Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie au soluţionat un număr de 126 cauze penale şi au dispus 
declinarea competenţei în 65 cauze penale. 

Prezentarea principalilor indicatori de activitate înregistraţi în semestrul I/2007: 
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Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor 

1. Cauze de soluţionat   435 
2. Cauze rămase de soluţionat din anul 2006 255 
3. Cauze înregistrate în semestrul 1/2007 180 
4.  Cauze soluţionate 126 
5. Declinări şi trimiteri 65 
6.  Rechizitorii  10 
7. Inculpaţi trimişi în judecată 31 
8. Cauze în care s-au emis soluţii de scoatere de sub urmărire penală 13 
9. Cauze în care s-au emis soluţii de neîncepere a urmăririi penale 67 
10. Conexări  36 
11. Cauze rămase de soluţionat 244 

 
S-a constatat că rechizitoriile întocmite în perioada 01.01.2006 – 30.06.2007 

sunt în curs de soluţionare, fiind pe rolul instanţelor de judecată. 
 
 
 

CAPITOLUL II 
 

ACTELE DE SESIZARE, MODALITATEA DE ÎNREGISTRARE ŞI 
CONSECINŢELE PRODUSE ASUPRA ACTIVITĂŢII  

DE URMĂRIRE PENALĂ 
 

Sesizarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie cu privire la săvârşirea unor fapte 
prevăzute de legea penală se realizează în modurile tradiţionale prevăzute de Codul de 
procedură penală, plângere ori denunţ sau sesizare din oficiu, atunci când se constată în 
mod direct săvârşirea unor infracţiuni sau se află despre acestea prin intermediul 
mijloacelor de informare în masă, precum şi în cazurile în care se descoperă fapte noi, ce 
constituie infracţiuni, cu ocazia desfăşurării urmăririi penale. 

Ca mod special de sesizare a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în Legea 
nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 
modificată şi completată, cât şi în Ordonanţa de Urgenţă nr.43/2002 privind Direcţia 
Naţională Anticorupţie, se prevede obligaţia pentru persoanele cu atribuţii de control de 
a înştiinţa organul de urmărire penală cu privire la orice date sau informaţii din care 
rezultă săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile date în competenţa Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie, obligaţie stabilită deopotrivă şi în sarcina serviciilor şi organelor 
specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor. 

Obligaţia de sesizare a Direcţiei Naţionale Anticorupţie există şi pentru procurorii 
celorlalte parchete de pe lângă instanţele judecătoreşti când, în efectuarea urmăririi 
penale constată că infracţiunea care constituie obiectul cauzei este una dintre 
infracţiunile atribuite prin lege în competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 
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Pentru o înţelegere cât mai exactă a situaţiilor constatate în cadrul verificărilor 
efectuate de Inspecţia Judiciară, vom proceda la o scurtă prezentare a dispoziţiilor legale 
ce reglementează modurile de sesizare a organelor de urmărire penală. 

Plângerea, ca mod de sesizare, este încunoştinţarea făcută de o persoană fizică sau 
de o persoană juridică, referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat prin infracţiune. 

Potrivit art.222 alin.2 din Codul de procedură penală, plângerea trebuie să 
cuprindă numele, prenumele, calitatea şi domiciliul petiţionarului, descrierea faptei ce 
formează obiectul plângerii, indicarea făptuitorului, dacă este cunoscut şi a mijloacelor 
de probă. 

Spre deosebire de plângere, în care calitatea petiţionarului este condiţionată de 
existenţa unei vătămări cauzate prin infracţiune, denunţul poate fi formulat de oricine 
(persoană fizică sau persoană juridică) care a luat cunoştinţă de săvârşirea unei 
infracţiuni. 

Denunţul trebuie să cuprindă aceleaşi date ca şi plângerea şi trebuie semnat de 
denunţător. 

În situaţia în care înştiinţarea despre săvârşirea unei infracţiuni este prezentată de 
o persoană care nu îşi declină identitatea, actul de sesizare nu are valoarea unui denunţ 
în sensul legii şi nu implică obligaţia pentru organul de urmărire penală de a se pronunţa 
asupra începerii sau neînceperii urmăririi penale. 

Denunţul anonim poate fi folosit însă de organul de urmărire penală ca o sesizare 
din oficiu cu privire la comiterea unei infracţiuni, după verificarea veridicităţii 
informaţiilor furnizate. 

Modul de reglementare a instituţiei actelor de sesizare relevă interesul 
deosebit al legiuitorului pentru responsabilizarea celor care încunoştinţează cu 
privire la săvârşirea de infracţiuni, în scopul de a se garanta oricărei persoane că 
nu va forma obiectul unei anchete penale în lipsa unor date sau indicii temeinice 
care să justifice bănuiala legitimă că ar fi săvârşit o faptă prevăzută de legea 
penală. 

Dispoziţiile legii procesual penale sunt conforme normei constituţionale prevăzută 
de art.51 potrivit căreia dreptul de petiţionare este garantat numai pentru petiţiile 
formulate în numele semnatarilor. 

Cu alte cuvinte, textul constituţional nu protejează juridic petiţiile anonime. 
Sub aspectul conţinutului, dreptul de petiţionare se poate exercita prin adresarea 

de cereri, reclamaţii, sesizări şi propuneri autorităţilor şi instituţiilor publice, conform 
art.1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr.27/30.01.2002 privind reglementarea activităţii 
de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.233/2002. 

Actul normativ susmenţionat, emis în aplicarea art. 51 din Constituţia României, 
revizuită, este singurul act care reglementează activitatea de soluţionare a petiţiilor, cu 
excepţia petiţiilor adresate Parlamentului şi Preşedintelui României a căror soluţionare 
se face potrivit reglementărilor proprii. 

La art.7 din susmenţionata ordonanţă se prevede că petiţiile anonime sau cele în 
care  nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se 
clasează. 
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Acelaşi regim juridic este aplicabil şi petiţiilor adresate autorităţilor prin poşta 
electronică, în măsura în care nu conţin datele de identificare ale petiţionarului – nume, 
prenume, domiciliu cărora nu li s-a ataşat sau asociat logic o semnătură electronică. 

Verificările efectuate cu privire la activitatea de înregistrare şi soluţionare a 
memoriilor, sesizărilor, plângerilor şi denunţurilor adresate Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie şi repartizate Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie au relevat existenţa unor deficienţe sub mai multe 
aspecte: 

O primă constatare se referă la neînregistrarea imediată în Registrul de 
evidenţă a activităţii de urmărire penală(R-2) şi delegarea procurorilor în vederea 
efectuării urmăririi penale proprii, în cazul unor plângeri sau sesizări care 
întruneau toate condiţiile prevăzute de lege pentru declanşarea mecanismului 
procesual. 

A rezultat că au fost situaţii în care actele de sesizare de felul celor 
menţionate au fost înregistrate, din dispoziţia procurorului şef secţie, în Registrul 
de intrare-ieşire a corespondenţei sau în Registrul de evidenţă a cererilor, 
reclamaţiilor, sesizărilor, plângerilor şi memoriilor şi repartizate procurorilor din 
subordine pentru verificări şi soluţii legale. 

Acest mod de înregistrare a actelor de sesizare a permis ca în unele situaţii, 
să nu se efectueze cu celeritate actele de urmărire penală ce se impuneau a fi 
realizate, în raport de specificul cauzelor. 

1. Astfel, la data de 24.06.2005 a fost înregistrată plângerea formulată de către o 
societate comercială prin care se solicita efectuarea de cercetări penale faţă de mai multe 
persoane, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 8 şi 12 alin.1 lit. a din 
Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 
modificată şi completată. 

Plângerea formulată de persoana juridică cuprindea menţiunile prevăzute de 
art.222 Cod procedură penală şi era motivată prin trimitere la concluziile unui raport de 
audit efectuat la data de 13.02.2005. 

Cu toate acestea, plângerea a fost înregistrată în Registrul de evidenţă a cererilor, 
reclamaţiilor, sesizărilor, plângerilor şi memoriilor adresate Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie şi repartizată de procurorul şef secţie, unui procuror pentru examinare şi 
soluţie legală. 

La data de 28.07.2005 cât şi la data de 17.04.2007, persoana vătămată a solicitat 
relaţii cu privire la stadiul cercetărilor penale. 

 Prin referatul din 04.06.2007, procurorul de caz propune procurorului şef secţie 
trecerea lucrării la cauze penale „în scopul efectuării cercetărilor prealabile şi a urmăririi 
penale, dacă se impune”. 

Prin rezoluţia din 05.06.2007, procurorul şef secţie şi-a exprimat acordul pentru 
trecerea lucrării la cauze penale şi delegarea procurorului căruia îi fusese repartizată 
iniţial în vederea efectuării cercetărilor penale, formându-se dosarul penal. 
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Din verificările efectuate de Inspecţia Judiciară a rezultat că între data 
înregistrării actului de sesizare şi trecerea lucrării la cauze penale, nu s-a efectuat 
nicio activitate. 

Se constată, aşadar, că prin neînregistrarea imediată a plângerii penale în 
Registrul de evidenţă a activităţii de urmărire penală şi delegarea în caz a 
procurorului cu efectuarea urmăririi penale proprii a fost posibilă neefectuarea 
activităţilor specifice timp de aproape 2 ani, deşi persoana ce se considera vătămată 
prin săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală, insista în plângerea 
formulată şi solicita relaţii cu privire la stadiul cercetărilor penale. 

2. La data de 18.04.2005 a fost înregistrată la Secţia de combatere a infracţiunilor 
conexe infracţiunilor de corupţie memoriul formulat de către o persoană ce ocupa o 
funcţie eligibilă , prin care se reclama săvârşirea unor fapte penale de către antecesorul 
său, cu privire la modul de concesionare a unor obiective şi achiziţii publice, în perioada 
anilor 2003-2004. 

Memoriul adresat Direcţiei Naţionale Anticorupţie era însoţit şi de prezentarea 
unor anexe în susţinerea acuzaţiilor formulate. 

La data de 22.04.2005, memoriul a fost trimis Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 

Ulterior, la data de 31.05.2005, un alt memoriu, cu acelaşi conţinut, a fost 
transmis spre soluţionare Direcţiei Naţionale Anticorupţie de către Ministrul Justiţiei, 
care fusese sesizat direct de petiţionar la 19.04.2005. 

Şi de această dată memoriul formulat de petiţionar a fost înregistrat la acelaşi 
număr de lucrare, în Registrul de evidenţă a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, 
plângerilor şi memoriilor şi a fost repartizat unui procuror. 

La data de 05.01.2006, lucrarea este preluată de un alt procuror , care la data de 
04.06.2007, întocmeşte un proces verbal de sesizare din oficiu cu privire la săvârşirea 
unor fapte penale de către  o persoană care ocupase o funcţie publică în legătură cu 
modul de concesionare a unor obiective şi achiziţii publice. 

În procesul verbal de sesizare din oficiu se menţiona că sesizarea a avut loc ca 
urmare a informaţiilor obţinute în exerciţiul atribuţiilor de serviciu. 

Din verificările efectuate de Inspecţia Judiciară a rezultat că datele cuprinse în 
procesul verbal de sesizare din oficiu erau menţionate în memoriul adresat de petiţionar 
unei instituţii publice, memoriu la care era ataşat şi un Raport de inspecţie al unei 
autorităţi privind obiectivul concesiune a lucrărilor de modernizare a   unei pieţe către  o 
firmă, licitaţie cu privire la care se constata că ar fi fost organizată cu încălcarea  
normelor legale. 

Neregulile semnalate în legătură cu modul de concesionare şi achiziţie a unor 
bunuri publice fuseseră aduse şi la cunoştinţa unui prefect, printr-un memoriu separat, de 
către acelaşi petiţionar. 

Şi copia acestei sesizări a fost ataşată la memoriul adresat unei instituţii publice 
care, aşa cum s-a arătat, fusese transmis spre soluţionare Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie. 
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Din situaţia prezentată, se constată că de la data de 31.05.2005 când a fost 
primit memoriul petiţionarului la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie şi până la data de 04.06.2007 când s-a întocmit procesul 
verbal de sesizare din oficiu, lucrarea nu a fost înregistrată în Registrul de evidenţă 
a activităţii de urmărire penală, cu consecinţa neefectuării unor activităţi specifice 
de urmărire penală proprie. 

Fără a se examina necesitatea sau oportunitatea activităţilor de verificare 
efectuate de procuror în intervalul 26.02.2007 -14.05.2007, rămâne constatarea că o 
lucrare penală nu a fost înregistrată corespunzător timp de mai bine de 2 ani. 

3. La data de 19.05.2005 s-a înregistrat la Secţia de combatere a infracţiunilor 
conexe infracţiunilor de corupţie memoriul transmis de o instituţie publică cu privire la 
modul fraudulos de privatizare, administrare şi închiriere a spaţiilor de către o societate 
comercială. 

Deşi respectivul memoriu cuprindea date suficiente din care rezulta posibila 
săvârşire a unor fapte prevăzute de legea penală, acesta a fost înregistrat în Registrul de 
evidenţă a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor şi memoriilor şi repartizat unui procuror iar 
la data de 17.01.2006 lucrarea a fost preluată de un alt procuror. 

La data de 04.06.2007, procurorul de caz întocmeşte un proces-verbal de sesizare 
din oficiu  şi ca urmare se formează dosar penal în care prin rezoluţia procurorului şef 
secţie se deleagă acelaşi procuror cu efectuarea urmăririi penale proprii. 

În cuprinsul procesului-verbal de sesizare din oficiu, întocmit după 1 an şi     8 
luni de la data înregistrării memoriului se consemna că sesizarea a avut loc ca urmare a 
informaţiilor obţinute în exerciţiul atribuţiilor de serviciu. 

Din verificările efectuate a rezultat că datele cuprinse în procesul verbal de 
sesizare din oficiu erau menţionate în memoriul transmis Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie încă din luna septembrie 2005. 

Din situaţia prezentată se constată că de la data de 19.09.2005 când a fost 
înregistrat memoriul şi până la data de 04.06.2007 când s-a întocmit procesul-verbal de 
sesizare din oficiu, lucrarea nu a fost înregistrată în  Registrul de evidenţă a activităţii de 
urmărire penală, cu consecinţa neefectuării unor activităţi specifice de urmărire penală. 

4. La data de 28.03.2005 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a 
transmis Direcţiei Naţionale Anticorupţie Informarea unei instituţii abilitate să efectueze 
acte de constatare, privind efectuarea unor operaţiuni suspecte de spălare a banilor de 
către anumite persoane. 

Respectiva informare cuprindea date suficiente din care rezulta posibila săvârşire 
a unor fapte prevăzute de legea penală. 

Sesizarea în discuţie a fost înregistrată la data de 04.04.2005 în Registrul de 
intrare-ieşire a corespondenţei şi repartizată în lucru  unui procuror. 

La data de 20.10.2005, lucrarea este preluată de un alt procuror împreună cu cele 
18 volume conţinând înscrisuri ce fuseseră înaintate odată cu Informarea întocmită în 
cauză. 
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Pe baza referatului întocmit de procuror la data de 03.10.2006, lucrarea se 
înregistrează în Registrul de evidenţă a activităţii de urmărire penală, formându-se dosar 
penal, iar prin rezoluţia procurorului şef al secţiei, acelaşi procuror a fost delegat cu 
efectuarea urmăririi penale proprii. 

Din verificările efectuate a rezultat că printr-o înregistrare 
necorespunzătoare a Informării nu s-a efectuat nicio activitate de urmărire penală 
timp de 1 an şi 5 luni, în intervalul 04.04.2005-03.10.2006. 

5. Tot astfel, la data de 03.08.2006, în Registrul de intrare-ieşire a 
corespondenţei al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de 
corupţie a fost înregistrat,  actul de control întocmit de o instituţie abilitată să 
efectueze acte de constatare cu privire la activitatea de creditare desfăşurată de o 
societate comercială care constata încălcări ale legislaţiei  în domeniu. 

Sesizarea se întemeia pe obligaţia de informare decurgând din Legea nr.78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, modificată şi 
completată şi Ordonanţa de Urgenţă nr.43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie. 

La data de 04.06.2007, procurorul căruia îi fusese repartizată lucrarea întocmeşte 
un proces-verbal de sesizare din oficiu şi ca urmare se formează dosar penal, în care prin 
rezoluţia procurorului şef secţie se deleagă acelaşi procuror cu efectuarea urmăririi 
penale proprii. 

În cuprinsul procesului-verbal de sesizare din oficiu, întocmit după 8 luni de la 
data înregistrării actului de control, se menţiona că sesizarea din oficiu a avut în vedere  
actul de control , deşi respectivul act constituia prin el însuşi un act de sesizare ce 
trebuia înregistrat şi soluţionat ca atare. 

Şi în această cauză penală, în intervalul 03.08.2006 – 04.06.2007, nu s-a 
efectuat nicio activitate. 

6. La data de 12.09.2005,  un petent s-a adresat Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
cu o plângere penală formulată împotriva  anumitor persoane prin care se reclama 
săvârşirea unor fapte de corupţie, comise cu prilejul asocierii dintre două societăţi 
comerciale făcută în scopul constituirii unei societăţii mixte. 

Deşi plângerea penală întrunea toate condiţiile de formă cerute de art.222 Cod 
procedură penală, aceasta a fost înregistrată în Registrul de evidenţă a cererilor, 
reclamaţiilor, sesizărilor şi memoriilor al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie , iar, prin rezoluţia emisă de 
procurorul şef secţie , a fost repartizată  unui procuror cu menţiunea efectuării de 
verificări şi întocmirii unui referat pentru eventualitatea înregistrării cauzei în registrul 
penal. 

Prin referatul din 13.11.2006 al procurorului de caz se propunea înregistrarea 
lucrării în evidenţa cauzelor penale, „având în vedere că sesizarea s-a făcut prin plângere 
penală”. 

Ca urmare, lucrarea a fost înregistrată în Registrul de evidenţă a activităţii de 
urmărire penală. 
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A rezultat că în perioada 13.09.2005 -13.11.2006, nu s-a efectuat nicio 
activitate specifică urmăririi penale, fapt datorat cartării necorespunzătoare a 
plângerii penale. 

Motivul care a determinat înregistrarea cauzei ca dosar penal după 1 an şi      2 
luni de la data sesizării organului de urmărire penală, respectiv formularea unei plângeri 
penale de către petent era un fapt cunoscut organului de urmărire penală şi, ca atare, nu 
presupunea nicio verificare suplimentară pentru corecta înregistrare. 

7. O situaţie specială s-a constatat într-o altă lucrarea  înregistrată în Registrul de 
evidenţă a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor şi memoriilor al Secţiei de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. 

Astfel, la data de 12.11.2004, o instituţie publică, s-a adresat Parchetului Naţional 
Anticorupţie în legătură cu sesizările ce îi fuseseră transmise şi a semnalărilor din mass-
media privitoare la conduita preşedintelui dintr-o anumită instituţie  care ar fi 
transformat instituţia pe care o conducea într-un organism „specializat” în colectarea de 
„taxe de protecţie”, cu consecinţe negative pentru evoluţia pe termen lung a pieţei din 
respectivul domeniu de activitate  din România. 

Se mai arăta că o firmă, condusă de soţia preşedintelui acelei instituţii exercită 
acte de concurenţă neloială faţă de alte firme din domeniul respectiv de activitate, prin 
avantajele ce i se creează de protecţia soţului său. 

Sesizarea adresată Parchetului Naţional Anticorupţie, însoţită de unul din 
memoriile ce fuseseră transmise în anul 2003 şi o copie a unui articol de presă apărut 
într-un cotidian în cursul anului 2004, era semnată chiar de preşedintele instituţiei care 
înaintat petiţiile. 

Sesizarea a fost repartizată unui procuror care nu a efectuat nicio activitate până 
la data de 22.01.2007 când, prin rezoluţie, a dispus ca un lucrător de poliţie judiciară să 
efectueze anumite verificări legate de identificarea societăţilor comerciale, a acţionarilor 
şi administratorilor menţionaţi în petiţie, audierea unor persoane şi ridicarea de înscrisuri 
relevante cauzei. 

În partea expozitivă a rezoluţiei din 22.01.2007, s-a reţinut ca temei juridic 
dispoziţiile art.10 alin.4 din Ordonanţa de Urgenţă nr.43/2002 privind Direcţia Naţională 
Anticorupţie şi art.217 alin.4 din Codul de procedură penală. 

Prevederile legale enunţate reglementează atribuţiile ofiţerilor şi agenţilor de 
poliţie judiciară, precum şi dreptul procurorului de a delega ca anumite acte de cercetare 
penală să se efectueze de organele de poliţie judiciară. 

Rezultă, aşadar, că respectivele activităţi nu puteau fi delegate ofiţerului de 
poliţie judiciară atâta timp cât nu exista o cauză penală care să permită efectuarea 
unor acte specifice activităţii de urmărire penală. 

Asemenea activităţi puteau fi dispuse de procuror decât dacă sesizarea ar fi fost 
înregistrată în Registrul de evidenţă a activităţii de urmărire penală ca o plângere penală 
şi exista delegarea  sa cu efectuarea urmăririi penale proprii. 

Prin referatul din 05.06.2007, procurorul de caz şi-a însuşit concluziile 
prezentate de ofiţerul de poliţie judiciară, în sensul clasării cauzei. 
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Închiderea lucrării în această modalitate şi după trecerea unui interval de 
aproape 3 ani a fost validată de procurorul şef secţie. 

8. Tot o situaţie aparte s-a constatat şi cu privire la modalitatea de înregistrare a 
sesizării a unei direcţii de supraveghere a activităţii unor instituţii. 

La data de 17.11.2006, reprezentanţii legali  ai autorităţii de care aparţinea 
direcţia de supraveghere au sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie în legătură cu 
neregulile constatate în activitatea de creditare a unei societăţi bancare, fapte ce 
puteau constitui indicii de săvârşire a infracţiunilor prevăzute de art.10 lit. b şi c 
din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie, modificată şi completată, aflate în competenţa Secţiei de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. 

În cuprinsul sesizării erau prezentate aspecte concrete de nerespectare a 
normelor de creditare de către societatea bancară. 

Respectiva sesizare a fost înregistrată în Registrul de intrare-ieşire a 
corespondenţei şi repartizată Serviciului de Investigaţii. 

După aproape 3 luni de la data înregistrării sesizării, prin referatul din 20.02.2007, 
ofiţerul de poliţie judiciară căruia îi fusese repartizată lucrarea a formulat propunerea de 
trimitere a acesteia la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, reţinând 
că în raport de datele obţinute de la Oficiul Registrului Comerţului, competenţa de 
soluţionare a cauzei nu aparţine Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Propunerea ofiţerului de poliţie judiciară a fost însuşită de procurorul şef secţie  
şi, ca atare, lucrarea a fost trimisă Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. 

Printr-o adresă a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 
Secţia de urmărire penală şi criminalistică, sesizarea a fost transmisă Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti spre competentă soluţionare. 

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti sesizarea a fost înregistrată ca dosar 
penal, iar, prin ordonanţa, s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare în favoarea 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Cauza a fost înaintată Direcţiei Naţionale Anticorupţie, la data de 31.05.2007. 
Nici de această dată, dosarul penal al Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti nu a fost înregistrat în Registrul de evidenţă a activităţii de urmărire 
penală , ci la numărul iniţial de lucrare. 

Prin rezoluţia procurorului şef secţie din 31.05.2007, lucrarea a fost repartizată 
unui procuror cu menţiunea „pentru soluţie legală”. 

Ulterior, la data de 04.06.2007, procurorul de caz întocmeşte un referat prin care 
propune înregistrarea lucrării ca dosar penal, având în vedere că respectiva cauză venise 
prin declinare de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi că Direcţia Naţională 
Anticorupţie era competentă să efectueze urmărirea penală. 

Referatul astfel întocmit a fost însuşit de procurorul şef secţie şi, ca urmare, cauza 
a fost înregistrată ca dosar penal. 
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Este lesne de observat că sesizarea în discuţie trebuia înregistrată ca dosar 
penal încă de la data de 17.11.2006, având în vedere regularitatea actului de 
sesizare. 

 
II. O altă constatare a Inspecţiei Judiciare are în vedere plângerile penale şi 

sesizările adresate  organului de urmărire care nu au fost înregistrate în Registrul 
de evidenţă a activităţii de urmărire penală decât după examinarea acestora de 
către Serviciul de investigaţii, examinare ce nu era necesară, având în vedere fie 
regularitatea actelor de sesizare, fie imposibilitatea efectuării, în condiţii legale, a 
activităţilor desfăşurate de poliţia judiciară. 

A.1. Astfel, la data de 13.12.2006, a fost înregistrată la Direcţia Naţională 
Anticorupţie plângerea penală formulată de un petent., prin care se solicita efectuarea de 
verificări cu privire la derularea unor activităţi de spălare a banilor de către acţionarii 
unei societăţi comerciale, cetăţeni străini. 
 Plângerea penală a fost înregistrată în Registrul de evidenţă a cererilor, 
reclamaţiilor, sesizărilor şi memoriilor al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie şi repartizată de procurorul şef secţie, Serviciului de 
investigaţii. 
 Prin referatul din 07.06.2007, întocmit de ofiţerul de poliţie judiciară,    s-a 
propus înregistrarea lucrării la cauze penale, reţinându-se că din conţinutul 
plângerii formulate de petent rezultau indicii temeinice cu privire la săvârşirea 
infracţiunii prevăzute de art.246 Cod penal de către persoane cu funcţii de 
conducere şi control din cadrul unei instituţii care ar fi permis autorizarea 
societăţii comerciale să efectueze tranzacţii cu valori mobiliare cât şi menţinerea 
respectivei societăţi pe piaţă, deşi nu îndeplinea condiţiile legale la acea dată. 
 În acelaşi referat se menţiona că pentru clarificarea situaţiei de fapt era necesară 
înregistrarea plângerii în registrul cauzelor penale, modalitate ce permitea efectuarea 
activităţilor specifice urmăririi penale. 
 Propunerea ofiţerului de poliţie judiciară a fost însuşită de procurorul şef secţie şi 
ca urmare plângerea a fost înregistrată. 

De observat că plângerea penală a fost înregistrată corespunzător, cu o 
întârziere de aproximativ 6 luni. 

2. La data de 13.06.2006, un petent s-a adresat Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
pentru efectuarea de cercetări penale împotriva unui procuror cu funcţie de conducere, 
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de şantaj şi abuz în serviciu, fapte comise  în cadrul 
unui dosar penal aflat în lucru la un procuror din subordine. 

Plângerea penală a fost înregistrată în Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei 
ţinut de Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie şi 
repartizată Serviciului de investigaţii din subordine. 

Întrucât în cauză era necesară ridicarea de documente şi audieri de 
persoane, lucrarea repartizată la Serviciul de investigaţii a fost înregistrată în 
registrul cauzelor penale, la data de 05.10.2006,  la propunerea ofiţerului de poliţie 
judiciară.  
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Ca urmare, s-a format dosar penal. 
Şi în acest caz, plângerea penală a fost înregistrată cu o întârziere de 

aproximativ 4 luni de la data sesizării. 
3. La data de 12.05.2006, o instituţie publică a înaintat, spre competentă 

soluţionare, Direcţiei Naţionale Anticorupţie copia stenogramei dintr-o şedinţă a unei 
alte instituţii care cuprindea şi o declaraţie referitoare la posibila săvârşire a unor 
infracţiuni de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie în legătură cu suspendarea de 
la tranzacţionarea într-o anumită dată a acţiunilor unei societăţi 

Sesizarea a fost înregistrată în Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei  
din 15.05.2006 şi repartizată la aceeaşi dată de procurorul şef secţie , Serviciului de 
investigaţii. 

Prin referatul din 26.04.2007 întocmit în cauză s-a propus înregistrarea 
lucrării ca dosar penal, întrucât pentru verificarea temeiniciei acuzaţiilor, erau 
necesare ridicări de documente, audieri de persoane şi întocmirea unui raport de 
evaluare a tranzacţiilor, activităţi ce nu puteau fi efectuate în afara unui cadru 
procesual adecvat. 

Procurorul şef secţie şi-a însuşit propunerea Serviciului de investigaţii, şi, ca 
atare, sesizarea  s-a înregistrat ca dosar penal. 

Rezultă, aşadar, că sesizarea penală a fost înregistrată cu o întârziere de 
aproximativ 11 luni de la data când a fost adresată organului de urmărire penală 
competent. 

4. La data de 10.11.2006 a fost înregistrată în Registrul de intrare-ieşire a 
corespondenţei, sesizarea instituţii abilitată să efectueze acte de control prin care se 
făceau cunoscute neregulile constatate în activitatea de finanţare şi executare a lucrărilor 
de consolidare efectuate la o unitate din sistemul sanitar, prejudiciul cauzat fiind estimat 
la 862.271,36 RON. 

Sesizarea  era însoţită de raportul  aprobat de organele competente cuprinzând 
acordul pentru valorificarea actului de control şi luare de măsuri. 

Respectiva sesizare a format obiectul unei lucrări şi a fost repartizată Serviciului 
de investigaţii pentru verificări. 

De la data înregistrării lucrării şi până la data de 07.05.2007 nu a fost 
efectuată nicio verificare. 

A rezultat că nici până în prezent sesizarea nu a fost înregistrată în Registrul 
de evidenţă a activităţii de urmărire penală. 

5. Procedându-se în acelaşi mod nu a fost înregistrată în Registrul de evidenţă a 
activităţii de urmărire penală nici memoriul formulat de o altă firmă împotriva 
reprezentanţilor unei societăţi comerciale prin care se făcea referire la ilegalităţile 
săvârşite în activitatea post privatizare a societăţii. 

Memoriul în caz cuprindea o expunere detaliată a acţiunilor ce se considerau a fi 
ilicite. 

Iniţial, memoriul a fost adresat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
şi transmis spre competentă soluţionare Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 
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Lucrarea înregistrată a fost repartizată la data de 05.02.2007, Serviciului de 
investigaţii, unde se află şi în prezent, fără a se fi efectuat însă vreo activitate de 
investigaţie, până la data de 11.06.2007. 

6. La data de 23.01.2007, Direcţia Naţională Anticorupţie a fost sesizată de o 
societate comercială cu privire la săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu contra 
intereselor persoanelor şi fals intelectual de către organele de conducere a unei instituţii 
publice şi a unei firme. 

Se arăta că, la data de 09.08.2006, s-a încercat cu sprijinul celor doi făptuitori, 
simularea unei licitaţii în cadrul altei instituţii, organizată pentru recuperarea unui debit 
de 200.000 RON datorat statului de societatea comercială în scopul de a dobândi, prin 
persoane interpuse, imobilul ce constituia sediul societăţii, la sume subevaluate. 

Plângerea penală formulată menţiona vătămarea ce ar fi fost cauzată petentei  şi 
era semnată de reprezentantul său legal. 

Cu toate acestea, plângerea nu a fost înregistrată imediat în Registrul de 
evidenţă a activităţii de urmărire penală, ci repartizată Serviciului de investigaţii 
din cadrul Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. 

După aproape 6 luni de la data înregistrării lucrării, prin referatul din 
12.06.2007, ofiţerul de poliţie judiciară însărcinat cu efectuarea verificărilor, 
propune trimiterea acesteia la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, 
apreciind că în cauză nu se săvârşiseră activităţi de competenţa Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie. 

Propunerea ofiţerului de poliţie judiciară a fost însuşită de procurorul şef secţie  
şi, ca urmare, respectiva plângere penală nu a figurat înregistrată în Registrul de 
evidenţă a activităţii de urmărire penală şi nici soluţionată ca atare. 

În adresa de înaintare a lucrării, emisă de Direcţia Naţională Anticorupţie se 
menţiona ca în cazul stabilirii unor infracţiuni de competenţa sa, să se dispună măsuri 
legale corespunzătoare de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş. 

7. La data de 07.03.2007, în Registrul de evidenţă a cererilor, reclamaţiilor, 
sesizărilor şi memoriilor se înregistrează memoriul unui petent adresat 
procurorului şef secţie prin care se semnalau ilegalităţile comise de o persoană ce 
ocupa o funcţie eligibilă, care, în mod nelegal, ar fi înstrăinat anumite suprafeţe de 
teren pentru care exista interdicţie de înstrăinare. 

De asemenea, se sesizau şi ilegalităţile comise de funcţionarii care erau 
competenţi să efectueze operaţiuni în carte funciară, care ar fi radiat din cartea funciară 
interdicţiile de înstrăinare notate asupra respectivelor suprafeţe de terenuri, cât şi de doi 
notarii publici  care ar fi autentificat, în mod fraudulos, contractele de vânzare-
cumpărare privind terenurile aflate pe amplasamentul solicitat de petent şi alte persoane. 

Deşi plângerea penală cuprindea o descriere detaliată a activităţii 
infracţionale pretins a fi săvârşite de făptuitori şi era însoţită de acte doveditoare 
(documentaţie cadastrală, hotărâri judecătoreşti, încheieri de autentificare, 
contractele de vânzare-cumpărare privind suprafeţele de teren în litigiu) şi era 
semnată de persoana vătămată, din dispoziţia procurorului şef secţie, lucrarea a 
fost repartizată Serviciului de investigaţii pentru efectuarea de verificări. 
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Prin referatul din 15.06.2007, întocmit de ofiţerul de poliţie judiciară din cadrul 
Serviciului de investigaţii, se propune înregistrarea lucrării la cauze penale, fără a se fi 
efectuat vreo verificare. Ca urmare, s-a format dosar penal. 

Întârzierea în înregistrarea corespunzătoare a cauzei a fost de 3 luni. 
8. La data de 13.06.2006, Direcţia Naţională Anticorupţie a fost sesizată de  un alt 

petent cu o plângere penală formulată împotriva conducerii unei instituţii de învăţământ 
prin care se solicita efectuarea de cercetări cu privire la modalitatea în care un teren ce 
făcea parte din domeniul public al statului a fost adus ca aport la capitalul unei societăţi 
comerciale.  

De menţionat că, terenul în discuţie aparţinând domeniului statului trecuse în 
proprietatea unei societăţi comerciale fără ca societatea să achite vreo sumă de bani cu 
titlu de preţ. 

Plângerea penală a fost înregistrată în Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei 
şi repartizată de procurorul şef secţie, Serviciului de investigaţii pentru verificări. 

Fără a se efectua vreo verificare, prin referatul din 04.10.2006 al ofiţerului de 
poliţie judiciară, s-a propus înregistrarea lucrării la cauze penale. 

9. La data de 02.05.2007, cu adresa nr.404/O/2007, Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism a înaintat Direcţiei Naţionale Anticorupţie sesizarea din 
11.04.2007 a  unei instituţii abilitată să efectueze acte de constatare privind operaţiunile 
efectuate de reprezentanţii unor societăţi comerciale, din a căror analiză rezulta un 
comportament evazionist derulat tip „suveică”. 

În sesizarea susmenţionată erau detaliate activităţile desfăşurate de respectivele 
societăţi comerciale din care rezultau suspiciuni de spălare a banilor, prejudiciul estimat 
fiind de circa 1.700.000 Euro. 

Sesizarea formulată conţinea solicitarea de efectuare a cercetărilor penale sub 
aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art.6(1) din Legea nr.656/2002 faţă de 
persoanele fizice şi persoanele juridice implicate în respectivele activităţi. 

Lucrarea a fost înregistrată la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie în Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei, iar, prin 
rezoluţia din aceeaşi dată a procurorului şef secţie, s-a dispus repartizarea acesteia 
la Serviciul de investigaţii, unde se află şi în prezent. 

10. Tot astfel s-a procedat şi în cazul sesizării formulată de alt petiţionar, în 
calitatea sa de demnitar, prin care se solicita declanşarea cercetărilor penale împotriva 
persoanelor care au elaborat, adoptat şi susţinut proiectul unui act normativ. 

Se arăta în esenţă că, iniţiatorii şi susţinătorii respectivului proiect de lege ar fi 
omis, în mod deliberat şi din anumite considerente, să înscrie în expunerea de motive, 
cât şi în textul actului normativ, anumite menţiuni. 

Se mai arăta că, respectivul proiect de act normativ nu obţinuse avizele stabilite de 
lege şi astfel se încălcase legislaţia internă şi a Uniunii Europene. 

Sesizarea a fost înregistrată în Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei şi, 
din dispoziţia procurorului şef secţie, a fost repartizată Serviciului de Investigaţii la 
care se află şi în prezent. 
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11. La data de 25.04.2007, mai multe persoane juridice au formulat plângere 
penală împotriva directorului unei instituţii publice şi a unui executor bugetar , prin care 
se solicitau efectuarea de cercetări penale sub aspectul infracţiunilor de abuz în serviciu 
contra intereselor persoanelor, omisiunea sesizării organelor judiciare şi respectiv, 
neglijenţă în serviciu. 

În cuprinsul plângerii erau enunţate activităţile desfăşurate de cei doi făptuitori cu 
privire la contractele de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare cu novaţie încheiate 
pentru spaţiile a căror proprietari erau persoanele vătămate. Erau descrise detaliat 
aspectele considerate ilegale de către persoanele vătămate.  

Plângerea penală a fost înregistrată din dispoziţia procurorului şef secţie  în 
Registrul de evidenţă a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor şi memoriilor şi repartizată 
spre verificare Serviciului de investigaţii la care este încă în lucru. 

 
B. În continuare, vom prezenta câteva situaţii în care actele de sesizare, deşi 

îndeplineau condiţiile legale pentru a fi înregistrate imediat ca dosare penale, au 
fost repartizate Serviciului de Investigaţii spre verificare, verificări care, în fapt, nu 
au putut fi efectuate lipsind cadrul procesual adecvat. 

În acest sens, exemplificăm următoarele cauze penale: 
1. La data de 18.09.2006 a fost înregistrat la Secţia de combatere a infracţiunilor 

conexe infracţiunilor de corupţie în Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei, denunţul 
penal formulat de o persoană prin care se solicita efectuarea de cercetări penale pentru 
stabilirea împrejurărilor în care  o instituţie publică achiziţionase  un imobil –bloc de 
locuinţe – pentru suma de 554.500 Euro plus TVA, în condiţiile în care existase 
posibilitatea dobândirii respectivei clădiri la un preţ mai mic. 

Denunţul penal cuprindea o expunere completă a situaţiei de fapt, a textelor de 
lege încălcate şi menţiunea că prejudiciul cauzat instituţiei era de circa 400.000 Euro. 

Din dispoziţia procurorului şef secţie denunţul penal a fost repartizat 
Serviciului de investigaţii din subordine, iar, prin referatul întocmit de ofiţerul de 
poliţie judiciară, însărcinat cu efectuarea verificărilor, s-a propus înregistrarea 
lucrării în Registrul de evidenţă a activităţii de urmărire penală,  cu motivarea că 
pentru stabilirea situaţiei de fapt sunt necesare ridicări de documente şi audieri de 
persoane. 

Propunerea formulată a fost însuşită de procurorul şef secţie şi, ca urmare, 
denunţul s-a înregistrat la cauze penale. 

2. La data de 05.07.2006, un demnitar a sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie cu 
privire la neregularităţile săvârşite în cadrul procesului de privatizare al unei societăţi 
bancare de către persoanele implicate în desfăşurarea respectivei activităţi, prin 
subevaluarea activelor  şi înstrăinarea de acţiuni către salariaţii unor instituţii, la preţuri 
diminuate. 

În sesizarea formulată erau nominalizate persoanele care puteau furniza date şi 
relaţii. 
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Sesizarea a fost înregistrată în Registrul de evidenţă a cererilor, reclamaţiilor, 
sesizărilor şi memoriilor, şi repartizată de procurorul şef secţie, Serviciului de 
investigaţii spre verificare. 

După trecerea unui interval de 2 luni, în care nu s-a efectuat nicio activitate, 
prin referatul , ofiţerul de poliţie judiciară a propus înregistrarea lucrării la cauze 
penale, cu menţiunea că efectuarea de cercetări impune ridicarea de înscrisuri şi 
solicitarea de informaţii bancare, ce constituie secret profesional şi a căror 
furnizare nu poate fi obţinută decât cu respectarea Legii nr.58/1999 privind 
activitatea bancară. 

Ca urmare, sesizarea a fost înregistrată la cauze penale. 
3. Aceeaşi situaţie se regăseşte şi într-un alt dosar penal  care a fost înregistrat în 

Registrul de evidenţă a activităţii de urmărire penală în baza referatului, întocmit de 
Serviciul de investigaţii, în care se menţiona că obţinerea documentelor enumerate în 
plângerea penală adresată Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi verificarea aspectelor 
semnalate, necesită transferarea lucrării la cauze penale. 

De menţionat că, sesizarea în discuţie fusese formulată de un demnitar care 
solicita efectuarea de cercetări sub aspectul infracţiunii de subminare a economiei 
naţionale săvârşită în cadrul acţiunii de anulare a contra-garanţiilor şi a garanţiilor emise 
la o anumită dată de societatea bancară, prejudiciul estimat ridicându-se la 12, 5 miliarde 
U.S.D. 

Cauza fusese înregistrată în Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei în 
cursul lunii septembrie2006, din dispoziţia procurorului şef secţie. 

4. O altă cauză constituită în baza sesizărilor formulate de o formaţiune politică şi 
un demnitar a fost înregistrată în Registrul de evidenţă a cererilor, reclamaţiilor, 
sesizărilor şi memoriilor. 

Prin respectivele sesizări se solicită efectuarea de verificări cu privire la aspectele 
infracţionale relevate de discuţiile purtate în cadrul emisiunii televizate.  

Lucrarea a fost repartizată Serviciului Investigaţii, iar, prin referatul , întocmit de 
ofiţerul de poliţie judiciară, s-a propus înregistrarea acesteia la cauze penale, având în  
vedere că pentru verificarea aspectelor semnalate era necesară audierea unor persoane.   

 
 
C. O altă constatare a Inspecţiei Judiciare se referă la modalitatea în care au 

fost valorificate unele dintre lucrările anonime. 
A rezultat că, în astfel de situaţii, pe baza unor petiţii anonimii sau a unor 

informaţii publicate în articole de presă, nesemnate de jurnalişti, s-au format 
dosare penale, fără ca, în prealabil, să se fi întocmit procese verbale de sesizare din 
oficiu, necesare declanşării mecanismului procesual pentru ipotezele în care se 
constata veridicitatea afirmaţiilor conţinute de respectivele petiţii sau articole din 
presă. 

1. La data de 07.03.2007, la Direcţia Naţională Anticorupţie a fost înregistrată o 
plângere anonimă care făcea trimitere la un articolul de presă în cuprinsul căruia se 
menţiona despre o afacere de milioane Euro a unui demnitar, care pentru o sumă modică 
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a devenit, cu ajutorul partenerilor din anumite instituţii publice  proprietarul unor 
terenuri şi clădiri a căror valoare de piaţă a fost estimată în jurul cifrei de 40 milioane 
Euro. 

Petiţia astfel formulată a fost înregistrată în Registrul de evidenţă a cererilor, 
reclamaţiilor, sesizărilor şi memoriilor şi repartizată Serviciului de investigaţii, spre 
verificare. 

Prin referatul  întocmit de lucrătorul de poliţie judiciară s-a propus conexarea 
petiţiei la  un dosar penal ce îi privea pe acelaşi demnitar şi aceeaşi firmă. 

Propunerea formulată de Serviciul de investigaţii a fost însuşită de procurorul şef 
secţie. 

Din verificările efectuate de Inspecţia Judiciară a rezultat că petiţia anonimă 
a stat la baza formării dosarului penal, aşa cum se menţionează şi în Registrul de 
evidenţă a activităţii de urmărire penală , unde la rubrica „numele celui care 
sesizează, numărul şi data sesizării” apare consemnarea – Anonimă - . 

Trecerea lucrării la cauze penale, s-a făcut în baza referatului întocmit de ofiţerul 
de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de investigaţii. 

Activităţile desfăşurate de Serviciul de investigaţii, înainte de formularea 
propunerii de trecere a lucrării la cauze penale nu au avut în vedere şi verificarea 
aspectului privitor la „îngroparea dosarului la parchet” cu privire la care se făcea 
referire în articolul de presă publicat, verificări ce ar fi demonstrat că se 
soluţionase deja o cauză cu acelaşi obiect de către Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică. 

Sub acest aspect, este de menţionat că prin rezoluţia Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică s-a dispus, în 
temeiul art.228 alin.6 raportat la art.10 lit. b din Codul de procedură penală, neînceperea 
urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art.248 Cod penal, în 
cauza privind sesizarea formulată de o instituţie publică ce era abilitată să efectueze acte 
de control, în legătură cu privatizarea unei firme. 

În motivarea soluţiei adoptată de procuror, se arăta că faptele constatate în 
Raportul de control al respectivei autorităţi în legătură cu privatizarea societăţii 
comerciale nu sunt prevăzute de legea penală. 

Actul de control care a stat la baza sesizării menţiona că ofertantul , societate în 
favoarea căreia se adjudecase licitaţia, prezentase certificate fiscale din conţinutul cărora 
nu rezulta achitarea la zi a obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari, aşa cum se 
prevedea în caietul de sarcini. 

Soluţia emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 
Secţia de urmărire penală şi criminalistică, în dosarul instrumentat a fost 
comunicată instituţiei care formulase sesizarea încă din anul 2005. 

Împotriva soluţiei nu s-a exercitat calea de atac prevăzută la nivelul 
Ministerului Public. 

2. O sesizare anonimă, transmisă prin fax, a fost înregistrată la Secţia de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie şi privea pretinsele nereguli 
săvârşite de directorul unei regii autonome cu ocazia încheierii  unui contract avea ca 
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obiect proiecte de modernizare şi instalaţii furnizate de o firmă, faptă prin care s-ar fi 
cauzat un prejudiciu în valoare de 1,5 milioane Euro. 

Lucrarea a fost înregistrată în Registrul de evidenţă a cererilor, reclamaţiilor, 
sesizărilor şi memoriilor şi repartizată de procurorul şef secţie, Serviciului de Investigaţii 
spre verificare. 

Prin referat, s-a propus înregistrarea lucrării la cauze penale, formându-se astfel 
dosar penal. 

Ca mod de sesizare a organului de urmărire penală, în Registrul de evidenţă 
a activităţii de urmărire penală, la rubrica „numele celui care sesizează, numărul şi 
data sesizării”, se face menţiunea „anonimă” şi se indică numărul de lucrare sub 
care a fost înregistrată iniţial sesizarea. 

3. O altă  petiţie „anonimă” a fost înregistrată la Secţia de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie,  prin care un grup de salariaţi de la o 
societate semnalau neregulile săvârşite de directorul economic şi o altă persoană. prin 
atribuirea unor contracte fără licitaţie, preferenţial, unei societăţii , indicându-se expres 
contractul. 

Prin referatul , întocmit de Serviciul de Investigaţii, s-a propus trecerea lucrării la 
cauze penale, formându-se astfel dosar penal. 

Nici de această dată, nu s-a procedat la întocmirea unui proces-verbal de 
sesizare din oficiu, dosarul penal formându-se în baza unei sesizări anonime deşi 
aceasta trebuia clasată, potrivit prevederilor art.7 din Ordonanţa Guvernului 
nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. 

4. La data de 18.04.2007 a fost primită prin e-mail o sesizare referitoare la   e 
afaceri imobiliare  susţinute ilegal anumite formaţiuni politice, indicate expres. 

Se solicita Direcţiei Naţionale Anticorupţie să se autosesizeze în cazul unei 
anumite afacerii imobiliare şi împotriva unor foşti şi actuali. 

E-mail-ul transmis Direcţiei Naţionale Anticorupţie conţinea datele de 
identificare ale creatorului de mesaj. 

Respectiva sesizare a fost înregistrată în Registrul de evidenţă a cererilor, 
reclamaţiilor, sesizărilor şi memoriilor, şi repartizată Serviciului de investigaţii, spre 
verificare. 

Prin referatul, întocmit de ofiţerul de poliţie judiciară, s-a propus trecerea 
lucrării la cauze penale în vederea efectuării de cercetări numai faţă de una dintre 
persoanele indicate în sesizare. 

Propunerea Serviciului de investigaţii a fost însuşită de procurorul şef secţie,  
formându-se dosar penal, soluţionat prin rezoluţie de neîncepere a urmăririi penale faţă 
de făptuitoare cu reţinerea prevederilor art.10 lit. d din Codul de procedură penală în 
ceea ce priveşte infracţiunea prevăzută de art.246 Cod penal. 

Din menţiunile înscrise în Registrul de evidenţă a activităţii de urmărire 
penală rezultă că respectiva cauză penală s-a format din lucrarea „anonimă” în 
discuţie. 

Şi în acest caz declanşarea mecanismului procesual s-a făcut în baza unei petiţii 
anonime, fără a se încheia un proces-verbal de sesizare din oficiu. 



 

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6, Tel: 3116900; Fax:3116901 , Web: www.csm1909.ro 

 
Prezentarea într-un capitol separat a constatărilor referitoare la 

înregistrarea unora dintre plângerile, denunţurile, petiţiile şi memoriile adresate 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie s-a făcut în considerarea importanţei pe care o are 
un act de sesizare în activitatea de urmărire penală. 

În afara consideraţiilor deja exprimate în cadrul celor 3 tipuri de situaţii 
prezentate, o altă constatare deosebit de importantă se referă la efectele pe care le 
produce în activitatea de urmărire penală calificarea într-un alt sens, din voinţa 
organului de urmărire penală, a unei plângeri penale. 

Aşa cum a rezultat din cele expuse, au existat situaţii în care o plângere 
penală care întrunea condiţiile de formă prevăzute de art.222 Cod procedură 
penală a fost calificată de organul de urmărire penală ca având valoarea unei 
petiţii în sensul Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor. 

Consecinţa unei asemenea calificări a influenţat direct soluţia ce putea fi 
adoptată de organul de urmărire penală şi limitele de exercitare a unui eventual 
control pentru cauze de legalitate şi temeinicie. 

De observat că, o soluţie de clasare emisă în condiţiile Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2002 nu poate fi contestată de persoana interesată la procurorul 
ierarhic superior şi nici în condiţii de contradictorialitate în cadrul unei proceduri 
judiciare, la care dă dreptul art.2781 din Codul de procedură penală, ca 
manifestare a dreptului de acces la o instanţă. 

În schimb, orice soluţie adoptată în activitatea de urmărire penală, fie ea şi 
de clasare, atunci când este îndeplinită situaţia prevăzută la art.11 pct.1 lit. a din 
Codul de procedură penală, permite exercitarea controlului de legalitate în 
condiţiile art.275 şi urm. din Codul de procedură penală, dacă persoana vătămată 
consideră că i se nesocotesc drepturile recunoscute de lege. 
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CAPITOLUL III 
 

ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ 
 
 
În cadrul Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie 

funcţionează Serviciul de investigaţii, Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale şi 
Serviciul de combatere a macrocriminalităţii economico-financiare. 

Atribuţiile acestor servicii, inclusiv ale Biroului pentru combaterea infracţiunilor 
de crimă organizată şi corupţie prevăzute în Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, modificată şi completată, ce 
funcţionează în cadrul Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind 
infracţiuni asimilate sau în legătură directă cu infracţiunile de corupţie sunt cele stabilite 
la art.45-48 din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Activitatea serviciilor pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind 
infracţiuni asimilate sau în legătură directă cu infracţiunile de corupţie şi de combatere a 
macrocriminalităţii economico-financiare, ale căror competenţe se situează în cadrul 
activităţii de urmărire penală, nu va fi examinată distinct în raportul Inspecţiei Judiciare, 
ci în cuprinsul constatărilor referitoare la activitatea procurorilor Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie, sub a căror conducere, supraveghere şi control îşi îndeplinesc funcţiunile 
ofiţerii de poliţie judiciară. 

Întrucât competenţele Serviciului de investigaţii privind infracţiuni conexe 
infracţiunilor de corupţie se situează în afara activităţii de urmărire penală 
propriu-zise, vom prezenta, în continuare, constatările rezultate din verificările 
efectuate. 

 
SECŢIUNEA I 

SERVICIUL DE INVESTIGAŢII 
 

În cadrul Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie 
funcţionează Serviciul de investigaţii, cu un număr de 7 ofiţeri de poliţie judiciară 
conduşi de un şef serviciu, ofiţer de poliţie judiciară. 

Din modul în care au fost prevăzute atribuţiile acestui serviciu rezultă că 
acesta a fost conceput ca un organ specializat în constatarea şi descoperirea 
infracţiunilor. 

În concret, Serviciul de investigaţii are, potrivit art.45 din Regulamentul de ordine 
interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, următoarele atribuţii: 

• desfăşoară activităţi de constatare a infracţiunilor conexe infracţiunilor 
de corupţie, potrivit legii; 

• aplică metode şi mijloace tehnice pentru obţinerea de date şi informaţii 
în cazul săvârşirii infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie; 

• efectuează investigaţiile necesare documentării preliminare începerii 
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urmăririi penale, identifică autorii, stabileşte modul de operare şi participare la 
săvârşirea faptelor, identifică bunurile rezultate în urma activităţii infracţionale şi 
asigură condiţiile pentru indisponibilizarea acestora în vederea luării măsurilor 
asiguratorii; 

• desfăşoară orice alte activităţi cu caracter operativ impuse de 
specificul  şi de dinamica fiecărui caz. 

Distinct de aceste atribuţii, specifice activităţii de investigare a infracţiunilor, între 
competenţele ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de investigaţii se 
regăseşte şi cea de efectuare, din dispoziţia procurorului, a actelor premergătoare şi a 
actelor de urmărire penală în dosarele aflate în curs de soluţionare. 

Se constată, aşadar, că ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul acestui serviciu 
au competenţa de a efectua acte de urmărire penală, în măsura în care există o 
dispoziţie a procurorului, şi, în mod exclusiv, activităţi specifice fazei de 
investigaţie. 

Din acest motiv ofiţerii de poliţie judiciară repartizaţi în cadrul acestui serviciu 
desfăşoară şi acte de urmărire penală atunci când se apreciază necesar, sub coordonarea 
procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie, conform planificării întocmite de 
procurorul şef secţie. 

Controlul efectuat de Inspecţia Judiciară la Serviciul de investigaţii a avut în 
vedere verificarea limitelor în care s-a desfăşurat activitatea de investigaţie, 
interesând, în special, dacă prin respectiva activitate nu s-au realizat, în fapt, acte 
premergătoare începerii urmăririi penale, acte  pentru a căror efectuare valabilă 
era necesară înregistrarea cauzei ca dosar penal şi emiterea unei dispoziţii scrise 
din partea procurorului delegat cu efectuarea urmăririi penale. 

Desigur, atât activitatea de investigaţie, cât şi cea de efectuare a actelor 
premergătoare are ca scop verificarea unor date sau informaţii în vederea începerii 
urmăririi penale. 

Deşi unite prin acelaşi scop, cele două activităţi nu se confundă însă. 
De esenţa activităţii de investigaţie este efectuarea acelor activităţi menite să 

conducă la descoperirea săvârşirii infracţiunilor, a autorilor acestora, a modului de 
operare şi participare la săvârşirea faptelor şi a identificării bunurilor rezultate în 
urma activităţii infracţionale. 

Cu alte cuvinte, investigaţia reprezintă un proces de cercetare sistematică şi 
amănunţită, o analiză a datelor şi informaţiilor obţinute prin metode şi mijloace 
tehnice specifice, toate acestea făcute în scopul de a examina, în ansamblu, dacă 
există o temere reală şi serioasă că s-a săvârşit o infracţiune. 

Astfel de activităţi nu presupun de plano un contact nemijlocit cu persoanele 
bănuite de săvârşirea unei infracţiuni sau a celorlalte persoane implicate în caz. 

Atunci când completarea informaţiilor necesită audieri de persoane, 
ridicarea de obiecte şi înscrisuri sau orice alte acţiuni cu publicitate, considerăm că 
se trece deja în faza actelor premergătoare începerii urmăririi penale. 

Actele premergătoare nu se pot, însă, efectua în afara unui dosar penal şi a 
unei dispoziţii emise în acest sens de procurorul delegat în cauză cu efectuarea 
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urmăririi penale, având în vedere că în toate cauzele date în competenţa Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către 
procuror. 

În acest sens, prin dispoziţiile art.10 alin.4 teza a II-a din Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie se prevede expres că actele 
întocmite de ofiţerii de poliţie judiciară, din dispoziţia scrisă a procurorului se 
efectuează în numele acestuia. 

Cu aceste precizări, verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au relevat 
existenţa unor situaţii, în care, în cadrul activităţii de investigaţie, s-au realizat în 
fapt acte specifice fazei de urmărire penală, în condiţiile în care nu exista un dosar 
penal înregistrat şi nicio dispoziţie a procurorului care să fi fost emisă în acest sens. 

1. Astfel, la data de 29.09.2006, o instituţie publică a transmis Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie memoriul unei petente, prin care se solicita efectuarea de cercetări faţă de 
preşedintele unei Agenţiei Naţionale sub aspectul infracţiunii de abuz în serviciu 
săvârşită cu ocazia achiziţionării unui fond de carte pentru care avea rezervate drepturile 
de autor. 

Memoriul a fost înregistrat în Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei al 
Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie  şi repartizat spre 
verificare Serviciului de investigaţii. 

Prin referatul întocmit de ofiţerul de poliţie judiciară s-a propus înregistrarea 
lucrării la cauze penale, formându-se dosar penal. 

Din verificările efectuate a rezultat că în cadrul activităţilor de investigaţie a 
fost audiată şi reaudiată petenta, audiat un funcţionar public, iar, ulterior, s-a 
încercat audierea altei persoane. 

Cu referire la această ultimă activitate, procesul-verbal încheiat de ofiţerul 
de poliţie judiciară la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, consemnează că 
înainte de ascultarea persoanei i s-a adus la cunoştinţă că are „dreptul de a fi 
asistată de un avocat”, iar, după această informare, persoana în cauză a declarat că 
nu doreşte să fie ascultată. 

2. La data de 20.10.2006, Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie a fost sesizată cu o plângere penală formulată  împotriva  unui 
executor bancar  prin care se solicita efectuarea de cercetări penale cu privire la 
infracţiunile de fals, uz de fals şi abuz în serviciu pe care făptuitoarea le-ar fi săvârşit în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu, în cauza ce forma obiectul unui anumit dosar de 
executare silită. 

Plângerea penală adresată organului de urmărire penală cuprindea o expunere 
detaliată a cazului şi menţiona în concret faptele în raport de care urmau a se efectua 
cercetările penale. 

Cu toate acestea, ca şi în cazul altor situaţii care au fost prezentate la capitolul II 
al raportului de control, plângerea penală a fost înregistrată în Registrul de intrare-ieşire 
a corespondenţei  şi repartizată spre verificare Serviciului de investigaţii. 

Nici până la data efectuării verificărilor de faţă, Serviciul de investigaţii nu a 
exprimat un punct de vedere asupra lucrării ce le-a fost repartizată. 
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A rezultat, însă, că se efectuează cu ritmicitate activităţi de investigaţii, 
constând în audierea repetată a făptuitoarei - executor bancar, în perioada 
07.11.2006 - 22.01.2007 şi a lichidatorului judiciar,  la datele de 19.02.2007 şi 
29.03.2007. 

3.  Tot astfel, în lucrarea  înregistrată ca urmare a denunţului penal formulat de o 
persoană cu privire la care verificările au constatat că nu domicilia la adresa indicată în 
sesizare, Serviciul de investigaţii a efectuat activităţi specifice în vederea obţinerii de 
informaţii referitoare la pretinsa activitate infracţională săvârşită de un magistrat cu 
funcţie de conducere. 

Lucrarea a fost finalizată cu propunere de trimitere la o unitate de parchet spre 
competentă soluţionare a deficienţelor ce fuseseră constatate în raportul de audit public 
intern efectuat de o instanţă superioară în grad. 

Dintre activităţile de investigaţie ce au fost efectuate atrage atenţia procesul-
verbal  care constată deplasarea ofiţerilor de poliţie judiciară la sediul  unui 
cabinet de avocatură  în vederea ascultării avocatului titular „ cu privire la o serie 
de fapte penale posibil comise de preşedintele unei instanţe judecătoreşti. 

Procesul-verbal în discuţie cuprinde relatările avocatului în sensul necunoaşterii 
activităţii magistratului şi nici a persoanei denunţătoare. 

4. Şi în lucrarea  înregistrată în Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei care a 
fost prezentată la capitolul II(litera A punctul 4) s-a constatat o depăşire a activităţilor de 
verificare ce puteau fi executate în faza documentării preliminare de către ofiţerii de 
poliţie judiciară ai Serviciului de investigaţii. 

S-a constatat că activităţile desfăşurate au avut în vedere şi convocarea unor 
persoane cu atribuţii de control care participaseră la întocmirea actului de control, 
pe baza căruia s-a întemeiat sesizarea organului de urmărire penală. 

Or, în cadrul unor verificări preliminare nu apărea necesară audierea 
persoanelor cu privire la alte constatări decât cele menţionate în raportul de 
control întocmit. 

 
 Verificările efectuate de Inspecţia Judiciară în legătură cu  activitatea 

Serviciului de investigaţii au evidenţiat şi existenţa unor situaţii în care ofiţerii de 
poliţie judiciară s-au exprimat asupra competenţei Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
de a efectua cercetări în cazurile cu care fusese sesizată. 

5. La data de 02.03.2006, o societate comercială s-a adresat Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie cu o plângere penală prin care solicita cercetarea membrilor completului de 
judecată care participaseră la soluţionarea unui dosar de către o instanţă, pe motiv că 
faptele judecătorilor i-ar fi cauzat un prejudiciu de 250.000 Euro. 

Prin referatul cuprinzând rezultatul verificărilor efectuate în plângerile 
formulate de petenta societate comercială, ofiţerul de poliţie judiciară a propus 
înaintarea lucrării Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 
Secţia de urmărire penală şi criminalistică, competentă să efectueze cercetări în 
cauză având în vedere că „din conţinutul plângerii nu rezultă infracţiuni aflate în 
competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie”. 
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Referatul întocmit în cauză a fost aprobat de procurorul şef secţie, lucrarea fiind 
trimisă Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu adresa. 

6. Şi în lucrarea înregistrată în Registrul de evidenţă a cererilor, reclamaţiilor, 
sesizărilor şi memoriilor, prezentată la capitolul II lit. A, punctul 6 s-a constatat că prin 
referatul întocmit de Serviciul de investigaţii s-a propus trimiterea la o unitate de 
parchet, pe motiv că nu au fost săvârşite infracţiuni de competenţa Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, dar existau indicii de săvârşire a unor infracţiuni de abuz 
în serviciu contra intereselor persoanelor de către făptuitorii nominalizaţi în 
plângere. 

Acelaşi referat constată că în cadrul activităţilor de investigaţie s-a luat act de 
refuzul reprezentanţilor societăţii petente de a da declaraţii la solicitarea ofiţerului de 
poliţie judiciară. 

7.  Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie a  
înregistrat o sesizare  a unui petent transmisă de o instituţie publică, prin care se solicita 
verificarea declaraţiei de avere a  vicepreşedinte unei   Agenţii Naţionale. 

Printr-o altă sesizare, formulată de un sindicat, se solicita, printre altele, 
verificarea aceleiaşi declaraţii de avere. 

Această sesizare a fost înregistrată în Registrul de evidenţă a cererilor, 
reclamaţiilor, sesizărilor şi memoriilor şi a fost soluţionată cu privire la celelalte aspecte 
decât cel al modului de dobândire a bunurilor menţionate în declaraţia de avere, cu 
propunere de trecere la cauze penale, formându-se dosar penal. 

Cu privire la modul în care a fost dobândită averea de către făptuitor, în lucrare s-
a întocmit referat cu propunere de clasare, reţinându-se că din verificările efectuate în 
baza de date a instituţiei în care lucra cel la care se făcea referire în sesizare nu a fost 
identificată nicio persoană cu numele declarat de autorul respectivei sesizări. 

Referatul Serviciului de investigaţii  cuprindea constatarea că nu se săvârşise 
nicio faptă de natură penală în legătură cu modul în care a fost dobândită averea 
de către făptuitor, fapt ce a fost comunicat şi  instituţiei care transmisese sesizarea 
petentului, cu adresă, semnată de procurorul şef secţie. 

De menţionat că, activitatea desfăşurată în acest sens de Serviciul de 
investigaţii a constat numai în examinarea declaraţiei de avere a făptuitorului, 
postată pe site. 

Totodată, în acelaşi referat se menţiona că în urma verificărilor efectuate în 
legătură cu celelalte aspecte descrise în sesizare s-a format dosar penal  care ar fi fost 
trimis unei unităţi de parchet în vederea cercetării faptelor de competenţa sa. 

Verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au relevat că anterior întocmirii 
referatului susmenţionat, prin rezoluţia din 28.08.2006 emisă în dosarul penal, 
procurorul delegat cu efectuarea urmăririi penale dispusese deja neînceperea urmăririi 
penale reţinând aplicabilitatea art.10 lit. f din Codul de procedură penală în raport de 
ordonanţa  unui serviciu teritorial al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Din motivarea rezoluţiei adoptate în cauză de procuror se reţine însă că prin 
ordonanţa Serviciului Teritorial, respectiva unitate de parchet dispusese disjungerea 
cauzei cu privire la infracţiunea prevăzută de art.249 Cod penal şi declinarea 
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competenţei de soluţionare în favoarea unităţii  care a dispus soluţia de netrimitere în 
judecată. 

8. La Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie a fost 
înregistrată sesizarea administratorului  unei societăţi comerciale, prin care se semnalau 
unele abuzuri ce ar fi fost comise de fost demnitar cu ocazia încheierii unui contract de 
vânzare - cumpărare unor bunuri imobile. 

Plângerea penală în discuţie a fost înregistrată în Registrul de intrare-ieşire a 
corespondenţei şi repartizată spre verificare Serviciului de investigaţii. 

Verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au stabilit că activităţile de 
investigaţie realizate în cauză au constat în audierea mai multor persoane – notar, 
avocat, concubina administratorului societăţii-petente, ale căror declaraţii au fost 
scrise personal în faţa organului de poliţie judiciară. 

Investigaţiile efectuate au fost finalizate cu propunerea de clasare a lucrării, 
în referatul întocmit, menţionându-se că nu s-a stabilit săvârşirea vreunei fapte 
penale nici de către făptuitorul  şi nici de către o altă persoană, existând mai multe 
procese civile şi comerciale , în curs de soluţionare, între societăţile în litigiu. 

Referatul întocmit în cauză a fost însuşit de procurorul şef secţie. 
 
SECŢIUNEA A II-A 
 

RESPECTAREA PRINCIPIULUI CONTINUITĂŢII PROCURORULUI ÎN 
CURSUL URMĂRIRII PENALE 

 
Pentru garantarea independenţei sistemului judiciar, prin Legea nr.304/2004, 

privind organizarea judiciară, modificată şi republicată, s-au prevăzut dispoziţii de 
natură a asigura independenţa efectivă a procurorului în măsurile dispuse şi soluţiile 
adoptate. 

Independenţa sistemului judiciar presupune ca o cauză repartizată unui procuror 
să nu mai poată fi redistribuită altui procuror decât atunci când există motive temeinice 
şi expres prevăzute de lege. 

Pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor cuprinse în Planul de acţiune pentru 
implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pentru perioada 2005-2007, 
precum şi în Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei anticorupţie pentru 
perioada 2005-2007, prin Hotărârea nr.398 din 28.09.2005 a Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii au fost aprobate criteriile obiective de repartizare aleatorie a 
cauzelor către procurori, stabilindu-se expres că distribuirea cauzelor trebuie să se facă 
cu respectare prioritară a principiilor specializării şi continuităţii procurorului. 

Criteriile de repartizare aleatorie a cauzelor către procurori au fost stabilite în 
anexa la Hotărârea Plenului, separat, în cadrul celor trei domenii de activitate, respectiv 
activitatea de urmărire penală proprie, activitatea de supraveghere a urmăririi penale şi 
activitatea judiciară. 



 

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6, Tel: 3116900; Fax:3116901 , Web: www.csm1909.ro 

Repartizarea cauzelor pe criterii obiective, în interiorul parchetelor, este 
condiţionată de organigrama parchetelor, şi de procesul de ocupare a posturilor, 
specificul şi volumul de activitate şi dotarea tehnică existentă. 

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii a fost comunicată 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie (la acea dată Parchetul Naţional Anticorupţie) iar din 
verificările efectuate a rezultat că la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie repartizarea cauzelor către procurori nu se face în mod 
aleatoriu. 

Din verificările efectuate de Inspecţia Judiciară a rezultat că în perioada 
supusă controlului într-un număr de 7 cauze penale s-a luat măsura redistribuirii 
dosarelor de către procurorul şef secţie, deşi nu erau îndeplinite condiţiile 
prevăzute de art.64 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, 
modificată şi republicată şi nici nu exista nicio altă situaţie de incompatibilitate, 
dintre cele prevăzute de Codul de procedură penală. 

A rezultat că dosarele înregistrate pe rolul secţiei au fost repartizate procurorilor 
din subordine de către procurorul şef secţie, cu excepţia situaţiilor în care prerogativele 
funcţiei au fost exercitate de procurorul şef adjunct secţie. 

S-a constatat că dintre dosarele reţinute spre soluţionare de procurorul şef 
secţie, unele au fost redistribuite către alţi procurori deşi nu existau motive 
întemeiate care să justifice redistribuirea lor. 

1. Astfel,  dosarul penal privind pretinsa activitate infracţională desfăşurată de 
făptuitor care,  ar fi dispus directorilor unei societăţi falsificarea documentelor acesteia 
în vederea obţinerii unui ajutor de stat pentru restructurarea întreprinderilor aflate în 
dificultate, a fost reţinută spre instrumentare de către procurorul şef secţie şi repartizată 
Serviciului de investigaţii pentru efectuarea unor activităţi de investigaţie. 

De menţionat că dosarul penal în discuţie fusese înregistrat prin declinare de 
la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire 
penală şi criminalistică şi, ca atare, nu erau necesare efectuarea unor activităţi de 
investigaţie, ca fază a documentării preliminare. 

Fiind vorba de un dosar penal orice activitate a ofiţerilor de poliţie judiciară 
din cadrul Serviciului de investigaţii nu putea fi efectuată decât în limitele 
ordonanţei de delegare ce trebuia emisă de procurorul delegat cu efectuarea 
urmăririi penale, în condiţiile art.217 alin. 4 din Codul de procedură penală. 

În intervalul de 4 luni cât dosarul a figurat în partida procurorului şef secţie, nu s-
a efectuat nicio activitate de urmărire penală şi nicio altă activitate de investigaţie, cu 
excepţia solicitării unor relaţii de la o instituţie abilitată să efectueze acte de control. 

Prin rezoluţie  procurorul şef secţie dispune ca alt procuror să efectueze urmărirea 
penală în cauză. 

Prin această dispoziţie s-a procedat, în fapt, la redistribuire a dosarului, deşi 
nu exista nicio situaţie dintre cele prevăzute în art.64 din Legea nr.304/2004 
privind organizarea judiciară sau altă cauză de incompatibilitate. 

2. La Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie a fost 
înregistrată, cauza penală având ca obiect verificarea legalităţii licitaţiei publice 
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organizată de o autoritate publică în vederea desemnării antreprenorului general, ce 
urma a realiza un ansamblu rezidenţial. 

Cauza a fost reţinută spre soluţionare de procurorul şef secţie care, prin 
ordin rezolutiv, a dispus ca un ofiţer de poliţie judiciară să întocmească „studiu, 
notă sinteză, plan de anchetă”, stabilind şi un termen de realizare. 

După întocmirea planului de cercetare cuprinzând activităţile ce urmau a fi 
efectuate, prin rezoluţie procurorul şef secţie a dispus redistribuirea dosarului  altui 
procuror. 

Nici în acest caz nu s-a menţionat motivul care a determinat redistribuirea 
dosarului. 

3. Tot astfel, s-a procedat şi în cauza penală ce formează obiectul  unui alt dosar, 
în care o direcţie competentă să efectueze acte de constatare din cadrul unei instituţii s-a 
sesizat din oficiu cu privire la activitatea asociatului unic al unei societăţi care, cu 
prilejul efectuării unor importuri  ar fi folosit la autoritatea vamală acte falsificate, 
cauzând un prejudiciu de 196.747.044.714 ROL. 

Cauza penală a fost reţinută spre instrumentare de procurorul şef secţie, conform 
vizei , iar, prin ordin rezolutiv, acelaşi procuror şef secţie a dispus redistribuirea 
dosarului la alt procuror. 

Nu s-au menţionat motivele care au determinat trecerea cauzei repartizate 
unui procuror la alt procuror. 

4. Aceeaşi situaţie se regăseşte şi într-o altă cauza penală, în care prin rezoluţie, 
procurorul şef secţie a dispus redistribuirea dosarului reţinut spre soluţionare  altui 
procuror. 

Măsura de redistribuire a fost dispusă de procurorul şef secţie după trecerea 
unui interval de aproximativ 6 luni de la data înregistrării dosarului, respectiv. 

Nici de această dată nu s-au indicat motivele pentru care a  fost redistribuit 
un dosar deja repartizat. 

Întrucât procurorul  de caz a fost numit în funcţie la Direcţia Naţională 
Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie 
începând cu 01.06.2007, Inspecţia Judiciară a verificat dacă nu cumva măsura de 
redistribuire a dosarului se datora asigurării unui volum de muncă pentru procuror. 

Din verificările efectuate a rezultat însă că la data preluării dosarului de către 
procuror, aceasta figura în evidenţe cu 4 dosare nou intrate şi urma să preia dosarele 
repartizate procurorului  căruia îi înceta delegarea la Direcţia Naţională Anticorupţie – 
Structura Centrală  cu începere de la 01.07.2007. 

Din acest motiv, nu a fost identificată existenţa vreunei cauze obiective de 
redistribuire a dosarului. 

Din discuţiile purtate cu procurorul şef secţie, pe marginea aspectelor 
constatate cu privire la nerespectarea principiului continuităţii procurorului în 
faza de urmărire penală, acesta a afirmat că avea dreptul de a ceda altor procurori 
dosarele pe care iniţial şi le repartizase, declarând textual „pur şi simplu le-am 
cedat” (s. n. referindu-se la dosarele penale). 
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O asemenea abordare a dispoziţiilor art.64 din Legea nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară, de către procurorul cu atribuţii de a asigura şi veghea la  
respectarea lor este periculoasă şi în vădit dezacord cu scopul urmărit de legiuitor. 

Alte situaţii de nerespectare a dispoziţiilor legale ce reglementează condiţiile 
de trecere a cauzelor penale la alt procuror s-au constatat şi în următoarele dosare: 

1.  O cauza penală  a fost repartizată spre instrumentare procurorului şef adjunct 
secţie, care, prin ordonanţa, a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în 
favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. 

      Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi-a declinat la rândul său 
competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi, 
constatând existenţa conflictului negativ de competenţă, a înaintat cauza procurorului 
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea emiterii 
regulatorului de competenţă. 

      Prin ordonanţa procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, s-a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de 
corupţie, căreia i s-a trimis dosarul spre conformare. 

Cauza a fost reînregistrată la numărul iniţial, dar a fost repartizată spre soluţionare 
altui procuror decât cel delegat iniţial cu efectuarea urmăririi penale. 

Măsura de distribuire a dosarului către alt procuror a fost motivată oral de 
procurorul şef secţie prin  faptul că procurorul iniţial se dezînvestise prin 
adoptarea soluţiei de declinare a competenţei. 

Cu privire la aceste afirmaţii, o primă precizare este aceea că în activitatea de 
urmărire penală, procurorul nu se dezînvesteşte, indiferent de soluţia pe care o adoptă, 
termen specific activităţii pe care o desfăşoară instanţele de judecată. 

Dincolo de exprimarea folosită de procurorul şef secţie, măsura de redistribuire a 
dosarului nu era justificată nici pe fond, având în vedere dispoziţiile art.64 din Legea 
nr.304/2004 privind organizarea judiciară, modificată şi republicată. 

Dispoziţiile legale enunţate nu prevăd existenţa unei astfel de situaţii între cazurile 
de trecere a unei lucrări de la un procuror la altul. 

Prin urmare, rămâne în discuţie o eventuală incompatibilitate a procurorului 
desemnat iniţial de a mai participa la instrumentarea cauzei, după emiterea regulatorului 
de competenţă. 

Sub acest aspect, este de menţionat prevederea din art.49 alin.4 din Codul de 
procedură penală, conform căreia persoana care a efectuat urmărirea penală este 
incompatibilă să procedeze la refacerea acesteia, când refacerea a fost dispusă de 
instanţă. 

Este lesne de observat că, în caz, nu exista nicio situaţie de incompatibilitate, 
câtă vreme soluţia ce fusese adoptată privea o chestiune preliminară, legată de 
competenţa materială a organului de urmărire penală. 

Punctul de vedere exprimat de Inspecţia Judiciară coincide cu cel al 
procurorului şef secţie, dar într-o altă cauză, în care acelaşi procuror adoptase tot 
o soluţie de declinare a competenţei. 
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Astfel, prin ordonanţa  emisă într-un dosar, procurorul delegat cu efectuarea 
urmăririi penale, care în acest caz era procurorul şef serviciu, a dispus declinarea 
competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie şi, constatând existenţa conflictului negativ de competenţă, dosarul a 
fost trimis procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie în vederea emiterii regulatorului de competenţă. 

Prin  ordonanţă, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, s-a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie. 

Dosarul cauzei a fost transmis Direcţiei Naţionale Anticorupţie–  Secţiei de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, iar, prin rezoluţia 
procurorului şef secţie  s-a dispus ca procurorul care fusese delegat iniţial să continue 
urmărirea penală şi să analizeze participaţia persoanelor implicate. 

Se constată că, în acest caz, dosarul de urmărire penală a fost repartizat 
procurorului desemnat iniţial să instrumenteze cauza. 

 
Secţia pentru procurori, în şedinţa din 8 octombrie, a stabilit că nu 

se încalcă principiului continuităţii procurorului în faza de urmărire 
penală, în situaţia în care ca urmare a declinărilor succesive de 
competenţă şi soluţionării conflictului negativ de competenţă în favoarea 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, dosarul este redistribuit altui procuror 
decât celui căruia îi fusese repartizat înainte de a fi declinat. 

  
2. La aceeaşi secţie s-a  înregistrat un  dosar penal  ce avea ca  obiect fapte 

săvârşite de persoane cu funcţii de conducere dintr-o autoritate publică care ar fi 
întocmit un referat cu propunere de modificare a unui act normativ. 

Faptele reclamate se încadrau formal în prevederile art.122 din Legea nr.78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, modificată şi 
completată. 

Respectiva cauză penală a fost repartizată de procurorul şef secţie,  unui procuror 
pentru efectuarea urmăririi penale. 

Prin referat, procurorul de caz a solicitat procurorului şef secţie să 
examineze oportunitatea redistribuirii dosarului la un alt procuror, cu motivarea 
că în respectiva lucrare sunt implicaţi factori politici din oraşul, unde el 
domiciliază şi a lucrat înainte de numirea sa, ca procuror la Direcţia Naţională 
Anticorupţie. 

Prin rezoluţia din aceeaşi dată, procurorul şef secţie a fost de acord cu 
propunerea procurorului de caz şi a dispus redistribuirea dosarului  altui 
procuror. 

În raport de situaţia constatată, considerăm că măsura de redistribuire nu a fost 
justificată de existenţa unei situaţii de incompatibilitate şi nici nu a fost soluţionată după 
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procedura prevăzută de art.53 alin.5 din Codul de procedură penală, prin ordonanţă şi în 
termen de 3 zile. 

Sub acest aspect, este de menţionat că o cauză repartizată unui procuror nu 
mai poate fi redistribuită la un alt procuror decât pentru motive temeinice. 

Procurorul are obligaţia de a instrumenta cauzele care i-au fost repartizate şi nu 
are dreptul de a se abţine de la soluţionare fără a exista motive întemeiate. 

Atunci când există astfel de motive sau un alt conflict de interese, procurorul este 
dator să se abţină de la instrumentarea cauzei. 

Această dublă cerinţă contribuie la garantarea independenţei justiţiei. 
Este, de asemenea, în sarcina procurorului să acţioneze independent în cauzele pe 

care le instrumentează, fără a fi afectat de nicio influenţă din afară şi să adopte soluţii 
bazate doar pe o evaluare a faptelor şi pe propria interpretare a legii. 

Imparţialitatea procurorului se prezumă, iar lipsa de imparţialitate trebuie 
dovedită. 

În caz, cererea de abţinere a fost formulată de procuror pentru a nu exista nicio 
bănuială cu privire la imparţialitatea sa. 

Situaţia invocată în susţinerea cererii a fost motivată de faptul că în dosar erau 
implicaţi „factori politici” din oraşul unde procurorul domicilia şi îşi desfăşurase 
anterior activitatea. 

Privită în mod singular, împrejurarea invocată nu era însă suficientă pentru 
a răsturna prezumţia de imparţialitate de care beneficia procurorul de caz, având 
în vedere caracterul mult prea general al situaţiei invocate care poate plasa în 
aceeaşi situaţie pe oricare dintre procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Consideraţiile mai sus exprimate s-au înscris în efortul Inspecţiei Judiciare de a 
identifica dacă situaţia invocată în cererea de abţinere se încadra formal în prevederea 
art.48 lit. d din Codul de procedură penală şi dacă putea fi soluţionată de către 
procurorul şef secţie, în aceste limite. 

Se poate concluziona că, nu exista niciun caz obiectiv care să atragă 
incompatibilitatea procurorului, soluţionarea favorabilă a cererii datorându-se, probabil, 
poziţiei subiective a procurorului de caz. 

Toate aceste aprecieri ale Inspecţiei Judiciare ar fi putut fi evitate dacă 
cererea de abţinere ar fi fost soluţionată cu respectarea normei de procedură 
prevăzută la art.53 din Codul de procedură penală, ordonanţa ce se emite în astfel 
cazuri cuprinzând obligatoriu motivele care au stat la baza adoptării ei. 

 
O altă constatare a Inspecţiei Judiciare are în vedere redistribuirea cauzelor 

prin nerespectarea dispoziţiilor legale ce reglementează instituţia conexării. 
Astfel, s-a constatat că într-o cauză înregistrată în anul 2006 ce fusese repartizată 

spre soluţionare procurorului la data de 17.10.2006, pe baza referatului întocmit de un 
alt procuror într-un alt  dosar înregistrat în anul 2006 dată anterior primului, procurorul 
şef secţie a aprobat la data de 25.01.2007 propunerea de redistribuire a dosarului către  
procurorul căruia i-a fost repartizată cauza ce avea număr mai mare de înregistrare  în 
vederea conexării la  aceasta. 
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În partida acestui procuror mai figura înregistrată şi o altă  cauza penală  din anul 
2007, în care  fusese emisă rezoluţia din 25.06.2007 de conexare la dosarul  cu din anul 
2006 înregistrat cu numărul cel mai mic  cu privire la care, aşa cum s-a arătat, se 
solicitase încă din 21.01.2007 conexarea la  dosarul din acelaşi an cu număr mai mare. 

La aceeaşi dată, 25.06.2007, se emite o altă rezoluţie prin care se dispune 
conexarea dosarului  cu număr mai mic la dosarul  cu număr mai mare de înregistrare 
din anul 2006, rezultând astfel că s-au încălcat elementar prevederile art.35 din Codul de 
procedură penală,  prin conexarea unui dosar mai vechi la un dosar ulterior înregistrat la 
organul de urmărire penală, consecinţa fiind aceea de redistribuire a primului dosar 
din anul 2006 procurorului care avea în lucru cauza cu număr mai mare, deşi 
acesta trebuia să revină spre soluţionare procurorului iniţial sesizat. 

S-a constatat că obiectul dosarului iniţial privea o plângere penală, prin care se 
solicita efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni de corupţie şi 
spălare de bani, ca urmare a încheierii unui contract de subantrepriză pentru efectuarea 
unor lucrări a cărui beneficiară era o instituţie publică. 

        
SECŢIUNEA  A III-A 
 
RESPECTAREA NORMELOR DE PROCEDURĂ ŞI CALITATEA ACTELOR 

PROCEDURALE 
 

Verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au avut în vedere şi calitatea 
actelor procedurale în cauzele în care urmărirea penală a fost finalizată prin soluţii 
de netrimitere în judecată, interesând, în principal, dacă au fost respectate normele 
de procedură aplicabile cauzelor de către procurorii din cadrul Secţiei de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. 

Verificările efectuate au stabilit că, în general, actele procedurale emise respectă 
condiţiile de formă prevăzute de lege pentru măsura procesuală pe care o aduce la 
îndeplinire. 

Au fost identificate, însă, şi situaţii în care actele procedurale nu au fost 
corespunzător întocmite, deficienţele constatate rezultând din expunerea ce 
urmează: 

 
 1. Într-un dosar, s-a dispus prin ordonanţa , în temeiul art.38 din Codul de 
procedură penală, disjungerea cauzei privind faptele săvârşite de o persoană ce deţinea o 
funcţie publică în legătură cu retrocedarea terenurilor ce au făcut obiectul contractului de 
vânzare-cumpărare încheiat cu o firmă, înregistrarea cauzei disjunse sub un număr nou 
de dosar şi trimiterea acesteia unui Serviciu Teritorial  în vederea conexării la un dosar 
al respectivei unităţi de parchet. 
 Se constată că actul procedural corespunzător dispoziţiei adoptate în cauză 
era rezoluţia şi nu ordonanţa. 
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 Sub acest aspect, este de menţionat că procurorul dispune prin ordonanţă numai 
atunci când prin lege se prevede expres aceasta, iar pentru toate celelalte cazuri, prin 
rezoluţie motivată. 
 Temeiul juridic indicat este totodată şi incomplet întrucât dispoziţiile art.38 
din Codul de procedură penală nu puteau fi reţinute decât prin raportare la 
dispoziţiile art.45 din Codul de procedură penală, aplicabile în activitatea de 
urmărire penală. 
 
 2. Printr-o rezoluţie , s-a dispus, în temeiul art.10 lit. a şi d din Codul de procedură 
penală neînceperea urmăririi penale faţă de două persoane sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii prevăzute de art. 292 Cod penal şi neînceperea urmăririi penale faţă de alte 
persoane pentru infracţiunile prevăzute de art.10 lit. b din Legea nr.78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, şi respectiv, art.248-249 
Cod penal. 
 Se constată că, în cauză, soluţia de neîncepere a urmăririi penale are la bază 
un temei juridic incomplet prin nereţinerea şi a dispoziţiilor art.228 alin.6 din 
Codul de procedură penală care reglementează procedura de neîncepere a 
urmăririi penale, aplicabilă şi în activitatea de urmărire penală proprie. 
 Situaţii identice se regăsesc şi în alte două dosare, în care ordonanţele emise, 
nu reţin ca temei juridic al soluţiilor de neîncepere a urmăririi penale şi 
prevederile art.228 alin.6 din Codul de procedură penală. 
 
 3. Prin rezoluţia dată în altă cauză, s-a dispus, în temeiul art.228 alin.4 cu referire 
la art.10 lit. f din Codul de procedură penală, neînceperea urmăririi penale. 
 În motivarea soluţiei se arăta că, din investigaţiile şi verificările efectuate, a 
rezultat că dosarul în discuţie avea acelaşi obiect cu cel al unui dosar, înregistrat la  un 
Serviciu Teritorial din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie în care, prin ordonanţă se 
dispusese neînceperea urmăririi penale faţă de anumiţi lucrători vamali, cercetaţi sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art.13 alin.12 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi, totodată, disjungerea cauzei faţă de 
aceleaşi persoane sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art.249 Cod penal, cu 
declinarea competenţei de soluţionare în favoarea unui parchet de pe lângă o judecătorie. 
 Această împrejurare a fost apreciată de procuror drept un impediment 
pentru efectuarea de cercetări cu privire la aceleaşi fapte care formaseră obiect de 
cercetare într-un alt dosar şi se arăta că, în condiţiile în care respectiva soluţie nu 
fusese infirmată, se impunea „executarea dispoziţiilor ordonanţei” adoptate. 
 Pe baza acestui raţionament, s-a concluzionat că dacă soluţia de neîncepere a 
urmăririi penale „promovată” în dosarul  Serviciului Teritorial nu a fost infirmată, exista 
un caz de împiedicare a punerii în mişcare sau a exercitării acţiunii penale respectiv, cel 
prevăzut la art.10 lit. f din Codul de procedură penală – „lipseşte o altă condiţie 
prevăzută de lege”. 
 Considerentele expuse în rezoluţie exprimă neîndoielnic că motivul în raport de 
care s-a considerat că nu este cazul a se începe urmărirea penală era că se efectuaseră 
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cercetări penale într-un dosar penal, soluţionat deja prin soluţie de netrimitere în 
judecată şi că, respectiva soluţie, nu fusese infirmată. 
 Cu alte cuvinte, s-a considerat că soluţia emisă în respectiva cauză nu mai 
putea fi repusă în discuţie şi că „ se impunea executarea ei”. 
 Încadrarea situaţiei reţinute în prevederile art.10 lit. f, teza ultimă din Codul de 
procedură penală, surprinde prin noutate şi merită menţionată ca soluţie jurisprudenţială. 
 
 4. Prin ordonanţa, într-o altă cauză, s-a dispus, în temeiul art.13 alin.2 din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie art.10 lit. b şi 
d din Codul de procedură penală, art.38, art.42 şi art.45 din Codul de procedură penală, 
neînceperea urmăririi penale cu referire la fapta analizată la punctul 1, pe motiv că nu 
este prevăzută de legea penală, cât şi cu privire la infracţiunea prevăzută de art.2481 Cod 
penal, faptă descrisă la pct.2, întrucât nu erau întrunite elementele constitutive ale 
respectivei infracţiuni. 
 Referitor la situaţia de fapt descrisă la pct.3 din rezoluţie s-a dispus disjungerea 
cauzei şi declinarea competenţei de soluţionare în favoarea unui parchet de pe lângă o 
judecătorie.  
 O primă observaţie este aceea că, deşi actul procedural emis în cauză este 
ordonanţa, în dispozitivul acesteia procurorul o intitulează rezoluţie. 
 Apoi, se constată că soluţia de neîncepere a urmăririi penale nu a fost emisă 
faţă de un făptuitor, ci faţă de fapte sau situaţii de fapt analizate în cuprinsul 
actului procedural. 
 De asemenea, se constată că în considerentele ordonanţei emise în cauză nu 
se nominalizează persoanele în raport de care s-au efectuat acte premergătoare, 
vorbindu-se despre „persoane din cadrul regiei”sau „persoane responsabile din 
cadrul regiei”. 

Redactarea într-un asemenea mod a dispozitivului ordonanţei emisă în cauză, 
creează serioase dificultăţi în comunicarea soluţiei ce trebuie adusă la cunoştinţă nu 
numai persoanei care a formulat sesizarea, ci şi persoanelor faţă de care s-au efectuat 
acte premergătoare. 

De asemenea, temeiul juridic reţinut la adoptarea soluţiei – art.10 lit. d din Codul 
de procedură penală – creează, ipotetic, persoanei vătămate dreptul de a se adresa 
instanţei civile pentru recuperarea prejudiciului ce i s-ar fi cauzat prin fapta ilicită a 
făptuitorilor. 

În plus, temeiul juridic reţinut este şi incomplet prin nereţinerea şi a 
prevederilor art.228 alin.6 din Codul de procedură penală care reglementează 
procedura de neîncepere a urmăririi penale, aplicabilă şi în activitatea de urmărire 
penală. 

O situaţie similară se regăseşte şi într-un alt dosar, în care, prin rezoluţie, s-a 
dispus, în temeiul art.10 lit. a din Codul de procedură penală, neînceperea urmăririi 
penale pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.248-2481 Cod penal în legătură cu 
modul de achiziţie a serviciilor publice şi de publicitate efectuate de anumite instituţii, 
pe motiv că fapta nu există. 
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Şi acest dispozitiv de rezoluţie constată emiterea unei soluţii faţă de instituţii 
publice şi nu faţă de făptuitori, a căror identitate nu poate fi stabilită nici din 
examinarea actului procedural in extenso. 

Totodată, se constată că temeiul juridic ce a stat la baza emiterii soluţiei este 
incomplet reţinut, prin omisiunea aplicării prevederilor art.228 alin.6 din Codul de 
procedură penală. 

 
5. Prin ordonanţa  emisă într-o altă cauză, s-a dispus, printre altele, şi neînceperea 

urmăririi penale faţă de făptuitor sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de luare de mită 
prevăzute de art.254 alin.1 Cod penal, temeiul juridic reţinut fiind cel prevăzut de 
art.228 alin.6 raportat la art.10 lit. j din Codul de procedură penală. 

În motivarea soluţiei se arăta că faţă de făptuitor se dispusese deja,  într-un alt 
dosar neînceperea urmăririi penale pentru aceeaşi infracţiune de către un Serviciu 
Teritorial din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

În raport de această situaţie s-a constatat că există autoritate de lucru judecat, 
cauză ce împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale. 

Rezultă, aşadar, că autoritatea de lucru judecat a fost reţinută în raport de o 
soluţie de netrimitere în judecată care nu fusese, însă, validată printr-o hotărâre 
judecătorească, pentru a putea dobândi puterea lucrului judecat. 

 
6. Prin ordonanţă , în temeiul art.10 lit. d din Codul de procedură penală şi art.42-

45 din acelaşi cod, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de doi făptuitori pentru 
săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.132 şi art.17 lit. d din Legea nr.78/2000 cu 
referire la art.194 Cod penal, pe motiv că nu sunt întrunite elementele constitutive ale 
celor două infracţiuni. 

De asemenea, s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a dosarului la un 
parchet de pe lângă o judecătorie în vederea efectuării de cercetări pentru infracţiunile 
prevăzute de art.246 şi 250 Cod penal. 

În cauză, procurorul a omis să menţioneze prevederile art.228 alin.6 din 
Codul de procedură penală, fără de care dispoziţia procurorului nu putea fi 
adoptată. 
 

6. Printr-o ordonanţă din  s-a dispus, în temeiul art.10 lit. a, art.42 şi art.45 din 
Codul de procedură penală, neînceperea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor 
prevăzute de art.254 Cod penal şi art.255 Cod penal raportate la art.6 din Legea 
nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 
modificată şi completată şi art.17 lit. d din aceeaşi lege, pe motiv că faptele nu există. 

Prin aceeaşi ordonanţă, s-a dispus şi declinarea de competenţă a cauzei în 
favoarea unui parchet de pe lângă o judecătorie pentru efectuarea urmăririi penale, sub 
aspectul infracţiunii prevăzute de art.249 Cod penal. 

Se constată că, soluţia de neîncepere a urmăririi penale s-a dispus fără 
indicarea temeiului procedural prevăzut de art.228 alin.6 din Codul de procedură 
penală şi a făptuitorilor vizaţi de respectiva soluţie. 
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Nici în cuprinsul ordonanţei nu sunt menţionate persoanele faţă de care s-au 
efectuat actele premergătoare, făcându-se vorbire de existenţa unor raporturi 
comerciale ce s-ar fi derulat între  o anumită firmă  prin cele 7 societăţi comerciale, 
urmare licitaţiilor organizate de  o societate pe acţiuni.  

În ceea ce priveşte soluţia de declinare, aceasta s-a dispus pentru efectuarea 
de cercetări circumscrise infracţiunii prevăzute de art.249 Cod penal, fără a se 
menţiona persoanele bănuite de comiterea respectivei infracţiuni şi situaţia 
concretă care ar fi condus la reţinerea ei. 

În plus, măsura de declinare a competenţei de soluţionare a cauzei nu putea 
fi tehnic dispusă fără dispoziţia prealabilă de disjungere. 

Situaţii de emitere a unor soluţii de neîncepere a urmăririi penale adoptate „in 
rem” au fost constatate şi în alte 3 dosare, precum şi în cele 38 de cauze noi formate în 
urma disjungerii dispuse într-un dosar. 

Toate dosarele constituite în urma disjungerii din această din urmă cauză, au 
fost însoţite şi de adoptarea soluţiei de declinare a competenţei în favoarea altor 
unităţi de parchet, fără ca soluţia de declinare să fie precedată de disjungere 
pentru faptele faţă de care se dispusese neînceperea urmăririi penale. 

În aceleaşi cauze, temeiul juridic care a stat la baza emiterii soluţiei de 
neîncepere a urmăririi penale nu a fost reţinut şi prin aplicarea prevederilor 
art.228 alin.6 din Codul de procedură penală, fără de care dispoziţia procurorului 
nu putea fi adoptată. 

 
7.  Tot prin ordonanţă s-a dispus, printre altele, în temeiul art.228 alin.5 din Codul 

de procedură penală cu referire la art.10 lit. d, neînceperea urmăririi penale faţă de mai 
multe persoane sub aspectul infracţiunilor prevăzute de art.17 lit. a şi d din Legea 
nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 
modificată şi completată, cu referire la art.248-2481 Cod penal. 

Se  constată că, temeiul juridic pentru emiterea soluţiei de neîncepere a 
urmăririi penale se referă în realitate la situaţia în care se restituie dosarul cauzei 
la organul de urmărire penală fie pentru completarea actelor premergătoare, fie 
pentru începerea urmăririi penale. 

Temeiul juridic aplicabil situaţiei reţinute în cauză era cel prevăzut de art.228 
alin.6 din Codul de procedură penală. 

Aceeaşi situaţie s-a constatat şi într-un alt dosar penal  în care soluţia de 
neîncepere a urmăririi penale dispusă, prin rezoluţie, trebuia emisă în baza prevederilor 
art.228 alin.6 din Codul de procedură penală şi nu a art.228 alin.5 din acelaşi cod. 

 
8. Prin rezoluţie s-a dispus, în temeiul art.228 alin.6 raportat la art.10 lit. a din 

Codul de procedură penală, neînceperea urmăririi penale privind faptele de corupţie 
semnalate. 

În motivarea soluţiei se reţine că actele premergătoare ce au fost efectuate în 
cauză vizau aspecte semnalate în presă referitoare la avantajarea societăţilor comerciale 
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aparţinând membrilor familiei unui demnitar şi a unei alte firme în acordarea unor 
contracte de către o anumită instituţie. 

În tot cuprinsul rezoluţiei nu se menţionează încadrarea juridică a faptelor 
de corupţie în raport de care se efectuaseră actele premergătoare. 

Se constată, aşadar, că dispozitivul rezoluţiei de neîncepere a urmăririi 
penale a fost necorespunzător redactat, prin neindicarea persoanelor vizate de 
soluţia de netrimitere în judecată şi a infracţiunilor sub aspectul cărora s-au 
efectuat acte premergătoare. 

 
9. Prin rezoluţie s-a dispus, în  temeiul art.228 din Codul de procedură penală şi 

art.10 lit. d, neînceperea urmăririi penale faţă de reprezentanţii legali ai unei regii  sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art.248 Cod penal raportat la art.2481 Cod 
penal , pe motiv că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii, sub aspectul 
laturii obiective. 

Şi în acest caz, se constată că dispozitivul rezoluţiei nu menţionează, în 
concret, numele persoanelor faţă de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, 
acestea fiind indicate global prin menţiunea „reprezentanţi legali”. 

 
10. Prin rezoluţia  emisă într-o altă cauză s-a dispus în temeiul art.228 alin.6 şi 

art.10 lit. a din Codul de procedură penală, neînceperea urmăririi penale cu privire la 
relaţia dintre două societăţi. 

În cuprinsul rezoluţiei, se arată că verificările şi actele premergătoare efectuate au 
vizat relaţia comercială dintre respectivele firme, al cărei obiect îl constituie încheierea 
unui număr de 73 contracte de reabilitare şi reparaţii a clădirilor aparţinând unor 
regionale de căi ferate, în perioada 2000-2002, valoarea respectivelor contracte fiind de 
116.932.000.000 ROL. 

Considerăm că, chiar dacă documentaţia existentă la dosar a însumat   23 de 
volume, rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale emisă în cauză trebuia să 
cuprindă menţiuni referitoare la numele făptuitorilor faţă de care s-a adoptat 
soluţia de netrimitere în judecată şi încadrarea juridică a faptelor sub aspectul 
cărora s-au efectuat acte premergătoare. 

 
11. Prin ordonanţă s-a dispus, printre altele, neînceperea urmăririi penale faţă de 

funcţionari din cadrul unei regii  pentru infracţiunea prevăzută de art.132 din Legea 
nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 
modificată şi completată, raportată la art.248 -2481 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 
Cod penal, temeiul juridic fiind cel prevăzut de art.228 alin.6 cu referire la art.10 lit. b şi 
d din Codul de procedură penală. 

Se constată că, soluţia a fost emisă faţă de funcţionari din cadrul regiei, fără 
a se indica în concret persoanele vizate de soluţia de neîncepere a urmăririi penale, 
deşi aceasta era cu atât mai necesară faţă de temeiul juridic reţinut, dispoziţiile 
art.10 lit. b şi d din Codul de procedură penală, neputând coexista în privinţa unei 
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singure persoane şi a unei singure infracţiuni, ceea ce înseamnă că dispoziţiile 
legale s-au aplicat distinct pentru anumiţi făptuitori. 

 
         12. Prin rezoluţie  s-a dispus, în  temeiul art.228 şi art.10 lit.b din Codul de 
procedură penală, neînceperea urmăririi penale faţă de reprezentanţii legali ai  două 
societăţi  sub aspectul infracţiunii prevăzute de art.10 lit. c din Legea nr.78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, modificată şi completată, 
pe motiv că fapta nu mai era prevăzută de legea penală. 

Se constată că, dispozitivul rezoluţiei în discuţie nu menţionează în concret 
persoanele faţă de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, acestea fiind 
determinate generic prin menţiunea „reprezentanţi legali”. 

Nici în cuprinsul rezoluţiei nu este indicată identitatea persoanelor faţă de 
care s-au efectuat acte premergătoare. 

De asemenea, se constată că şi temeiul juridic este incomplet, prin omisiunea 
reţinerii şi a prevederilor alin.6 al art.228 din Codul de procedură penală. 

 
13. Prin rezoluţie s-a dispus, în temeiul art.228 alin.6 şi art.10   lit. a din Codul de 

procedură penală, neînceperea urmăririi penale în cauză privind faptele de corupţie 
sesizate în cele 3 plângeri adresate Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Se constată că, nu se face nicio referire la identitatea persoanelor faţă de care 
s-au efectuat acte premergătoare şi nici cu privire la încadrarea juridică a faptelor 
de corupţie sesizate în cele 3 plângeri adresate Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Tot astfel, s-a procedat şi în cazul  unui alt dosar penal în care, prin ordonanţă, s-a 
dispus, subsecvent disjungerii cauzei şi declinarea competenţei de soluţionare în 
favoarea a 3 unităţi de parchet diferite pentru fapte descrise la anumite litere din 
sesizare. 

 
Secţia pentru procurori, în şedinţa din 8 octombrie, a stabilit că  

soluţiile de neîncepere a urmăririi penale date de procuror faţă de fapte 
şi nu faţă de făptuitori, în situaţii concrete, nu reprezintă o încălcare a 
dispoziţiilor legale în materie. 

 
14. Prin ordonanţa emisă în cauză s-a dispus, în temeiul art. 228 alin. 6, art. 10 lit. 

a, art. 42 şi art. 45 din Codul de procedură penală, neînceperea urmăririi penale faţă de 
mai mulţi făptuitori pentru infracţiunile de corupţie sesizate în plângere şi declinarea 
competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti. 

Se constată că, dispoziţia de declinare a cauzei nu a fost însoţită şi de măsura 
disjungerii, necesară faţă de soluţionarea în parte a sesizării penale. 

Aceeaşi situaţie s-a constatat şi într-un alt dosar în care, prin ordonanţă, s-a dispus 
neînceperea urmăririi penale faţă de anumite persoane pentru infracţiuni prevăzute de 
art. 132 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie, modificată şi completată şi declinarea competenţei de soluţionare în favoarea 
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Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea efectuării de 
cercetări sub aspectul infracţiunii prevăzută de art.60 din Legea nr.21/1996, cu referire 
la art.5 şi 6 din aceeaşi lege. 

Din verificările efectuate, prin sondaj, a rezultat că au fost situaţii în care s-
au emis ordonanţe de conexare în lucrări ce nu erau înregistrate ca dosare penale. 

Lucrările conexate se formaseră prin înregistrarea sesizărilor adresate organului 
de urmărire penală în Registrul de evidenţă a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor şi 
memoriilor şi Registrul de evidenţă a activităţii de urmărire penală şi date spre verificare 
Serviciului de investigaţii. 

Respectivele propuneri de conexare au fost formulate de Serviciul de investigaţii 
şi conexate cu aprobarea procurorului şef secţie. 

Considerăm că, procedeul folosit este neconform normei procedurale 
prevăzută în art.34 lit. d din Codul de procedură penală, instituţia conexării fiind 
proprie dosarelor penale în care se desfăşoară activităţi de urmărire penală. 

Au fost identificate şi situaţii în care, au fost conexate la dosare penale  astfel 
de lucrări prin referate  emise în baza art.34 lit. d din Codul de procedură penală,  
deşi procedeul corect era de ataşare a lucrărilor instrumentate de Serviciul de 
investigaţii la respectivele dosare penale.  
  Verificările  efectuate de Inspecţia Judiciară au stabilit că la nivelul 
Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nu există o 
practică unitară sub aspectul actelor procedurale prin care se dispun soluţiile de 
conexare. 
 A rezultat că dispoziţia procesuală se dispune, deopotrivă, atât prin  ordonanţă 
cât şi prin rezoluţie sau un simplu referat. 

Considerăm că măsura de conexare se dispune numai prin rezoluţie, concluzie ce 
se impune din interpretarea dispoziţiilor art.203 din Codul de procedură penală, care 
prevăd că, în desfăşurarea urmăririi penale, organul de urmărire dispune asupra actelor 
sau măsurilor procesuale prin ordonanţă, acolo unde legea o prevede ca atare, iar în 
celelalte cazuri prin rezoluţie motivată. 

Cum dispoziţiile art.45 din Codul de procedură penală nu prevăd expres că în 
cazul conexării se dispune prin ordonanţă, rezultă, implicit, că actul procedural 
corespunzător este rezoluţia motivată. 

O situaţie aparte s-a constatat într-o cauza penală. 
Cauza penală  având ca obiect falimentarea unei firme de către acţionarul 

principal , cu complicitatea responsabililor din cadrul unei instituţii publice a fost 
repartizată spre soluţionare procurorului de caz, prin rezoluţia  procurorului şef secţie. 

În cursul activităţilor de urmărire penală, procurorul de caz a fost informat de 
Serviciul de specialişti din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie că în evidenţele 
aceleiaşi secţii era înregistrat un alt dosar penal în care se efectuau cercetări pentru 
aceleaşi fapte şi împotriva aceloraşi persoane. 

Respectivul dosar, înregistrat sub un număr distinct, fusese repartizat procurorului 
Popa Mihai care, începând cu data de 01.11.2006, îndeplinea funcţia de procuror şef al 
Serviciului tehnic al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 
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Funcţional, acest procuror se subordona ierarhic procurorului şef al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, conform celor dispuse prin Ordinul nr.119 din 05.12.2005 
privind modul de coordonare, control şi îndrumare a structurilor Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie. 

Prin referat, procurorul de caz a solicitat procurorului şef secţie să examineze 
oportunitatea redistribuirii dosarului penal procurorului Popa Mihai, pe motiv că între  
acest dosar şi cel care forma obiectul dosarului repartizat ultimului exista o legătură de 
conexitate. 

Referatul întocmit conţine rezoluţia procurorului şef secţie, Doru Florin 
Ţuluş conform căreia redistribuirea urma a se face numai după exprimarea unui 
punct de vedere de către procurorul Popa Mihai. 

Aceeaşi rezoluţie cuprindea şi menţiunea „ de contactare a procurorului şef 
al Direcţiei Naţionale Anticorupţie”. 

Procurorul Popa Mihai şi-a exprimat acordul pentru conexare, prin înscrierea 
menţiunii „ de acord” pe referatul ce fusese întocmit de procurorul de caz. 

Tot la aceeaşi dată, procurorul şef secţie a dispus ataşarea referatului procurorului 
de caz la dosarul  aflat în instrumentarea procurorului Popa Mihai. 

Se constată aşadar, că măsura de conexare nu a fost materializată într-o 
rezoluţie, ca act procedural  prin care se dispune o astfel de măsură. 

Mai mult, verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au stabilit că, în fapt, 
conexarea nu a operat, dar activităţile de urmărire penală din dosarul  ce fusese 
repartizat spre instrumentare procurorului de caz, au fost efectuate de procurorul 
Popa Mihai după o anumită dată, menţionându-se în Registrul de evidenţă a 
activităţii de urmărire penală, la rubrica procurorul desemnat cu efectuarea 
urmăririi penale, numele procurorului Popa Mihai. 
 
 
 
SECŢIUNEA A IV-A 
 

COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ 
 
 În vederea exercitării drepturilor procesuale, persoanele care participă la 
rezolvarea cauzelor penale trebuie să ia cunoştinţă de actele procedurale pe care 
organele judiciare le efectuează pe parcursul procesului penal. 
 Pentru garantarea efectivă a drepturilor procesuale, legea prevede obligativitatea 
comunicării actelor de procedură şi termenele în interiorul cărora acestea pot fi atacate, 
după caz, la procuror sau la instanţa de judecată. 
 Verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au stabilit grave deficienţe în 
ceea ce priveşte activitatea legată de comunicarea unora dintre actele de procedură 
întocmite de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. 
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 Mai exact, s-a constatat că majoritatea soluţiilor de neîncepere a urmăririi 
penale nu au fost comunicate persoanelor faţă de care se efectuaseră acte 
premergătoare fie din dispoziţia expresă a procurorului de caz, fie ca urmare a 
lipsei de diligenţă în întocmirea formelor necesare comunicării actelor emise, în 
situaţiile în care se stabilise necesitatea comunicării lor. 
 Indiferent de motivul care a determinat necomunicarea soluţiilor de netrimitere în 
judecată, efectuarea actului de procedură era obligatoriu pentru organul judiciar, având 
în vedere dispoziţiile exprese ale art.228 alin.6 din Codul de procedură penală şi art.249 
alin.2 din Codul de procedură penală cu referire la art.246 din Codul de procedură 
penală. 
 Astfel, potrivit dispoziţiilor art.228 alin.6 din Codul de procedură penală, 
aplicabile şi în activitatea de urmărire penală proprie, în caz de neîncepere a urmăririi 
penale, copie de pe rezoluţie se comunică persoanei care a făcut sesizarea, precum şi, 
după caz, persoanei faţă de care s-au efectuat acte premergătoare. 
 În alineatul 61 al aceluiaşi articol, se prevede că împotriva rezoluţiei de neîncepere 
a urmăririi penale se poate face plângere la instanţa de judecată, potrivit art.2781 şi urm. 
din Codul de procedură penală. 
 Interpretând într-un alt sens dispoziţiile art.228 alin.6 teza a 2-a din Codul 
de procedură penală, procurorul şef secţie, Doru Florin  
Ţuluş a exprimat opinia potrivit căreia procurorul de caz este cel care apreciază 
dacă soluţia de neîncepere a urmăririi penale se comunică şi persoanelor faţă de 
care s-au efectuat acte premergătoare. 
 Tot în cadrul discuţiilor purtate de echipa de control a Inspecţiei Judiciare 
cu procurorul şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Carmen Argentina 
Gâlcă şi conducerea administrativă a Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie, procurorul şef al secţiei a menţionat şi că, 
necomunicarea unor soluţii de neîncepere a urmăririi penale persoanelor faţă de 
care s-au efectuat acte premergătoare, s-a datorat necesităţii de a păstra 
confidenţialitatea faţă de dosarul format în urma disjungerii. 
 În plus, procurorul şef secţie a afirmat că necomunicarea unei soluţii de 
neîncepere a urmăririi penale, poate fi atacată oricând de făptuitor( cu sublinierea 
noastră că în toată această perioadă nu curg termenele în interiorul cărora se poate 
exercita o cale de atac). 
 Cu aceeaşi ocazie, procurorul şef adjunct secţie, Horaţiu Ovidiu Baias a menţionat 
că prin necomunicarea soluţiilor de neîncepere a urmăririi penale făptuitorilor vizaţi nu 
li se produce nicio vătămare a intereselor lor. 
 Discuţii au avut loc şi pe marginea modului în care a fost redactat art.228 alin.6 
din Codul de procedură penală, considerându-se că prin introducerea sintagmei „după 
caz” există pentru procuror dreptul de a aprecia când este necesar să se comunice 
făptuitorului soluţia de neîncepere a urmăririi penale. 
 Însă, modul precis de redactare a dispoziţiei legale enunţate nu lasă loc la 
nicio interpretare, prevăzându-se expres obligativitatea comunicării soluţiei de 
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neîncepere a urmăririi penale atât persoanei care a formulat sesizarea, cât şi 
persoanei faţă de care s-au efectuat acte premergătoare. 
 Menţiunea „după caz” are în vedere situaţiile în care nu se cunoaşte identitatea 
făptuitorului, iar soluţia adoptată are în vedere tocmai acest aspect. 
 În toate celelalte situaţii în care făptuitorul a fost cunoscut organului judiciar şi s-
au efectuat faţă de acesta acte premergătoare, există obligativitatea comunicării soluţiei 
de neîncepere a urmăririi penale. 
 Informarea persoanei că împotriva sa se formulase o acuzaţie în materie 
penală se înscrie între garanţiile fundamentale de echitate prevăzute în art.6 din 
C.E.D.O. şi, în exercitarea acestui drept, se recunoaşte şi dreptul de acces la justiţie 
în faţa unui tribunal imparţial şi independent. 
 S-ar putea susţine că, persoanele împotriva cărora s-a dispus o soluţie de 
netrimitere în judecată nu au interes de a contesta dispoziţia procurorului la procurorul 
ierarhic superior şi, ulterior, la instanţa de judecată. 
 Realitatea este alta, având în vedere că temeiul juridic reţinut la adoptarea unei 
soluţii de netrimitere în judecată, deşi favorabil în planul acţiunii penale, poate crea alte 
neajunsuri persoanei vizate. 
 De exemplu, reţinerea ca temei juridic şi a prevederilor art.10 lit. d din Codul de 
procedură penală, dă dreptul persoanei interesate să promoveze o acţiune în justiţie 
pentru repararea prejudiciului cauzat prin fapta ilicită a făptuitorului. 
 Într-un asemenea caz, făptuitorul are dreptul de a fi informat cu privire la 
posibilitatea de a fi chemat în faţa instanţei civile. 
 Tot astfel, persoana nemulţumită de soluţia de neîncepere a urmăririi penale 
dispusă în cauza în care a sesizat organul judiciar, are dreptul de a se adresa şi instanţei 
de judecată, în cadrul plângerii prevăzută de art.2781 din Codul de procedură penală. 
 La soluţionarea plângerii se citează obligatoriu şi persoana faţă de care s-a dispus 
soluţia de netrimitere în judecată. 
 Or, prin necomunicarea soluţiei de către organul de urmărire penală făptuitorul ar 
lua cunoştinţă pentru prima dată de formularea unor acuzaţii împotriva sa în faţa 
instanţei, cu consecinţe directe asupra exercitării dreptului la apărare (contestarea, la 
rândul său, a soluţiei de neîncepere a urmăririi penale pentru temeiul juridic reţinut). 
 În continuare, vom prezenta cazuri de nerespectare a dispoziţiilor art.228 
alin.6, teza a II-a din Codul de procedură penală şi art.249 din Codul de procedură 
penală. 
 
 1. Prin rezoluţie s-a dispus, în temeiul art.228 alin.6 şi art.10   lit. b şi d din Codul 
de procedură penală, neînceperea urmăririi penale faţă de 4 făptuitori sub aspectul 
infracţiunilor prevăzute de art.254 Cod penal cu aplicarea art.13 Cod penal, art.10 lit. a, 
art.11 şi art.17 lit. d din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie, modificată şi completată, pe motiv că nu erau întrunite 
elementele constitutive ale infracţiunii şi respectiv pe motiv că faptele fuseseră săvârşite 
anterior intrării în vigoare a Legii nr.78/2000. 
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 Prin aceeaşi rezoluţie s-a dispus şi neînceperea urmăririi penale în cauza privind 
privatizarea  unei societăţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art.248 Cod 
penal şi art.290 Cod penal, ambele cu aplicarea art.13 Cod penal şi art.48 din Legea 
nr.26/1990, reţinându-se că nu erau întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor, 
lipsind latura obiectivă. 
 Rezoluţia în discuţie cuprindea dispoziţia expresă de necomunicare a soluţiei. 
 Pentru soluţia de neîncepere a urmăririi penale privind privatizarea societăţii,         
dispoziţia de necomunicare este de înţeles, întrucât modul de redactare adoptat de 
procuror nu permitea identificarea persoanelor vizate în mod direct. 
 Pentru ceilalţi făptuitori nu găsim însă nicio raţiune legală pentru care  s-a dispus 
necomunicarea soluţiei. 
 
 2. Prin rezoluţia emisă într-o cauză, s-a dispus, în temeiul art.228 alin.1 din Codul 
de procedură penală, raportat la art.10 lit. a din Codul de procedură penală şi art.38 din 
Codul de procedură penală, neînceperea urmăririi penale faţă de 23 făptuitori, printre 
care şi un demnitar, precum şi disjungerea şi înregistrarea sub un număr nou de dosar a 
cauzei  pentru continuarea cercetărilor pentru infracţiunile prevăzute de art.246 raportat 
la art.2481 Cod penal, art.290 şi art.291 Cod penal.  
 Din dispoziţia procurorului, înscrisă în dispozitivul soluţiei, s-a prevăzut 
necomunicarea soluţiei faţă de niciunul dintre făptuitori. 
 În plus, se observă că temeiul juridic reţinut pentru emiterea soluţiei are în vedere 
situaţia de începere a urmăririi penale, or, în cauză, se dispusese neînceperea urmăririi 
penale. 
 Aceleaşi situaţii se regăsesc şi în alte două dosare, în care prin rezoluţiile 
emise, s-a dispus neînceperea urmăririi penale, cu menţiunea expresă de 
necomunicare a soluţiilor adoptate. 
 Tot astfel, şi într-o altă cauză s-a dispus expres necomunicarea ordonanţei de 
neîncepere a urmăririi penale adoptată faţă de mai mulţi făptuitori cu privire la 
care se efectuaseră acte premergătoare sub aspectul infracţiunii prevăzută de 
art.10 lit. a din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie, modificată şi completată. 
 
 3. Prin rezoluţie, s-a dispus, în temeiul art.228 alin.6 şi art.10 lit. d din Codul de 
procedură penală, neînceperea urmăririi penale faţă de anumite persoane şi funcţionari 
publici pentru infracţiunile prevăzute de art.17 lit. e din Legea nr.78/2000 raportat la una 
dintre infracţiunile prevăzute la Secţiunea a II-a şi a III-a din lege. 
 Dispozitivul rezoluţiei conţine şi dispoziţia de necomunicare a soluţiei 
întrucât actele premergătoare se efectuaseră în baza unei sesizări din oficiu. 
 În situaţia prezentată, se constată că procurorul de caz a limitat sfera de 
aplicare a dispoziţiei înscrise în art.228 alin.6, teza a II-a din Codul de procedură 
penală, considerând, pentru raţiuni ce nu au fost avute în vedere de legiuitor, că 
soluţia nu se va comunica făptuitorilor faţă de care se efectuaseră acte 
premergătoare. 
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 Fiind vorba de o sesizare din oficiu nu exista o persoană care să fi sesizat organul 
de urmărire penală şi nu se putea efectua o astfel de comunicare. 
 În schimb, obligaţia de comunicare a unei copii de pe rezoluţie exista în sarcina 
organului judiciar faţă de făptuitorii ce fuseseră cercetaţi în cauză. 
 
 4. Prin rezoluţie s-a dispus, printre altele, în temeiul art.228 alin.6 şi art.10 lit. b 
din Codul de procedură penală, neînceperea urmăririi penale faţă de făptuitor în ceea ce 
priveşte unele contracte încheiate cu diverse persoane juridice, menţionate, ca atare, în 
dispozitivul soluţiei. 
 Rezoluţia emisă cuprinde dispoziţia procurorului de necomunicare a soluţiei, 
fiind vorba de o sesizare din oficiu.  

Şi în acest caz rămân valabile consideraţiile mai sus expuse. 
 În plus, se constată că soluţia de neîncepere a urmăririi penale nu a fost emisă sub 
aspectul unor fapte încadrate juridic, ci în raport de existenţa unor contracte încheiate cu 
diferite societăţi comerciale. 
 O altă constatare a Inspecţiei Judiciare priveşte situaţiile în care, din 
dispoziţia procurorului, comunicarea soluţiilor de neîncepere a urmăririi penale s-
a făcut numai pentru anumite persoane şi nu faţă de toţi făptuitorii, încălcându-se 
astfel dispoziţiile art.228 alin.6 din Codul de procedură penală, care nu instituie o 
ordine de preferinţă în comunicarea actelor de procedură. 
 
 5. Prin rezoluţia  emisă într-o cauză, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă 
de o anumită persoană şi membrii unei comisii cu privire la procedura de privatizare a 
unei societăţi, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art.10 lit. a din 
Legea nr.78/2000 şi art.246 Cod penal. 
 În dispozitivul rezoluţiei, s-a prevăzut că actul procedural în copie se va comunica 
instituţiei care formulase sesizarea, pentru a fi adusă la cunoştinţă membrilor comisiei şi 
persoanei anterior menţionate  . 
 O primă observaţie este aceea că ceilalţi făptuitori, cu excepţia unuia, nu au fost 
nominalizaţi în rezoluţie, făcându-se referire doar la calitatea pe care au avut-o în 
comisia de licitaţie. 

Apoi, se constată că prin dispoziţia procurorului s-a transferat în sarcina 
instituţiei care formulase sesizarea, obligaţia de a aduce la cunoştinţă soluţia 
dispusă faţă de membrii comisiei de negociere şi faţă de persoana nominalizată. 

Din modul de redactare al dispozitivului se poate înţelege că soluţia de neîncepere 
a urmăririi penale urma a fi comunicată instituţiei ce sesizase parchetul care, la rândul 
său, să informeze membrii comisiei de negociere şi persoana nominalizată. 

În oricare dintre variante, dispoziţia procurorului nu este conformă 
prevederilor art.228 alin.6 din Codul de procedură penală care instituie în sarcina 
organului judiciar obligaţia de comunicare a rezoluţiei. 

 
6. Prin ordonanţă, s-a dispus, printre altele, şi neînceperea urmăririi penale faţă de 

mai multe persoane, ofiţeri de poliţie judiciară, procurori şi judecători  , sub aspectul 
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infracţiunii prevăzute de art.17 lit. a din Legea nr.78/2000 cu referire la infracţiunea 
prevăzută de art.248 -2481 Cod penal. 

Temeiul juridic ce a stat la baza soluţiei de neîncepere a urmăririi penale a fost cel 
prevăzut de art.228 alin.5 şi art.10 lit. d din Codul de procedură penală. 

Dispozitivul ordonanţei prevede menţiunea expresă de comunicare a soluţiei 
numai persoanei care formulase denunţul. 

 
7. Prin ordonanţă, s-a dispus, printre altele, neînceperea urmăririi penale faţă de 3 

magistraţi judecători  sub aspectul infracţiunii prevăzută de art.133 din Legea nr.78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, modificată şi 
completată, temeiul juridic reţinut fiind cel prevăzut de art.228 alin.6 şi art.10 lit. d din 
Codul de procedură penală. 

Tot din dispoziţia expresă a procurorului, copie a ordonanţei a fost 
comunicată exclusiv persoanei juridice care formulase sesizarea. 

 
8. Prin rezoluţie, s-a dispus, în temeiul art.228 alin.1 şi art.10 lit. a şi b din Codul 

de procedură penală, neînceperea urmăririi penale faţă de  19 făptuitori (din care 3 
parlamentari) pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.26 Cod penal raportat la 
art.10 lit. a din Legea nr.78/2000 şi art.10 lit. a din aceeaşi lege, pe motiv că fapta nu 
există. 

În cauză, în mod greşit s-au indicat dispoziţiile art.228 alin.1 Cod procedură 
penală ce reglementează începerea urmăririi penale. 

Totodată, soluţia de neîncepere a urmăririi penale s-a comunicat numai unui 
făptuitor, neexistând nicio raţiune ca aceasta să nu fie comunicată şi celorlalţi 18 
făptuitori. 

 
9. Prin rezoluţie, s-a dispus, în temeiul art.10 lit. a şi d din Codul de procedură 

penală, neînceperea urmăririi penale faţă de mai multe persoane sub aspectul 
infracţiunilor prevăzute de art.292 Cod penal şi respectiv art.10 lit. b din Legea 
nr.78/2000 cu referire la art.248 -2481 din Codul de procedură penală. 

În dispozitivul rezoluţiei s-a prevăzut comunicarea soluţiei numai către acele 
persoane faţă de care neînceperea urmăririi penale se dispusese în temeiul art.10 lit. d 
din Codul de procedură penală. 

Pentru consideraţiile exprimate la începutul prezentei secţiuni, apreciem că se 
impunea comunicarea rezoluţiei şi persoanelor faţă de care netrimiterea în judecată se 
întemeia pe prevederile art.10 lit. a din Codul de procedură penală, întrucât dispoziţiile 
art.228 alin.6 din Codul de procedură penală, nu disting între cazurile pentru care s-a 
dispus neînceperea urmăririi penale, fiind suficient să se fi efectuat acte premergătoare. 

Verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au stabilit şi alte situaţii de 
necomunicare a soluţiilor de neîncepere a urmăririi penale faţă de persoane 
împotriva cărora se efectuaseră acte premergătoare. 
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În toate aceste cazuri, actele procedurale emise fie nu cuprindeau menţiunea 
expresă a comunicării actului, fie nu au fost comunicate, deşi exista o dispoziţie de 
comunicare. 

Întrucât obligaţia de comunicare a soluţiilor de neîncepere a urmăririi 
penale decurge din lege, ea trebuia executată indiferent de menţiunea cuprinsă sau 
nu, în actul procedural. 

O situaţie aparte s-a constatat într-un dosar în care prin ordonanţă se dispusese 
scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor cercetaţi sub aspectul infracţiunilor 
prevăzute de art.10 lit. b din Legea nr.78/2000 şi respectiv art.10 lit. c din aceeaşi lege şi 
art.26 raportat la art.10 lit. c din Legea nr.78/2000, temeiul juridic reţinut fiind cel 
prevăzut de art.10 lit. d din Codul de procedură penală. 

Ordonanţa emisă în cauză conţinea menţiunea de necomunicare a soluţiei, 
deşi în caz persoanele cercetate aveau calitatea de învinuiţi. 

Potrivit art.246 alin.1 din Codul de procedură penală, la care face trimitere art.249 
alin.2 din Codul de procedură penală, în cazurile în care se dispune scoaterea de sub 
urmărire penală, copie de pe rezoluţie se comunică persoanei care a făcut sesizarea, 
învinuitului sau inculpatului şi, după caz, altor persoane interesate. 

Fiind vorba de învinuiţi, soluţia de scoatere de sub urmărire penală trebuia 
comunicată obligatoriu acestora, nefiind permis ca din voinţa procurorului să se 
încalce o dispoziţie imperativă a legii. 

O altă situaţie de necomunicare a soluţiei de scoatere de sub urmărire penală 
a unor persoane care aveau calitatea de învinuiţi s-a constatat şi în dosarul 
nr.7/P/2006, în care se efectuaseră cercetări sub aspectul săvârşirii mai multor 
infracţiuni prevăzute de art.248 raportat la art.2481 Cod penal. 

 
 
 
SECŢIUNEA A V-A 
 
PLÂNGERILE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR ŞI ACTELOR PROCURORULUI 
 
Actele şi măsurile dispuse în cursul urmăririi penale pot fi cenzurate sub aspectul 

legalităţii şi temeiniciei la cererea persoanei nemulţumite dacă consideră că prin acestea 
i s-a adus o vătămare intereselor sale legitime. 

Pentru garantarea dreptului de a formula plângere, prin lege s-au stabilit condiţiile 
şi termenele în care se pot contesta măsurile şi actele de urmărire penală, prevăzându-se 
în detaliu procedura de soluţionare a plângerii. 

Cu referire la măsurile luate sau a actelor efectuate de procuror, legea stabileşte 
competenţa, termenele de rezolvare şi căile de atac ce se pot exercita împotriva soluţiilor 
emise. 

Dispoziţiile legale aplicabile în materie sunt cele prevăzute de art. 275 -      278 
din Codul de procedură penală. 
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Având în vedere cadrul expunerii de faţă, nu vom proceda la o prezentare în 
detaliu a dispoziţiilor legale enunţate, urmând a se formula consideraţii pe 
marginea textelor legale, numai în raport de constatările rezultate din verificări. 

Din evidenţele ţinute de Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor 
de corupţie a rezultat că la data efectuării controlului figurau înregistrate 128 plângeri 
soluţionate în conformitate cu prevederile art.275 -        278 din Codul de procedură 
penală, în perioada 01.01.2006 – iunie 2007. 

În anul 2006, au fost rezolvate 39 de plângeri împotriva soluţiilor de netrimitere în 
judecată, din care au fost admise 8 plângeri. 

În  anul 2007, până la data controlului,  au fost  soluţionate 15 astfel de plângeri, 
din care una a fost admisă. 

Soluţii adoptate după infirmare: 
- 3 cauze în care s-au adoptat soluţii diferite; 
- 1 cauză în care s-a adoptat aceeaşi soluţie; 
- 5 cauze aflate în lucru la procuror 
În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 77 plângeri împotriva măsurilor luate de 

procuror, 44 în anul 2006 şi 33 în semestrul I 2007.  
Din totalul plângerilor astfel formulate numai o singură plângere a fost admisă, în 

anul 2007. 
Verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au constatat existenţa unor 

deficienţe în activitatea de soluţionare a plângerilor, sub aspectul competenţei, 
temeiului juridic reţinut şi a actului procedural prin care au fost rezolvate. 

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr.43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, 
lege specială în raport cu prevederile cuprinse în Codul de procedură penală, la art.222 
pct.2  se prevede că plângerea împotriva măsurilor sau actelor efectuate de procurorii din 
structura centrală şi de procurorii şefi ai Serviciilor Teritoriale ale Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie se rezolvă de procurorii şefi ai secţiilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie - 
Structura Centrală. 

Cu ocazia verificărilor efectuate au fost identificate situaţii când rezolvarea 
plângerilor s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor legale enunţate. 

 
1. Prin ordonanţa emisă în cauză, procurorul şef serviciu din cadrul Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de 
corupţie a admis plângerea formulată împotriva rezoluţiei emisă de procurorul şef al  
unui serviciu teritorial , prin care se dispusese neînceperea urmăririi penale faţă de 
făptuitori sub aspectul săvârşirii mai multor infracţiuni de corupţie. 

Prin aceeaşi ordonanţă, procurorul şef serviciu din cadrul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie a 
dispus infirmarea rezoluţiei şi efectuarea de către Serviciul Teritorial  a urmăririi penale 
în scopul stabilirii existenţei ori inexistenţei faptelor precizate în expozitivul ordonanţei. 

Plângerea formulată împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale 
dispusă de procurorul şef al Serviciului Teritorial  a fost repartizată spre rezolvare 
procurorului şef serviciu  de către procurorul şef al secţiei. 



 

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6, Tel: 3116900; Fax:3116901 , Web: www.csm1909.ro 

Împotriva ordonanţei emise  s-a formulat plângere care a fost soluţionată de 
procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, prin  rezoluţie.  

Prin respectiva rezoluţie a fost admisă plângerea petenţilor cu consecinţa 
constatării nulităţii absolute a ordonanţei emisă de procurorul şef serviciu din 
cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor 
conexe infracţiunilor de corupţie şi a rezoluţiei, prin care se dispusese începerea 
urmăririi penale de către Serviciul Teritorial, ca urmare a infirmării soluţiei de 
neîncepere a urmăririi penale, prin ordonanţa susmenţionată. 

Totodată, prin aceeaşi rezoluţie, s-a dispus trimiterea plângerii formulate de 
petenţi împotriva soluţiei de neîncepere a urmăririi penale, procurorului şef al Secţiei de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, spre competentă 
soluţionare. 

Prin ordonanţa, emisă în lucrare, procurorul şef secţie a dispus admiterea 
plângerii, infirmarea rezoluţiei  Serviciului Teritorial şi efectuarea urmăririi penale în 
cauză de către Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor 
conexe infracţiunilor de corupţie. 

Ca urmare, s-a format  un dosar aflat în curs de soluţionare la această secţie. 
În raport de situaţia prezentată, se constată mai multe neregularităţi. 
Prima se referă la rezolvarea plângerii de către un procuror necompetent din 

punct de vedere funcţional. 
Aşa cum s-a arătat, plângerea împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi 

penale emisă de Serviciul Teritorial a fost soluţionată de procurorul şef serviciu din 
cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie. 

Or, competenţa de rezolvare a plângerii revenea procurorului şef al secţiei, 
conform art.222 pct.2 din Ordonanţa de Urgenţă nr.43/2002 privind Direcţia Naţională 
Anticorupţie. 

De menţionat că, repartizarea lucrării procurorului şef serviciu a fost făcută 
de procurorul şef secţie, Doru Florin Ţuluş. 

Un ultim aspect, se referă la preluarea spre instrumentare de către Secţia de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie a cauzei în care Serviciul 
Teritorial Piteşti emisese rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale şi care, ulterior, 
fusese infirmată de Structura Centrală a Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

În cuprinsul actului procedural care constată dispoziţia de preluare a cauzei 
spre instrumentare, nu se face nicio menţiune cu privire la existenţa vreuneia 
dintre situaţiile expres şi limitativ prevăzute de art.223 din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, preluare ce nu putea fi făcută 
decât din dispoziţia procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

 
2. Prin ordonanţa emisă în cauză de procurorul şef serviciu din cadrul Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de 
corupţie, s-a dispus, ca urmare a examinării referatului unui  Serviciul Teritorial, 
infirmarea rezoluţiei emisă de respectiva unitate de parchet prin care se adoptase o 
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soluţie de neîncepere a urmăririi penale faţă de 2 făptuitori, cercetaţi sub aspectul 
faptelor prevăzute de art.10 lit. b din Legea nr.78/2000 şi respectiv, art.26 raportat la 
art.10 lit. b din legea susmenţionată. 

Prin aceeaşi ordonanţă emisă în cauză s-a dispus efectuarea urmăririi penale faţă 
de cei doi făptuitori sub aspectul infracţiunilor susmenţionate, precum şi pentru alte 
fapte, în măsura în care din probele dosarului ar rezulta şi alte împrejurări. 

O primă constatare este aceea că soluţia de infirmare a rezoluţiei de 
neîncepere a urmăririi penale a fost dispusă de procurorul şef serviciu,  care nu era 
şi procurorul competent să examineze din oficiu legalitatea şi temeinicia măsurii 
dispuse în cauza instrumentată de Serviciul Teritorial. 

Sub acest aspect, menţionăm că Ordonanţa de Urgenţă nr.43/2002 privind 
Direcţia Naţională Anticorupţie, ca lege specială, nu prevede dispoziţii referitoare la 
infirmarea din oficiu a soluţiilor adoptate de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Singurele dispoziţii sunt cele prevăzute la art.222 care stabilesc competenţele 
procurorilor ierarhici de verificare a rechizitoriilor şi de soluţionare a plângerilor. 

Rezultă, aşadar, că infirmarea din oficiu a soluţiilor adoptate de procurorii 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie se face în condiţiile Legii nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară, modificată şi republicată, care la art.64 alin.3 stabileşte 
competenţa conducătorului parchetului. 

Astfel, pentru soluţiile adoptate de procuror se stabileşte competenţa 
conducătorului parchetului, iar, pentru soluţiile adoptate de conducătorul parchetului, se 
stabileşte competenţa conducătorului parchetului ierarhic superior. 

Această interpretare este în acord şi cu prevederile art.43 lit. c din Regulamentul 
de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în care se arată că procurorul şef 
secţie are competenţa de a examina temeinica şi legalitatea măsurilor procesuale luate şi 
ale soluţiilor dispuse de procurorii din secţie sau de procurorii şefi ai Serviciilor 
Teritoriale. 

Revenind la cazul examinat, se constată că procurorul şef serviciu  nu avea 
competenţa de a infirma soluţia de neîncepere a urmăririi penale nici în raport de 
unul dintre procurorii din cadrul  respectivului Serviciu Teritorial  şi nici în raport 
de procurorul şef al acestui Serviciu Teritorial. 

Totodată, se constată că nici temeiul juridic reţinut nu corespunde pe deplin 
soluţiei ce a fost emisă în cauză, dispoziţiile art.228 alin.7 din Codul de procedură 
penală, referindu-se la situaţia în care procurorul îşi infirmă propria rezoluţie de 
neîncepere a urmăririi penale. 

Verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au constatat că şi în alte două 
lucrări, plângerile formulate împotriva soluţiilor de neîncepere a urmăririi penale 
emise de procurori din cadrul Structurii Centrale  a Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie, au fost rezolvate de procurorul şef serviciu cu încălcarea competenţei 
procurorului şef secţie. 

Potrivit dispoziţiilor din Codul de procedură penală,  procurorul dispune prin  
ordonanţă numai atunci când, infirmând soluţia emisă în cauză, dispune şi redeschiderea 
urmăririi penale, conform art.273 alin.2 din Codul de procedură penală precum şi în 
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situaţiile în care, potrivit art.220 din Codul de procedură penală sunt infirmate actele sau 
măsurile procesuale nelegale. 

În toate celelalte situaţii, respectiv când se infirmă rezoluţia prin care   s-a 
dispus neînceperea urmăririi penale sau când se resping plângerile formulate 
împotriva ordonanţelor, indiferent dacă soluţiile sunt de neîncepere a urmăririi 
penale, de scoatere de sub urmărire penală ori încetare a urmăririi penale, 
procurorul se pronunţă prin rezoluţie motivată. 

Rezolvarea plângerilor prin ordonanţă şi nu prin rezoluţie, cum era corect 
procedural,  s-a constatat şi alte 26 de lucrări. 

Aceeaşi situaţie s-a constatat şi cu privire la plângerile formulate împotriva 
măsurilor luate de procuror în cursul urmăririi penale, acestea fiind soluţionate, în 
mod greşit, prin ordonanţă şi nu prin rezoluţie, aşa cum se impunea. 

Menţionăm în acest sens, un număr de 21 lucrări.  
Alte situaţii de nerespectare a dispoziţiilor legale ce reglementează instituţia 

plângerii împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată au fost identificate şi în 
următoarele cauze: 

 
1. Prin rezoluţie, s-a dispus respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii formulate de 

petent împotriva ordonanţei de neîncepere a urmăririi penale  a Serviciului Teritorial 
Bacău, într-un  dosar penal. 

Temeiul juridic reţinut la adoptarea soluţiei de inadmisibilitate a plângerii a 
fost cel prevăzut de art.277 din Codul de procedură penală, dispoziţie legală ce 
reglementează, însă, termenul în care organul judiciar are obligaţia de soluţionare 
a plângerii. 

 
2. Prin rezoluţia emisă în cauză a fost respinsă, ca inadmisibilă, plângerea 

formulată de petentă împotriva rezoluţiei prin care se dispusese încetarea urmăririi 
penale faţă de învinuit ca urmare a decesului acestuia. 

Temeiul juridic avut în vedere la adoptarea acestei soluţii a fost menţionat ca 
fiind cel prevăzut de art.277 din Codul de procedură penală, în condiţiile în care în 
considerentele rezoluţiei se arătase că petenta nu avea calitatea procesuală de a 
formula respectiva plângere. 

 
3. Prin ordonanţa emisă în cauză s-a dispus, în temeiul art.275 şi urm. din Codul 

de procedură penală, respingerea cererii de recuzare formulată de inculpatul , prin avocat 
ales. 

Ordonanţa în cauză a fost emisă în cadrul procedurii de soluţionare a unei plângeri 
împotriva actelor procurorului, formulată pentru inactivitatea organelor de urmărire 
penală. 

În cuprinsul plângerii petentului, era menţionată expres cererea de preluare de 
către Structura centrală a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a 2 dosare din ancheta unui 
Serviciu Teritorial, pentru neefectuarea de activităţi timp de mai bine de 3 luni. 
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Se constată, aşadar, că obiectul plângerii în discuţie, viza preluarea unor cauze de 
către Structura Centrală a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cerere ce trebuia examinată 
prin raportare la dispoziţiile art.223  din Ordonanţa de Urgenţă nr.43/2002 privind 
Direcţia Naţională Anticorupţie şi art.64 alin.4 lit. c din Legea nr.304/2004. 

Nici unde în cuprinsul plângerii, petentul nu invocă incompatibilitatea 
procurorului şi nici nu lasă să se înţeleagă că ar fi avut bănuieli cu privire la lipsa 
de imparţialitate a procurorului în instrumentarea cauzei. 

Cu toate acestea, plângerea cu un obiect bine stabilit a fost soluţionată de 
procurorul şef secţie ca o cerere de recuzare. 

 
De asemenea, s-a constatat că în situaţia în care s-au înregistrat plângeri 

după sesizarea instanţei cu rechizitoriu, acestea au fost soluţionate de către organul 
de urmărire penală, în sensul respingerii lor, ca rămase fără obiect, deşi procedeul 
corect era de înaintare a respectivelor plângeri ce priveau actele procurorului, 
instanţei de judecată pentru a fi avute în vedere la soluţionarea cauzei. 

În acest sens, menţionăm ordonanţele din 15.06.2006 şi 23.06.2006 emise într-un  
dosar penal. 

 
Verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au stabilit şi existenţa unor 

situaţii în care organul de urmărire penală s-a substituit instanţei de judecată, 
soluţionând plângeri formulate conform art.2781 din Codul de procedură penală. 

Menţionăm în acest sens: 
1. Prin ordonanţa din 08.05.2006 emisă în cauză de procurorul şef adjunct al 

Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie s-a dispus, în 
temeiul art.2491 pct.3 şi art.275- 278 din Codul de procedură penală, respingerea, ca 
neîntemeiată, a plângerii formulate de petentă împotriva soluţiei de scoatere de sub 
urmărire penală şi aplicarea sancţiunii amenzii administrative de    10.000.000 lei. 

Împotriva acestei ordonanţe, petenta a formulat o nouă plângere prin care critica 
soluţia de respingere a plângerii iniţiale, pentru cauze de nelegalitate. 

Plângerea a fost înregistrată la acelaşi număr de lucrare, iar, prin ordonanţa, 
procurorul şef secţie, Doru Florin Ţuluş a dispus respingerea acesteia, în temeiul 
aceloraşi dispoziţii legale. 

În raport de situaţia prezentată, se constată că plângerea formulată 
împotriva soluţiei de respingere a plângerii iniţiale a fost rezolvată tot de organul 
de urmărire penală, deşi se epuizase calea de atac prevăzută la nivelul Ministerului 
Public. 

Plângerea împotriva soluţiei de respingere a plângerii iniţiale trebuia înaintată 
instanţei căreia îi revenea, potrivit legii, competenţa de a judeca cauza în primă instanţă, 
aşa cum  prevăd dispoziţiile art.2781 din Codul de procedură penală. 

Această interpretare este în acord cu dispoziţiile art.285 din Codul de procedură 
penală şi art.61 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor. 
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În actuala redactare a art.2781 din Codul de procedură penală, se prevede la 
alineatul 13,  că plângerea greşit îndreptată se trimite organului judiciar competent, 
ipoteză ce are în vedere situaţia în care instanţa este sesizată înainte de parcurgerea 
căilor de atac la nivelul Ministerului Public, dar, fiind vorba de aceleaşi raţiuni, 
dispoziţia legală se interpretează şi în sens invers, fiind aplicabil argumentul „ per a 
contrario”. 

Din verificările efectuate a rezultat că, cele două ordonanţe emise în plângerile 
formulate de petentă au fost înaintate unui tribunal, ca urmare a unei plângeri 
înregistrate pe rolul acestei instanţe. 

Aceleaşi constatări se regăsesc şi în alte două  lucrări, în care plângerile 
formulate împotriva soluţiei de respingere a unor plângeri iniţiale au fost 
soluţionate de procurorul şef secţie,  prin ordonanţe. 

Pentru toate situaţiile menţionate, se constată că nici actele procedurale prin care 
au fost rezolvate plângerile adresate organului de urmărire penală nu au fost 
corespunzător emise, rezoluţia fiind actul procedural propriu activităţii efectuate. 

Tot astfel, s-a procedat şi într-o altă lucrare, în care prin rezoluţia, emisă de 
procurorul şef secţie s-a dispus, în temeiul art.275 şi urm. din Codul de procedură 
penală, respingerea plângerii petentului  împotriva soluţiei de respingere a plângerii 
formulate împotriva unei rezoluţii de neîncepere a urmăririi penale. 

În concret, prin rezoluţie, se dispusese neînceperea urmăririi penale faţă de mai 
mulţi angajaţi ai unor societăţi. 

Împotriva rezoluţiei de respingere a plângerii, petentul a formulat o nouă 
plângere care, în loc să fie înaintată instanţei de judecată conform art.2781 din 
Codul de procedură penală, a fost reţinută spre soluţionare de către procurorul şef 
al secţiei, reţinându-se aplicabilitatea dispoziţiilor art.275 şi urm. din Codul de 
procedură penală. 

 
2. La Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, a fost 

înregistrată plângerea  unui petent adresată iniţial Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, prin care se solicita anularea amenzii judiciare aplicate în baza 
ordonanţei, emisă într-un dosar penal. 

Anterior introducerii plângerii, petentul  formulase  şi o cerere de scutire de plată 
a amenzii, cerere soluţionată prin ordonanţă de către procurorul şef al secţiei, Doru 
Florin Ţuluş reţinându-se aplicabilitatea dispoziţiilor art.278 din Codul de procedură 
penală. 

Ordonanţa , prin care a fost respinsă cererea de scutire de plată a amenzii, a fost 
emisă într-o lucrare. 

Noua plângere formulată de petent împotriva ordonanţei a fost înregistrată sub un 
alt număr, iar, prin ordinul rezolutiv al procurorului şef adjunct secţie, s-a dispus 
clasarea lucrării cu menţiunea că se epuizaseră căile de atac la nivelul Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie. 

Din verificările efectuate a rezultat, însă, că procurorul şef al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie nu soluţionase o astfel de plângere împotriva ordonanţei, 
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pentru a se putea considera că se epuizaseră căile de atac la nivelul Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie. 

Prin urmare, se constată că plângerea petentului a fost clasată nejustificat, fără să 
fi fost examinată de procurorul competent, în condiţiile prevăzute de art.278 din Codul 
de procedură penală. 

 
În continuare, vom prezenta constatările rezultate în urma verificărilor 

efectuate în cauzele în care s-au dispus infirmări sau redeschideri, conform 
dispoziţiilor art.220, art.273 şi art.278 din Codul de procedură penală. 

S-a constatat că în anul 2006, s-au dispus astfel de soluţii în 8 dosare penale, iar, 
în semestrul I 2007, într-o singură cauză penală. 

Verificările efectuate au stabilit  existenţa unor deficienţe sub aspectul 
temeiurilor juridice reţinute la adoptarea soluţiilor de infirmare, a actelor 
procedurale emise şi a continuării efectuării actelor de urmărire penală, după 
infirmarea soluţiei. 

Spre exemplificare: 
1. Prin ordonanţă s-a dispus, în temeiul art.220 din Codul de procedură penală, 

infirmarea ordonanţei Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie şi efectuarea urmăririi penale de către 
acelaşi organ de urmărire penală, în vederea stabilirii existenţei ori inexistenţei faptelor. 

În cuprinsul ordonanţei de infirmare a soluţiei de  neîncepere a urmăririi 
penale, nu se face menţiune cu privire la activităţile ce urmau a fi efectuate în 
vederea stabilirii existenţei ori inexistenţei faptelor. 

De asemenea, se constată că nici temeiul juridic reţinut la adoptarea soluţiei 
nu a fost complet prevăzut, întrucât fiind vorba de o infirmare din oficiu erau 
incidente şi dispoziţiile art.64 alin.3 din Legea nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară, modificată şi republicată. 

În plus, nici actul procedural prin care s-a adoptat soluţia de infirmare nu 
este conform prevederilor art.203 alin.1, teza a II- a din Codul de procedură 
penală, rezoluţia fiind actul de dispoziţie ce trebuia emis într-un astfel de caz. 

În prezent, în dosar se efectuează activităţi de urmărire penală. 
 
2. Printr-o ordonanţa  , s-a dispus, în temeiul art.278 din Codul de procedură 

penală coroborat cu art.2491 alin.3 din Codul de procedură penală, admiterea plângerii 
formulată de petentă împotriva soluţiei de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea 
unei sancţiuni cu caracter administrativ stabilită prin rechizitoriul  Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, 
infirmarea parţială a actului procesual menţionat, cu consecinţa redeschiderii şi reluării 
urmăririi penale faţă de învinuită pentru infracţiunile menţionate ca atare. 

Totodată s-a dispus şi completarea urmăririi penale faţă de învinuită conform 
dispoziţiilor ordonanţei emise. 
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Ca deficienţă, se constată că temeiul juridic reţinut la adoptarea ordonanţei 
nu a fost complet prevăzut şi prin menţionarea prevederilor art.273 din Codul de 
procedură penală, aplicabile în caz de redeschidere şi reluare a urmăririi penale. 

În prezent se efectuează acte de urmărire penală, în cauza ce formează obiectul 
unui dosar. 

 
3. Prin ordonanţă s-a dispus, în temeiul art.220, 228 alin.7 din Codul de procedură 

penală şi art.64 din Legea nr.304/2004, infirmarea  ordonanţei de netrimitere în judecată 
în vederea continuării şi definitivării cercetărilor sub aspectul infracţiunilor prevăzute de 
art.10 lit. a, b,c şi art.11 alin.1 din Legea nr.78/2000 privind privatizarea unei societăţi 
comerciale, acordarea creditului bancar şi utilizarea sa de către acţionarul majoritar al 
altei firme. 

Se constată că, temeiul juridic reţinut la adoptarea soluţiei de infirmare este 
greşit, prin aceea că face aplicarea dispoziţiilor art.228 alin.7 din Codul de 
procedură penală care se referă la situaţia în care procurorul de caz îşi infirmă 
propria soluţie de neîncepere a urmăririi penale. 

Or, în caz, procurorul şef secţie nu era şi procurorul care adoptase 
ordonanţa infirmată. 

În prezent, în cauză se efectuează activităţi de urmărire penală. 
 
2. Soluţionarea plângerii pe cale de ordonanţă şi nu prin rezoluţie cum era corect, 

s-a constatat într-o lucrare în care, ca urmare a admiterii plângerii formulate de o firmă, 
s-a dispus infirmarea ordonanţei prin care se dispusese neînceperea urmăririi penale faţă 
de mai multe persoane sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni prevăzute de Legea 
nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 
modificată şi completată. 

Ordonanţa din lucrare a fost emisă la 30.01.2006, iar, în prezent, se efectuează 
activităţi de urmărire penală, în dosarul penal. 

 
3. Prin ordonanţă s-a dispus, în temeiul art.278 din Codul de procedură penală, 

infirmarea soluţiei de neîncepere a urmăririi penale adoptată într-un dosar  al Secţiei de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. 

Dispozitivul ordonanţei susmenţionate a fost defectuos redactat prin aceea că 
nu conţine menţiunea privitoare la admiterea plângerii în baza căreia se exercitase 
controlul de legalitate şi temeinicie, iar temeiul juridic reţinut a fost incomplet 
prevăzut, prin omiterea dispoziţiilor art.220 din Codul de procedură penală. 
        
      4. Prin ordonanţă s-a dispus, în temeiul art.220 şi art.275 şi urm. din Codul de 
procedură penală, admiterea plângerii formulate de petenta societate împotriva soluţiei 
de neîncepere a urmăririi penală dispusă faţă de mai multe persoane printr-un 
rechizitoriu al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, 
infirmarea actului procedural în limita menţionată şi efectuarea urmăririi penale pentru 
stabilirea existenţei ori inexistenţei unor infracţiuni indicate ca atare. 
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După infirmarea soluţiei de neîncepere a urmăririi penale, dosarul cauzei 
împreună cu ordonanţa emisă a fost trimis la  unui Serviciu Teritorial pentru continuarea 
cercetărilor penale. 

La data de 20.03.2006, la  respectivul serviciu teritorial  s-a format dosar penal, 
care la 24.06.2006, a fost soluţionat tot prin soluţie de neîncepere a urmăririi penale. 

Se constată, aşadar, că după infirmarea soluţiei, Secţia de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie a dispus trimiterea cauzei pentru 
continuarea cercetărilor unui serviciu teritorial, deşi respectiva cauză fusese 
înregistrată şi soluţionată de Structura centrală a Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

În cuprinsul ordonanţei de infirmare a soluţiei de neîncepere a urmăririi 
penale şi nici în dispozitiv nu se face referire cu privire la trimiterea cauzei pentru 
continuarea cercetărilor la Serviciul Teritorial. 

A rezultat că anterior infirmării soluţiei de neîncepere a urmăririi penale, 
activităţile în cauză fuseseră desfăşurate de procurori delegaţi de la respectivul Serviciu 
Teritorial  la Structura centrală şi că, ulterior finalizării cercetărilor, aceştia au revenit la 
serviciul teritorial unde erau numiţi. 

Această împrejurare nu constituia, însă, un motiv care să justifice trimiterea 
cauzei spre instrumentare, după infirmarea parţială a soluţiei, Serviciului Teritorial,  
întrucât dacă se urmărea continuitatea procurorului în activitatea de urmărire penală, se 
putea obţine o nouă delegare la Structura centrală a respectivilor procurori. 

Întrucât multe dintre cauzele înregistrate după infirmarea soluţiei sunt încă 
în curs de soluţionare nu vom formula o apreciere globală asupra eficienţei 
măsurilor dispuse ca urmare a admiterii plângerilor ori a infirmărilor din oficiu. 

S-a constatat, însă, că într-o lucrare, după infirmarea ordonanţei de către 
procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, s-a întocmit rechizitoriu prin care s-a 
dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de 
art.11 alin.1 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie, modificată şi completată. 

Ordonanţa de infirmare din lucrare a fost emisă de procurorul şef al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie,  în cadrul controlului de legalitate şi temeinicie exercitat din 
oficiu. 

În ceea ce priveşte soluţiile de netrimitere în judecată adoptate de procurorii 
Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, s-a constatat că în 
21 cauze penale s-au formulat plângeri la instanţele de judecată, în conformitate cu 
prevederile art.2781 din Codul de procedură penală. 

Dintre plângerile formulate, două au fost respinse de instanţă, una admisă, iar în 
celelalte 18 cauze plângerile erau în curs de soluţionare pe rolul instanţelor, la data 
efectuării controlului. 

Plângerea admisă de instanţă privea rezoluţia, prin care se dispusese neînceperea 
urmăririi penale faţă de numite persoane sub aspectul infracţiunilor prevăzute de art.215 
alin.1, 2, 3 şi 5 Cod penal şi art.290 Cod penal, reţinându-se că faptele săvârşite nu erau 
prevăzute de legea penală. 
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Prin aceeaşi rezoluţie s-a dispus neînceperea urmăririi penale şi sub aspectul 
infracţiunilor prevăzute de art.248 raportat la art.2481 Cod penal, art.289 Cod penal şi 
art.291 Cod penal faţă de funcţionarii unei instituţii publice în legătură cu retrocedarea  
unui imobilul situat în Bucureşti, avându-se în vedere temeiul prevăzut de art.10 lit. b 
din Codul de procedură penală. 

Printr-o decizia penală  pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, s-a admis 
recursul persoanei vătămate, împotriva sentinţei penale dată de Tribunalul Bucureşti, cu 
consecinţa casării hotărârii atacate, şi desfiinţării rezoluţiilor emise în dosarul penal şi 
lucrare. 

Ca urmare, s-a dispus trimiterea cauzei la Direcţia Naţională Anticorupţie în 
vederea începerii urmăririi penale faţă de făptuitorii sub aspectul săvârşirii infracţiunilor 
prevăzute de art.290 Cod penal, 215 alin.1, 2,3 şi 5 Cod penal şi art.31 Cod penal 
raportat la art.289 Cod penal şi, respectiv art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 Cod penal. 

În raport de situaţia reţinută, instanţa Curţii de Apel Bucureşti a apreciat că 
există indicii temeinice privind săvârşirea infracţiunilor de către făptuitori, 
activităţile desfăşurate situându-se în sfera ilicitului penal. 

În prezent, cauza se află în curs de soluţionare la Secţia de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, efectuându-se activităţile menţionate ca 
atare în decizia Curţii de Apel Bucureşti. 
 

SECŢIUNEA A VI-A  
 
ASPECTE CONSTATATE DIN VERIFICĂRILE EFECTUATE ASUPRA 

CAUZELOR ÎN CARE, DUPĂ ÎNREGISTRAREA LOR  LA SECŢIA DE 
COMBATERE A INFRACŢIUNILOR CONEXE INFRACŢIUNILOR DE 
CORUPŢIE S-A LUAT MĂSURA TRIMITERII SPRE COMPETENTĂ 
SOLUŢIONARE LA SERVICIILE TERITORIALE DIN CADRUL DIRECŢIEI 
NAŢIONALE ANTICORUPŢIE 

 
Potrivit dispoziţiilor art.1 din O.U.G. nr.43/2002, Direcţia Naţională Anticorupţie 

îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul României prin procurori specializaţi în 
combaterea corupţiei. 

Aceasta înseamnă că pe planul competenţei materiale, Direcţia Naţională 
Anticorupţie are competenţa generală de a efectua urmărirea penală pentru toate 
infracţiunile prevăzute în art.13 din Ordonanţa de Urgenţă nr.43/2002 privind Direcţia 
Naţională Anticorupţie, cu modificările şi completările ulterioare. 

Între Structura centrală a Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi serviciile teritoriale 
din cadrul acesteia, ca organe cu o egală competenţă materială, criteriul de diferenţiere 
în activitatea de efectuare a urmăririi penale este cel al competenţei teritoriale. 

Verificările efectuate au stabilit că la nivelul Secţiei de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie nu există o practică unitară sub 
aspectul actelor care constată dispoziţia de trimitere a cauzelor către serviciile 
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teritoriale, rezultând că în astfel de situaţii s-au emis atât adrese, referate, cât şi 
ordonanţe de declinare a competenţei. 

Cu privire la actele emise de procuror în procedura trimiterii cauzelor la serviciile 
teritoriale, considerăm că această activitate trebuia realizată prin adoptarea unor 
ordonanţe, ca act procedural ce constată dispoziţia de declinare a competenţei de 
soluţionare a cauzelor în favoarea altor parchete, competente din punct de vedere 
teritorial. 

În acest sens, menţionăm dispoziţiile art.45 alin.12 din Codul de procedură penală 
care nu disting după felul competenţei (materială, teritorială) atunci când reglementează 
actul procedural care constată declinarea de competenţă. 

 
Verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au stabilit existenţa unor situaţii 

în care trimiterea cauzelor la serviciile teritoriale s-a făcut după perioade lungi de 
timp de la data înregistrării la Structura centrală fără ca în respectivele cauze să fi 
intervenit împrejurări noi care să determine o schimbare sub aspectul competenţei 
teritoriale. 

 
Ca exemple a unor astfel de situaţii, menţionăm: 
 
1. La Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor 

conexe infracţiunilor de corupţie, a fost înregistrată sesizarea unei instituţii cu atribuţii 
de control transmisă în conformitate cu prevederile art.14 alin.1 din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie cu modificările şi 
completările ulterioare, prin care se informa că, în urma acţiunii de supraveghere 
desfăşurată de o societate bancară, s-au constatat încălcări ale normelor de creditare ce 
pot constitui indicii de existenţă a infracţiunilor prevăzute de art.10 lit. b şi c din Legea 
nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 
modificată şi completată. 

Sesizarea a fost însoţită de Raportul de supraveghere înregistrat la instituţia 
verificată. 

Sesizarea a fost vizată de procurorul şef secţie, Doru Florin Ţuluş care, prin 
rezoluţia din 09.05.2006, a dispus ca şeful Serviciului investigaţii să stabilească 
competenţa teritorială în cauză. 

Prin referatul, întocmit de un ofiţer din Serviciul investigaţii, s-a propus trimiterea 
lucrării la Serviciile teritoriale ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie potrivit competenţei 
teritoriale, în raport de sediul sucursalelor societăţii bancare , la care se invocau încălcări 
ale normelor de creditare. 

Referatul întocmit a fost aprobat de procurorul şef secţie şi, ca urmare, sesizarea 
în cauză a fost trimisă şi la un anumit Serviciu Teritorial. 

La Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie a fost 
primită adresa Serviciului Teritorial sesizat prin care se comunica că lucrarea în cauză 
fusese soluţionată prin ordonanţă, în sensul declinării competenţei în favoarea  a două 
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unităţi de parchet întrucât societatea bancară şi societăţile comerciale creditate erau 
societăţi cu capital integral privat. 

În raport de situaţia prezentată, se constată că încă de la înregistrarea 
sesizării la Direcţia Naţională Anticorupţie – Structura Centrală se putea observa 
că respectiva cauză nu era de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie – 
Structura Centrală sau Servicii teritoriale, ci a altor unităţi de parchet. 

O astfel de situaţie putea fi evitată dacă sesizarea se înregistra direct în 
Registrul de evidenţă a activităţii de urmărire penală şi era repartizată spre 
instrumentare unui procuror. 

 
2. Prin referatul întocmit de ofiţerul de poliţie judiciară, s-a propus trimiterea  unei 

cauze penale la un anumit Serviciu Teritorial din cadrul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie, pe motiv că toate persoanele şi societăţile comerciale implicate în 
procedură, domiciliau sau îşi aveau sediul pe raza judeţului respectiv şi a localităţilor 
limitrofe. 

Referatul în discuţie a fost aprobat de procurorul de caz şi de procurorul şef 
secţie, iar, ca urmare,  cauza penală înregistrată în anul 2005 la Structura centrală, 
a fost trimisă spre competentă soluţionare Serviciului Teritorial, deşi aspectul 
privitor la domiciliul şi respectiv, sediul persoanelor implicate nu constituia o 
împrejurare nouă care să nu fi fost cunoscută organului judiciar. 

 
2. Obiectul cauzei penale în discuţie îl constituie achiziţiile efectuate de o 

instituţie publică de la  o firmă precum şi unele activităţi neconforme dispoziţiilor legale 
desfăşurate de o instituţie de învăţământ. 

Prin rezoluţia emisă de procurorul delegat cu efectuarea urmăririi penale, s-a 
dispus disjungerea în ceea ce priveşte achiziţiile instituţiei publice de la firmă, cu 
reţinere spre soluţionare, şi trimiterea cauzei spre competentă soluţionare unui Birou 
Teritorial din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru finalizarea urmăririi penale 
în ceea ce priveşte activităţile neautorizate desfăşurate de  instituţie de învăţământ. 

Dispozitivul rezoluţiei conţine dispoziţia expresă de înregistrare a aspectelor 
disjunse ca dosar separat. 

În fapt, s-a procedat invers în sensul că, dosarul din care s-a dispus 
disjungerea a fost trimis Biroului Teritorial, iar cel rămas în urma disjungerii a 
fost înregistrat sub număr nou de dosar, pentru a se efectua cercetări în continuare 
de către Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Structura centrală. 

Procedeul corect era ca disjungerea să privească faptele de competenţa Biroului 
Teritorial pentru care s-a dispus trimiterea cauzei şi reţinerea dosarului privind 
achiziţiile efectuate de instituţia publică de la firmă numărul iniţial de dosar. 

Se constată, aşadar, că prin procedeul folosit s-a obţinut schimbarea 
numărului vechi de dosar, înregistrat ca o cauză nouă  şi s-a dispus trimiterea, sub 
numărul vechi de dosar a cauzei disjunse în realitate. 
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3. Prin referatul întocmit de ofiţerul de poliţie judiciară, s-a propus trimiterea 
cauzei la un Serviciu Teritorial din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, reţinându-se 
că persoanele implicate în procedură domiciliază sau îşi au sediul pe raza judeţului 
respectiv sau în zone limitrofe. 

Referatul în cauză a fost însuşit de procurorul de caz şi aprobat de procurorul şef 
secţie, Doru Florin Ţuluş. 

Se constată că, în cauză, măsura de trimitere a dosarului penal Serviciului 
Teritorial în vederea definitivării cercetărilor şi soluţionării cu operativitate, s-a 
dispus după aproape 11 luni de la data când   s-a stabilit competenţa în favoarea 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Structura Centrală, prin regulator de 
competenţă emis de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie. 

Şi în acest caz, aspectele în raport de care s-a decis trimiterea cauzei spre 
soluţionare Serviciului Teritorial erau cunoscute Direcţiei Naţionale Anticorupţie - 
Structura centrală la momentul când s-a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei în 
favoarea sa.  

 
4. Cauza penală în discuţie s-a format urmare declinării de competenţă dispusă de 

parchetul de pe lângă o judecătorie, prin ordonanţa  emisă într-un dosar. 
Obiectul cauzei îl constituie mai multe sesizări formulate de persoane fizice în 

legătură cu ilegalităţi comise de reprezentanţi unei instituţii publice în cadrul unor 
operaţiuni de restituire a unor suprafeţe de teren revendicate, demolarea unor construcţii 
provizorii, schimburi de terenuri şi organizarea unor licitaţii pentru atribuirea de lucrări 
publice. 

Cauza penală în discuţie a fost înregistrată la Direcţia Naţională 
Anticorupţie în ianuarie 2006, iar, în lună mai 2007, s-a dispus trimiterea acesteia 
Serviciului Teritorial pentru competentă soluţionare, reţinându-se că faptele 
sesizate s-au comis în oraşul unde îşi au domiciliile atât persoanele vătămate, cât şi 
făptuitorii. 

Din verificările efectuate de Inspecţia Judiciară a rezultat că până la data 
întocmirii referatului cu propunere de trimitere a cauzei Serviciului Teritorial  în cauză 
nu se efectuase nicio activitate de cercetare penală de către procurorul desemnat cu 
efectuarea urmăririi penale, reţinându-se astfel că respectiva cauză a rămas în 
nelucrare, timp de 1 an si 4 luni. 

 
5. Prin referatul întocmit de ofiţerul de poliţie judiciară, s-a propus trimiterea  

unui dosar la un Serviciu Teritorial din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu 
motivarea că toate persoanele şi societăţile menţionate în sesizarea penală adresată 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie domiciliază sau îşi au sediul pe raza unui oraş arondat 
respectivului serviciu, precum şi că Serviciul Teritorial efectua cercetări într-un dosar al 
unui parchet de pe lângă o judecătoria, ce le fusese înaintat spre competentă soluţionare. 
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De menţionat că, dosarul fusese înregistrat la Direcţia Naţională Anticorupţie – 
Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, ca urmare a 
sesizării formulate de o asociaţie a salariaţilor de la o societate, prin care se reclama 
îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu de către funcţionari publici ai unor 
instituţii. 

Se constată, aşadar, că încă de la data înregistrării cauzei ca dosar penal se 
cunoşteau domiciliile şi sediile persoanelor implicate în procedură, încât măsura 
trimiterii putea fi dispusă imediat dacă se aprecia ca necesară. 

Cât priveşte celălalt motiv avut în vedere la luarea măsurii, este de menţionat că 
sesizarea Serviciului Teritorial pentru efectuarea de cercetări faţă de administratorii 
aceloraşi societăţi indicate în plângerea penală adresată Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
- Structura Centrală, a avut loc abia în ianuarie 2007, cu mult de la înregistrarea 
dosarului penal  în anul 2006. 

 
6. Prin referatul întocmit de procurorul de caz s-a propus trimiterea dosarului în 

discuţie unui Serviciu Teritorial pentru continuarea şi finalizarea cercetărilor privind 
refuzul unui primar de a dispune emiterea titlului de proprietate persoanei vătămate 
societate, aşa cum se hotărâse printr-o sentinţa  a unui tribunal.  

Dosarul penal fusese înregistrat la Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, la sfârşitul anului 2006. 

Propunerea de trimitere a cauzei Serviciului Teritorial s-a întemeiat pe argumente 
referitoare la domiciliile persoanelor implicate în procedură, menţionându-se, totodată, 
că pentru evaluarea şi identificarea proprietăţii revendicate, care se suprapunea cu 
suprafeţe de teren atribuite altor persoane şi care făceau obiectul cercetărilor efectuate 
într-un alt dosar, instrumentat de acelaşi procuror, constatarea topo-cadastrală putea fi 
efectuată de specialişti din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – nivel central. 

Referatul întocmit de procurorul de caz a fost aprobat de procurorul şef, Doru 
Florin Ţuluş şi, ca urmare,  dosarul a fost trimis Serviciului Teritorial Constanţa. 

Se constată că, şi în acest caz, domiciliile persoanelor implicate în procedură 
erau cunoscute organului judiciar încă de la data înregistrării sesizării ca dosar 
penal, iar argumentele expuse în referatul de propunere justificau mai degrabă 
conexarea dosarului la cauza cu număr mai mic instrumentată de acelaşi procuror. 

 
7. Prin referat s-a propus, în interesul soluţionării temeinice şi cu celeritate a 

cauzei, trimiterea acesteia la un Serviciu Teritorial din cadrul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie, reţinându-se că atât denunţătorii cât şi făptuitorii domiciliază într-un oraş 
din raza de competenţă a respectivului serviciu, unde fuseseră comise şi faptele sesizate 
şi a căror cercetare nu prezenta o complexitate deosebită din punctul de vedere al 
instrucţiei penale. 

Deşi cauza penală fusese înregistrată la Secţia de combatere a infracţiunilor 
conexe infracţiunilor de corupţie, iar aspectele menţionate în justificarea solicitării 
de trimitere la Serviciul Teritorial nu surveniseră pe parcurs, procurorul şef secţie 
a aprobat propunerea procurorului de caz şi a dispus trimiterea dosarului. 
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8. Prin referatul întocmit de ofiţerul de poliţie judiciară, s-a propus trimiterea 

cauzei privind sesizarea  unei asociaţii  a salariaţilor de la o societate împotriva mai 
multor persoane printre care şi judecători magistraţi, la un Serviciu Teritorial Galaţi din 
cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu motivarea că toate persoanele şi societăţile 
comerciale implicate în caz domiciliază sau îşi au sediile pe raza municipiului aflat în 
circumscripţia respectivului serviciu. 

Se constată că, stabilirea competenţei după teritoriu rezulta încă de la data 
înregistrării sesizării şi formării dosarului penal încât nu era necesară trecerea 
unei perioade de aproximativ 7 luni, pentru trimiterea cauzei la Serviciul 
Teritorial. 

De menţionat că, sesizarea adresată Secţiei de combatere a infracţiunilor 
conexe infracţiunilor de corupţie fusese înregistrată în luna august 2006 şi, în tot 
acest interval, nu s-au efectuat activităţi de cercetare penală. 

 
9. La  Direcţia Naţională Anticorupţie – Structura centrală a fost înregistrată 

sesizarea unei persoane fizice dintr-un anumit oraş împotriva prim procurorului de la 
pachetul pe lângă tribunalul în raza căruia de competenţă se afla respectivul oraş. 

Sesizarea a fost înregistrată ca dosar penal în luna octombrie 2006. 
Prin referatul din luna iunie 2007 întocmit de ofiţerul de poliţie judiciară, s-a 

propus trimiterea dosarului la  un Serviciu Teritorial  din cadrul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie, pe motiv că pentru completarea cercetărilor erau necesare activităţi de 
ridicare de documente şi audieri de persoane de pe raza judeţelor aflate în circumscripţia 
respectivului serviciu. 

Acest referat a fost însuşit de procurorul şef secţie Doru Florin Ţuluş şi, ca 
urmare, după aproape 8 luni de la înregistrarea cauzei penale, s-a dispus trimiterea 
acesteia Serviciului Teritorial spre competentă soluţionare, deşi competenţa după 
teritoriu rezulta de la data sesizării organului judiciar. 

Verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au stabilit  existenţa unor situaţii în 
care dosare ce fuseseră transmise spre competentă soluţionare de alte unităţi de parchet, 
au fost restituite, după înregistrare ca dosare penale la Secţia de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, pe bază de adrese şi nu prin ordonanţe şi 
sesizare în vederea emiterii unui regulator de competenţă. 

O situaţie aparte s-a constatat în două dosare penale  înregistrate la Secţia de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie în care, din dispoziţia 
procurorului şef secţie s-a dispus delegarea unor procurori de la Serviciile 
teritoriale să efectueze activităţi de urmărire penală alături de procurori din cadrul 
Structurii centrale. 

Astfel, s-a constatat că un dosar al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie fusese repartizat spre instrumentare unui procuror. 

Prin referat, respectivul procuror a solicitat procurorului şef secţie să aprecieze 
asupra oportunităţii trimiterii cauzei la un Birou teritorial din cadrul  unui Serviciu 
Teritorial, în vederea efectuării cu celeritate a activităţilor de urmărire penală. 
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În cuprinsul referatului întocmit de procurorul de caz, se menţiona că activitatea 
infracţională se desfăşura pe raza teritorială a Judeţului arondat biroului respectiv şi că, 
din acest motiv, autorizaţiile de interceptare a convorbirilor şi comunicărilor, 
încuviinţate de instanţa supremă, urmează a fi puse în executare, de Secţia Judeţeană a 
instituţie abilitate 

Referatul cu propunere de trimitere a cauzei la Biroul Teritorial a fost aprobat de 
procurorul şef secţie, prin rezoluţie. 

Ca urmare, la aceeaşi dată cu cea a actului procedural, cu adresa  semnată de 
procurorul şef secţie, dosarul cauzei a fost trimis Biroului Teritorial în vederea 
soluţionării. 

Din verificările efectuate a rezultat că la 07.12.2006 în Registrul de evidenţă a 
activităţii de urmărire penală s-a procedat la închiderea poziţiei  cu menţiunea 
„Referat de trimitere la S.T. …”. 

Cauza penală în discuţie nu a fost înregistrată sub un alt număr de dosar la Biroul 
Teritorial, cum era normal în raport de referatul de trimitere aprobat de procurorul şef 
secţie şi adresa de înaintare emisă în cauză, activităţile de urmărire penală desfăşurându-
se de un procuror anume desemnat din cadrul Structurii teritoriale, de către procurorul 
şef secţie, Doru Florin Ţuluş. 

S-a constatat că după primirea dosarului la Biroul Teritorial, toate activităţile de 
urmărire penală au fost efectuate de procurorul delegat din cadrul structurii teritoriale, 
cu excepţia prelungirii autorizaţiilor de interceptare, care au fost obţinute de procurorul 
din cadrul structurii centrale. 

Între activităţile desfăşurate de procurorul din cadrul Biroului Teritorial Satu 
Mare, se află şi cea de conexare a unui dosar aparţinând Structurii teritoriale la dosarul 
al Structurii centrale. 

Dispoziţia de conexare emisă în cauză a nesocotit procedura aplicabilă în 
astfel de cazuri, fiind îndeobşte cunoscut că un dosar ulterior înregistrat se 
conexează la dosarul mai întâi format. 

Dacă s-ar fi respectat regulile aplicabile în caz de conexitate, dosarul  al 
Structurii centrale înregistrat sub  număr nai mare  ar fi fost conexat la dosarul 
mai vechi, care aparţinea Structurii teritoriale, iar procurorului din structura 
centrală i-ar fi încetat calitatea de procuror delegat cu efectuarea urmăririi penale. 

Din situaţia prezentată se constată că prin dispoziţia procurorului şef secţie a 
fost delegat cu efectuarea activităţii de urmărire penală, un procuror din cadrul 
unui Serviciu teritorial într-un dosar înregistrat la Structura centrală a Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, depăşindu-se astfel competenţele funcţionale prevăzute 
pentru funcţia de procuror şef secţie. 

Un caz similar s-a constatat în  alt dosar înregistrat la Secţia de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, în care delegat cu efectuarea 
urmăririi penale a fost desemnat un procuror, prin rezoluţia  procurorului şef 
secţie. 

Procurorul de caz a procedat la predarea dosarului în discuţie, grefei Secţiei de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie întrucât începând cu luna 
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iulie 2007 urma să-şi desfăşoare activitatea la un Serviciu Teritorial, unde fusese numit 
în funcţia de procuror. 

Prin rezoluţia emisă de procurorul şef secţie la sfârşitul lunii iunie 2007, s-a 
prevăzut ca procurorul să continue cercetările în dosar la Serviciul Teritorial . 

Printr-o rezoluţie de la începutul aceleaşi luni , în cauză fusese delegat cu 
efectuarea urmăririi penale şi un alt procuror alături de procurorul iniţial desemnat. 

Rezultă, aşadar, că procurorul şef secţie a dispus ca un procuror din cadrul unui 
serviciu teritorial să efectueze în continuare activităţi de urmărire penală, într-un dosar 
înregistrat la structura centrală. 

Dacă s-ar fi urmărit continuitatea procurorului în activitatea de urmărire penală, 
procurorul şef secţie avea posibilitatea, de a solicita în condiţii legale, delegarea 
procurorului la structura centrală pe o durată determinată de timp. 

 
 

SECŢIUNEA A VII-A  
 
ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ PROPRIE ÎN CAUZELE AFLATE 

ÎN CURS DE SOLUŢIONARE 
 
• respectarea normelor de procedură şi a garanţiilor procesuale 
• ritmicitatea activităţilor desfăşurate în cauzele penale aflate în curs de 

soluţionare la procuror 
 

În această secţiune vor fi prezentate principalele constatări rezultate din 
verificările efectuate asupra activităţii de urmărire penală desfăşurate de procurori în 
cauzele în curs de soluţionare, interesând dacă au fost respectate garanţiile recunoscute 
de lege părţilor implicate în procedură şi ritmicitatea activităţilor ce se efectuează pentru 
respectarea termenului rezonabil în interiorul căruia organele judiciare sunt chemate să 
stabilească temeinicia acuzaţiilor formulate împotriva unei persoane bănuite de 
săvârşirea unei infracţiuni. 

Întrucât urmărirea penală este bine determinată sub aspectul activităţilor ce pot fi 
dispuse sau desfăşurate de organele judiciare, vom prezenta, în continuare, constatările 
rezultate din modul de înfăptuire a activităţilor impuse pentru buna soluţionare a 
cauzelor. 

A. O chestiune strâns legată de activitatea de urmărire penală în cauzele în 
care aceasta se efectuează în mod obligatoriu de către procuror, este dreptul de 
delegare şi limitele în care procurorul poate dispune ca anumite activităţi să se 
efectueze de organele poliţiei judiciare. 

În acest sens, prin dispoziţiile art.217 alin.4 din Codul de procedură penală se 
prevede că în cauzele în care urmărirea penală se efectuează de către procuror, acesta 
poate dispune, prin ordonanţă, ca anumite acte de cercetare penală să fie efectuate de 
către organele poliţiei judiciare. 
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Acest drept de delegare este recunoscut numai pentru acele activităţi care au 
legătură cu strângerea probelor necesare efectuării urmăririi penale nu şi pentru acte 
care, potrivit legii, cad în competenţa exclusivă a procurorului. 

În orice caz, orice activitate cu a cărei efectuare a fost delegat organul de poliţie 
judiciară se realizează sub supravegherea şi controlul strict al procurorului. 

În acest sens sunt dispoziţiile art.10 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă nr.43/2002 
privind Direcţia Naţională Anticorupţie, cu modificările şi completările ulterioare, 
conform cărora ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară pot efectua numai acele acte de 
cercetare penală dispuse de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, ofiţeri şi agenţi 
de poliţie judiciară care îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere, supraveghere şi 
control al procurorului. 

Verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au stabilit existenţa unor situaţii 
în care ofiţerii de poliţie judiciară au fost însărcinaţi cu efectuarea unor activităţi 
care cădeau în sarcina exclusivă a procurorului, cum ar fi întocmirea unor planuri 
de anchetă în cauze penale înregistrate, efectuarea de activităţi având ca scop 
stabilirea competenţei Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi alte asemenea activităţi, 
neprecizate în raport de obiectul specific al fiecărei cauze în parte. 

Considerăm că în astfel de cazuri au fost încălcate dispoziţiile legale ce 
reglementează dreptul de delegare, transferându-se organelor de poliţie judiciară atribuţii 
ce reveneau exclusiv procurorului, ca organ de urmărire penală, al cărui rol în această 
etapă este de a stabili măsurile pe care le consideră corespunzătoare pentru justa 
soluţionare a cauzei. 

Este adevărat că, potrivit art.10 alin.4 din Ordonanţa de Urgenţă nr.43/2002 
privind Direcţia Naţională Anticorupţie, cu modificările şi completările ulterioare, 
dispoziţiile procurorilor sunt obligatorii pentru ofiţerii de poliţie judiciară, însă, 
dispoziţiile date acestora nu pot depăşi limitele prevăzute de art.132 din Codul de 
procedură penală la care face trimitere art.135 din acelaşi cod, aplicabile prin 
interpretare analogică. 

Situaţii de felul celor menţionate au fost identificate în următoarele cauze penale: 
 
1. O cauza penală a fost înregistrată la  Secţia de combatere a infracţiunilor 

conexe infracţiunilor de corupţie în luna decembrie 2005, ca urmare a declinării 
competenţei de soluţionare, dispusă prin ordonanţa Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial. 

În cadrul actelor premergătoare, prin rezoluţia  emisă de procurorul de caz, 
s-a dispus, în temeiul art.217 alin.4 din Codul de procedură penală, delegarea 
ofiţerului de poliţie judiciară cu efectuarea următoarelor activităţi: 

• verificarea, în primul rând, a aspectului privitor la competenţa de 
soluţionare a cauzei de către Direcţia Naţională Anticorupţie; 

• în situaţia în care se constata că Direcţia Naţională Anticorupţie 
este competentă în soluţionarea cauzei, urma să se întocmească, în termen de 3 zile, 
o evaluare scrisă a materialului de urmărire penală; 

• formularea de propuneri scrise privind activitatea de urmărire 
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penală ce urma a fi efectuată în perioada următoare şi termenele de realizare a 
acestora. 

Ofiţerul de poliţie judiciară a întocmit un referat în sensul celor mai 
susmenţionate, referat ce a fost însuşit de procurorul de caz, conform vizei înscrise pe 
act care conţinea şi menţiunea de indicare a persoanelor vătămate ce urmau a fi audiate 
în perioada următoare şi obiectivele respectivelor audieri. 

În referatul întocmit de ofiţerul de poliţie judiciară, se estima că prejudiciul cauzat 
este de 1.857.730 Euro şi 1,5 miliarde lei. 

Din situaţia prezentată se constată cu uşurinţă că sarcinile organelor 
judiciare au fost inversate, procurorul cerând ofiţerului de poliţie judiciară să se 
pronunţe asupra unor chestiuni ce ţineau de esenţa activităţii de urmărire penală şi 
care, după ce ar fi fost stabilite de procuror, trebuiau aduse la îndeplinire de către 
ofiţerul de poliţie judiciară. 

 
2. Din verificările efectuate a rezultat că, prin rezoluţia emisă de procurorul de 

caz, s-a dispus delegarea ofiţerului de poliţie judiciară cu efectuarea următoarelor acte 
de cercetare penală: 

• verificarea competenţei Direcţiei Naţionale Anticorupţie în cauză; 
• în situaţia în care se va stabili competenţa Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie se va proceda la identificarea persoanelor implicate în încheierea 
convenţiilor şi contractelor menţionate în plângere; 

• audierea respectivelor persoane cu privire la faptele reţinute ( s. n. probabil cele 
reţinute de ofiţerul de poliţie judiciară); 

• ataşarea documentaţiei şi legislaţiei care a stat la baza respectivelor operaţiuni; 
• efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice de către specialiştii din cadrul 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 
Din modul de redactare a rezoluţiei de delegare, se constată că între actele de 

cercetare penală a fost introdus şi cel privind verificarea competenţei Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie şi ataşarea legislaţiei aplicabile în cauză. 

De asemenea, se constată că prin dispoziţia de efectuare a unei constatări 
tehnico-ştiinţifice de către specialiştii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, s-a delegat 
ofiţerului de poliţie judiciară dreptul de a încuviinţa o probă, drept ce implică nu 
numai dispoziţia de efectuare a ei, ci şi de stabilire în concret a faptului ce trebuia 
probat prin respectiva constatare tehnico-ştiinţifică. 

 
3. O situaţie similară s-a constatat şi într-un dosar, în care prin rezoluţia emisă de 

procurorul de caz, s-a stabilit în sarcina ofiţerului de poliţie judiciară să efectueze şi 
verificări cu privire la aspectele sesizate prin actul de control încheiat de o instituţie 
publică, pentru a se stabili dacă există indicii de săvârşire a unor infracţiuni ce 
intră în competenţa de cercetare a Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 
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4. Prin rezoluţie s-a dispus, în temeiul art.217 alin.4 din Codul de procedură 
penală şi art.10 alin.4 din O.U.G. nr.43/2002, delegarea ofiţerului de poliţie judiciară cu 
efectuarea următoarelor activităţi: 

• stabilirea obiectului expertizei şi a întrebărilor la care expertul trebuie să 
răspundă; 

• numirea unui expert contabil care să procedeze la efectuarea expertizei; 
• fixarea unui termen la care să fie chemate părţile; 
Şi în acest caz, se constată că ofiţerului de poliţie judiciară i-a fost delegat 

dreptul procurorului de a încuviinţa administrarea probatoriului, nesocotindu-se 
astfel dispoziţiile art.135 cu referire la art.132 alin.2 din Codul de procedură 
penală. 

 
5.   O altă cauză penală a fost înregistrată la Direcţia Naţională Anticorupţie – 

Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, urmare ordonanţei 
de declinare a competenţei de soluţionare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism, în raport de valoarea prejudiciului estimat la peste 1 milion Euro. 

Prin ordonanţa emisă după înregistrarea dosarului la această secţie, s-a dispus 
delegarea ofiţerului de poliţie judiciară cu efectuarea următoarelor activităţi: 

• studierea şi verificarea cauzei penale sub aspectul temeiniciei şi 
legalităţii dispoziţiei de declinare; 

• întocmirea planului de anchetă; 
Se constată că ambele activităţi implicau aprecierea personală a procurorului 

de caz şi, ca atare, nu puteau fi delegate ofiţerului de poliţie judiciară, fără a avea 
loc în fapt un transfer al atribuţiilor judiciare. 

 
6. Prin rezoluţia emisă în temeiul prevederilor art.10 alin.3 şi 4 din O.U.G. 

nr.43/2002 şi art.217 din Codul de procedură penală, s-a dispus ca în cadrul actelor 
premergătoare, ofiţerul de poliţie judiciară să dispună la rândul său efectuarea unui 
control de organul de specialitate al unei instituţii publice, să identifice şi să ridice 
înscrisuri, să audieze persoane şi să se efectueze orice alte acte a căror realizare era 
necesară pentru soluţionarea cauzei în această fază (s.n. faza actelor premergătoare). 

Se constată că şi de această dată ofiţerului de poliţie judiciară i-a fost delegat 
dreptul de a dispune efectuarea unui control de specialitate de către  o instituţie 
publice , indicându-se generic faptul de a identifica şi ridica înscrisuri şi de a se 
audia persoane, activităţi care, desigur, sunt mult prea generale şi au drept 
consecinţă eliminarea rolului pe care îl are procurorul de conducător al instrucţiei 
penale. 

O situaţie similară a fost constatată şi în alt  dosar în care prin rezoluţie s-a dispus, 
în temeiul art.217 alin.4 din Codul de procedură penală şi art.10 din O.U.G. nr.43/2002, 
delegarea ofiţerului de poliţie judiciară cu efectuarea următoarele acte de urmărire 
penală: 

• verificări de documente şi ridicări de înscrisuri de la o societate; 
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• verificări de documente şi ridicarea unor rapoarte de evaluare de la 
o autoritate publică; 
identificarea şi ridicarea unor documente cadastrale dintr-o instituţie. 

Se constată că lipsesc criteriile în raport de care urma a se efectua 
respectivele activităţi de verificare şi ridicare de documente, delegându-se puteri 
depline ofiţerului de poliţie judiciară în instrumentarea cauzei penale. 

 
7. Cauza s-a format ca urmare a declinării competenţei de soluţionare în favoarea 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, prin ordonanţă. 

Procurorul delegat cu efectuarea urmăririi penale a dispus prin  ordinul rezolutiv 
ca ofiţerul de poliţie judiciară să efectueze acte premergătoare în sensul celor care au 
motivat declinarea de competenţă. 

Ordinul rezolutiv în discuţie conţine menţiunea expresă de purtare a unei discuţii 
cu ofiţerul de poliţie judiciară, stabilindu-se termen în acest sens. 

O primă observaţie este aceea că, în caz, procurorul delegat cu efectuarea 
urmăririi penale nu a emis o ordonanţă, ca act procedural, prin care se deleagă 
ofiţerul de poliţie judiciară cu efectuarea unor activităţi în cauză. 

Totodată, se constată că dispoziţia rezolutivă emisă de procuror în sensul 
efectuării actelor premergătoare ce s-ar impune în raport de conţinutul ordonanţei 
de declinare, este mult prea generală şi lasă la libera apreciere a ofiţerului de 
poliţie judiciară care anume activităţi s-ar impune a fi efectuate în cauză. 

Menţiunea privitoare la purtarea unei discuţii între procuror şi ofiţerul de poliţie 
judiciară, nu complineşte lipsa ordonanţei de delegare, în raport de al cărei conţinut se 
verifică în concret îndeplinirea atribuţiilor de către ofiţer. 

 
8. Prin rezoluţia emisă de procurorul de caz , s-a dispus delegarea ofiţerului de 

poliţie judiciară cu efectuarea anumitor activităţi, printre care şi cea de întocmire a unei 
constatări tehnico-ştiinţifice care să elucideze legalitatea derulării unui contract. 

Se observă că ofiţerul de poliţie judiciară a fost delegat cu efectuarea unei 
activităţi care cădea în sarcina unui serviciu specializat din cadrul Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie şi la care se putea apela din dispoziţia directă a 
procurorului, pe baza unei rezoluţii motivate în acest sens, conform art.62 din 
Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

 
9. Prin rezoluţia emisă în temeiul art.217 alin.4 din Codul de procedură penală a 

fost delegat, pe lângă ofiţerul de poliţie judiciară, şi un specialist din cadrul Serviciului 
specialişti pentru selectarea şi verificarea înscrisurilor ce urmau a fi ridicate de la o 
instituţie publică. 

Or, specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie nu sunt organe de 
cercetare penală pentru a putea fi delegaţi cu efectuarea unor activităţi de 
urmărire penală, ci funcţionari publici, conform art.11 alin.2 din O.U.G. 
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nr.43/2002, având drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru această 
categorie de personal. 

Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în alte două  dosare în care, prin rezoluţie a fost 
delegat un specialist din cadrul Serviciului Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru 
ridicarea unor înscrisuri. 

Tot în legătură cu activitatea de delegare a ofiţerilor de poliţie judiciară cu 
efectuarea de activităţi în condiţiile art.217 alin.4 din Codul de procedură penală s-
a constatat că nu întotdeauna actul procedural emis de procuror este conform 
dispoziţiilor legale. 

Sub acest aspect este de menţionat că art.217 alin.4 din Codul de procedură penală 
prevede expres că delegarea organelor poliţiei judiciare se face prin ordonanţă. 

S-au întâlnit situaţii în care delegarea ofiţerilor de poliţie judiciară a fost 
dispusă prin ordin rezolutiv sau prin rezoluţie şi anume în 26 de dosare. 

Verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au stabilit că în multe dintre 
dosarele penale înregistrate la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie planurile de anchetă au fost  întocmite de ofiţerii de 
poliţie judiciară şi nu de către  procurorii delegaţi cu efectuarea urmăririi penale. 

Obligativitatea întocmirii planurilor de anchetă este expres prevăzută în art.108 
din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, la capitolul III 
al Regulamentului, unde se reglementează atribuţiile procurorului. 

Este adevărat că art.108 stabileşte această obligaţie în sarcina procurorilor de la 
serviciile şi birourile teritoriale din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, dar nu există 
nicio raţiune pentru care prevederea legală în discuţie să nu se aplice şi procurorilor 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie de la Structura centrală. 

Sub acest aspect, este de menţionat că în cuprinsul Regulamentului nu există alte 
prevederi care să stabilească atribuţiile procurorilor din cadrul Structurii centrale a 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi, având în vedere titlul marginal al capitolului III din 
Regulament „atribuţiile procurorului”, considerăm că şi aceştia au obligaţiile prevăzute 
de art.108. 

Această interpretare a fost avută în vedere şi de conducerea administrativă a 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie care în Raportul privind activitatea desfăşurată în anul 
2006 a stabilit între obiectivele şi acţiunile Direcţiei, pe semestrul I 2007 şi activitatea de 
urmărire a modului în care se organizează şi desfăşoară activitatea de anchetă, în special 
cu cauzele cu grad sporit de complexitate, vorbindu-se explicit de întocmirea planurilor 
de anchetă de către procurori (fără a distinge după cum aceştia funcţionau la structura 
centrală sau serviciile teritoriale). 

Responsabili cu aducerea la îndeplinire a acestui obiectiv au fost desemnaţi 
procurorii şefi secţie, procurorii şefi serviciu, procurorii şefi ai serviciilor teritoriale şi 
procurorii şefi birouri. 

Având în vedere că procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au aceleaşi 
competenţe indiferent de structura în care îşi desfăşoară activitatea, este normal să 
îndeplinească şi aceleaşi atribuţii. 
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În cadrul discuţiilor purtate cu conducerea administrativă a Secţiei de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, în prezenţa procurorului şef adjunct al 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Carmen Argentina Gâlcă, s-a susţinut că la solicitarea 
procurorului de caz, ofiţerul de poliţie judiciară poate să întocmească un plan de 
anchetă, fiind chiar oportun să se procedeze astfel, luând în considerare faptul că ofiţerul 
de poliţie judiciară va fi delegat cu efectuarea anumitor activităţi procedurale şi 
întocmind el însuşi planul de anchetă preliminar va putea acţiona eficient, în cunoştinţă 
de cauză. 

Acest mod de abordare a problemei în discuţie nesocoteşte însă regulile 
elementare de organizare a activităţii de urmărire penală, a cărei planificare 
trebuie să fie măcar, în ansamblu, stabilită de către procuror, responsabil de 
strategia ce urmează a fi aplicată într-o anume cauză penală, având în vedere 
împrejurările care o particularizează. 

În desfăşurarea instrucţiei penale, procurorul are un rol eminamente 
diriguitor, stabilind directivele pe care le va crede potrivite şi utile pentru aflarea 
adevărului şi justa soluţionare a cauzei penale. 

În situaţiile verificate a rezultat că planurile de anchetă, reflectând concepţia 
în instrumentarea cauzei penale, au fost întocmite de ofiţerii de poliţie judiciară, 
rolul procurorului limitându-se la a-şi însuşi conţinutul acestora. 

Menţionăm în acest sens un număr de 27 dosare penale. 
În unele situaţii, planurile de anchetă întocmite de ofiţerii de poliţie judiciară 

cuprindeau şi termenele de executare a activităţilor planificate, rezultând că în 
astfel de cazuri, ofiţerul de poliţie judiciară şi-a fixat singur programul de 
activitate după propriile criterii. 

Situaţiile constatate în legătură cu planificarea activităţilor de urmărire penală nu 
constituie o practică generalizată la nivelul Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie, existând şi procurori care îşi întocmesc singuri planurile de 
anchetă şi fixează termenele de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse. 

Menţionăm cazul domnilor procurori Diana Stăncele şi Emilian Eva. 
 
B. Alte constatări ale Inspecţiei Judiciare se referă la respectarea de către 

procuror a garanţiilor procesuale prevăzute persoanelor acuzate de săvârşirea unei 
infracţiuni. 

 
În expunerea ce urmează vom prezenta numai acele situaţii care nu pun în discuţie 

actul de dispoziţie în sine emis de procuror, ţinând seama că în activitatea de urmărire 
penală procurorul este independent în măsurile dispuse şi soluţiile adoptate. 

Drepturile de procedură recunoscute unei persoane bănuite de săvârşirea unei 
infracţiuni includ şi dreptul de a fi informată cu privire la natura şi cauzele acuzaţiei ce i 
se aduc. 

Acest drept de informare este garantat de art.6 din Codul de procedură penală 
care, la alineatul 3, prevede obligaţia organelor judiciare de a încunoştinţa, de îndată şi 
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mai înainte de a-l audia pe învinuit sau inculpat, despre fapta pentru care este cercetat, 
încadrarea juridică a acesteia şi despre dreptul de a fi asistat de un avocat. 

Obligaţii similare sunt prevăzute şi în art.202 din Codul de procedură penală, sub 
titlul marginal, rolul activ al organului de urmărire penală, conform cărora organele 
judiciare sunt obligate să explice învinuitului sau inculpatului, precum şi celorlalte părţi 
drepturile lor procesuale. 

În ceea ce priveşte ascultarea învinuitului sau inculpatului, în art.70 alin.2 din 
Codul de procedură penală se prevede că înainte de audiere, învinuitul sau inculpatul 
este informat cu privire la natura şi cauzele acuzaţiei ce i se reproşează, dreptul de a 
avea un apărător, precum şi dreptul de a nu  face nicio declaraţie şi că tot ceea ce declară 
poate fi folosit şi împotriva sa. 

Dacă învinuitul sau inculpatul consimte să dea o declaraţie, organul de urmărire 
penală, înainte de a-l asculta, îi cere să dea o declaraţie scrisă personal, cu privire la 
învinuirea ce i se aduce. 

Cerinţa întocmirii unei declaraţii scrise personal de către învinuit sau inculpat 
constituie o garanţie suplimentară că faptele au fost liber relatate, fără influenţe sau 
presiuni din afară. 

Reguli speciale de consemnare a declaraţiilor luate învinuitului sau inculpatului 
după audierea de către organele judiciare sunt prevăzute de art.73 din Codul de 
procedură penală. 

Din verificările efectuate au rezultat  situaţii în care s-au constatat şi 
încălcări ale dispoziţiilor susmenţionate. 

 
1. Prin rezoluţia de la începutul lunii mai 2007,  s-a dispus începerea urmăririi 

penale faţă de învinuit sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art.25 Cod penal 
raportat la art.132 din Legea nr.78/2000 şi art.1 lit. a din aceeaşi lege. 

Rezoluţia emisă cuprinde dispoziţia de aducere la cunoştinţa învinuitului faptul 
începerii urmăririi penale. 

Procesul-verbal emis la 14.05.2007 de procurorul din cadrul Biroului 
Teritorial consemnează aducerea la cunoştinţă a învinuirii şi faptul că aceasta a 
fost comunicată telefonic învinuitului. 

Procesul-verbal în discuţie conţine două tipuri de scriere, una dactilografiată 
şi una olografă. 

Scrierea dactilografiată se referă la conţinutul învinuirii, a încadrării 
juridice şi a drepturilor ce revin persoanei cercetate în calitate de învinuit. 

Scrierea olografă cuprinde punctul de vedere al învinuitului iar procesul-
verbal în întregul său poartă semnătura procurorului, învinuitului şi apărătorului. 

Întrucât scrierea dactilografiată consemnează aducerea la cunoştinţă a 
învinuirii în cadrul unei convorbiri telefonice, rezultă că învinuitul nu a fost 
ascultat la aceeaşi dată şi oră când s-a încheiat respectivul proces verbal, ci la un 
moment ulterior, având în vedere lipsa învinuitului din sediul unităţii de parchet. 
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În condiţiile în care procesul-verbal nu poartă o altă dată sau oră în afara 
celor menţionate, nu se poate stabili exact când a fost ascultat învinuitul, conform 
art.70 alin.3 din Codul de procedură penală. 

În acelaşi dosar penal s-a dispus începerea urmăririi penale şi faţă de altă persoană 
prin rezoluţia de la de la începutul lunii mai 2007 sub aspectul săvârşirii infracţiunii 
prevăzută de art.26 Cod penal  raportat la art.132 din Legea  nr.78/2000 şi art.1 lit. a, c 
din aceeaşi lege. 

La data 14.05.2007 a fost întocmit procesul-verbal de aducere la cunoştinţă a 
învinuirii care cuprinde aceeaşi menţiune cu privire la informarea telefonică a 
învinuitului. 

Şi acest proces-verbal cuprinde două tipuri de scriere, una dactilografiată şi 
una olografă. 

Relatările învinuitului nu sunt datate separat de menţiunile dactilografiate 
privitoare la aducerea la cunoştinţă a învinuirii. 

Nici în această situaţie nu se poate stabili exact data la care învinuitul a fost 
ascultat în condiţiile art.70 alin.3 din Codul de procedură penală. 

Situaţiile constatate aduc în discuţie posibilitatea informării telefonice a unei 
persoane cu privire la calitatea de învinuit pe care a dobândit-o într-o cauză penală. 

Considerăm că în actuala reglementare, Codul de procedură penală nu 
prevede o asemenea posibilitate, dispoziţiile cuprinse în capitolul II privitoare la 
citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere, neavând 
aplicabilitate în situaţia examinată. 

În acest sens, menţionăm dispoziţiile art.202 alin.3 din Codul de procedură penală 
care stabilesc în sarcina organului de urmărire penală obligaţia de a explica învinuitului 
sau inculpatului, după caz, drepturile lor procesuale, între care se regăseşte şi dreptul la 
apărare, cu componenţa sa de informare asupra acuzaţiilor formulate. 

Aceeaşi concluzie rezultă şi din modul de redactare a prevederilor art.70 alin.2 din 
Codul de procedură penală a căror îndeplinire presupune cu necesitate prezenţa 
învinuitului sau inculpatului în faţa organului de urmărire penală. 

În exercitarea rolului activ ce revine organelor judiciare, acestea sunt obligate să 
se asigure că persoana învinuită a înţeles acuzaţiile ce i se aduc şi a fost suficient 
informată cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le are. 

 
2. Verificările efectuate în cauză au stabilit că s-a procedat la audierea 

învinuitului, relatările formulate fiind consemnate în cuprinsul unei declaraţii olografe. 
În aceeaşi zi, învinuitul a fost ascultat de procuror în condiţiile art.72 din Codul de 

procedură penală, consemnarea declaraţiei făcându-se pe formular tipizat. 
S-a constatat că înainte de ascultarea învinuitului, nu i s-a adus la cunoştinţă 

natura acuzaţiei şi drepturile decurgând din calitatea de învinuit, pe care  o 
dobândise la o dată anterioară celei în care a fost audiat ca învinuit,  conform 
rezoluţiei emise în acest sens. 
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          3. Prin rezoluţie, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de 7 persoane cărora li 
s-a adus la cunoştinţă obiectul învinuirii şi drepturile de procedură decurgând din 
calitatea de învinuit. 

S-a constatat că după aducerea la cunoştinţă a învinuirii numai o singură persoană 
a fost ascultată în condiţiile art.70 alin.3 din Codul de procedură penală, prin scrierea 
personală a declaraţiei date în faţa organului judiciar. 

Pentru ceilalţi 6 învinuiţi, procurorul a considerat că declaraţiile olografe 
date în faţa ofiţerului de poliţie judiciară în faza actelor premergătoare suplinesc 
declaraţiile olografe prevăzute de art.70 alin.3 din Codul de procedură penală care 
se referă expres la ascultarea învinuitului în această calitate. 

Aceeaşi situaţie se regăseşte şi într-un alt dosar în care cei doi învinuiţi nu au mai 
fost ascultaţi în această calitate după începerea urmăririi penale, nesocotindu-se astfel 
dispoziţiile art. 70 alin.3 din Codul de procedură penală privitoare la scrierea unei 
declaraţii personale de către învinuit. 

De menţionat că, cei doi învinuiţi fuseseră ascultaţi înainte de a se începe 
urmărirea penală care s-a dispus, prin confirmarea de către procuror a rezoluţiei de 
începere a urmăririi penale. 

 
C. O altă coordonată a activităţii de urmărire penală proprie o constituie 

ritmicitatea actelor efectuate de procuror în cauzele aflate în curs de soluţionare. 
O constantă în activitatea de urmărire penală desfăşurată de procurorii 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie o constituite complexitatea cauzelor 
instrumentate, numărul participanţilor şi volumul mare al lucrărilor ce trebuie 
efectuate pentru stabilirea adevărului judiciar. 

Acest fapt deosebit de important nu poate fi ignorat în operaţiunea de apreciere a 
ritmicităţii activităţilor desfăşurate care uneori pot fi îngreunate din acest motiv. 

În expunerea de faţă vom face o prezentare a volumului de activitate pe fiecare 
procuror în parte şi a dosarelor în care s-a constatat o întârziere în efectuarea 
activităţilor, întârziere care nu a fost întotdeauna justificată de existenţa unor cauze 
obiective. 

A rezultat că la data de 01.06.2007 se aflau în lucru la procuror 238 cauze penale, 
repartizate astfel: 

• Procuror şef secţie, Doru Florin Ţuluş – 25 dosare 
• Procuror şef adjunct secţie, Horaţiu Ovidiu Baias – 23 dosare 
• Procuror şef serviciu, Nariţa Petru – 26 dosare 
• Procuror şef serviciu, Gheorghe Onea – 8 dosare 
• Procuror şef birou, Vasile Ioniţă – 10 dosare 
• Procuror Claudia Mihaela Roşu – 19 dosare 
• Procuror Cristina Maria Fota Bărbulescu – 14 dosare 
• Procuror Mihaela Moraru Iorga – 23 dosare 
• Procuror Călin Nistor – 23 dosare 
• Procuror Marius Cătălin Vartic – 15 dosare 
• Procuror Emilian Eva – 24 dosare 
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• Procuror Mihail Aristotel Popa – 18 dosare 
• Procuror Florin Claudiu Plopeanu  – 10 dosare 

 
În ceea ce priveşte activitatea desfăşurată de procurorul şef secţie dintre cele 

25 dosare în care a fost delegat cu efectuarea urmăririi penale, în 9  dosare s-au 
constatat situaţii de întârziere în instrumentarea lucrărilor. 

 
1. Cauza penală a fost înregistrată iniţial la Direcţia Naţională Anticorupţie – 

Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, în luna octombrie 
2005, iar în ziua imediat următoare înregistrării, dosarul conţinând 9 volume a fost 
trimis pe cale de adresă Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
urmare solicitării telefonice a procurorului general de la acea vreme. 

La începutul anului 2007, dosarul  privind pe inculpaţi a fost trimis de Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism, Direcţiei Naţionale Anticorupţie spre competentă 
soluţionare. 

Prin rezoluţia dată în ziua imediat următoare primirii, procurorul şef secţie, 
Doru Florin Ţuluş şi-a reţinut cauza spre instrumentare. 

Obiectul cauzei penale în discuţie îl constituie achiziţionarea de către o societate 
bancară unor acţiuni emise de o societate la un preţ supraevaluat, prejudiciul astfel 
cauzat ridicându-se la 48.341.085.016 lei, precum  şi convertirea unui împrumut de mai 
multe miliarde lei acordat de aceeaşi societate bancară către  o firmă, în acţiuni 
supraevaluate ale respectivei societăţi, mai înainte ca acţiunile să ajungă la scadenţă şi 
fără aprobarea organului abilitat să adopte decizia, cauzându-se un prejudiciu de 
46.173.559.520 lei. 

Cercetările efectuate în cauză priveau şi achiziţionare unor acţiuni ale unei 
societăţi pe acţiuni, în lipsa aprobărilor legale prin care s-ar fi cauzat un prejudiciu de 8 
miliarde lei. 

De la data înregistrării cauzei şi până la data efectuării controlului (iulie 
2007), s-a constatat că nu se efectuase nicio activitate. 

Conform menţiunilor înscrise în Registrul de evidenţă a activităţii de urmărire 
penală, la numele procurorului delegat cu efectuarea urmăririi penale, apare 
consemnarea delegării în cauză şi a altui procuror de procurorul şef secţie, Doru Florin 
Ţuluş. 

Din verificările efectuate s-a constatat că la dosarul cauzei nu există însă 
dispoziţia de delegare a procurorului cu efectuarea urmăririi penale. 

În cadrul discuţiilor purtate cu procurorul şef secţie, acesta a afirmat că 
menţiunea înscrisă în Registrul de evidenţă a activităţii de urmărire penală este cea 
care concretizează repartizarea procurorilor pentru efectuarea urmăririi penale. 

Din verificările efectuate asupra celorlalte cauze penale a rezultat că dosarele 
repartizate procurorilor spre instrumentare poartă viza de delegare a procurorului şef 
secţie sau a locţiitorului său. 
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Este şi normal să fie aşa deoarece completarea registrului penal se face conform 
rezoluţiilor dispuse în cauze, activitatea de înregistrare fiind ulterioară luării măsurilor 
de delegare a procurorilor. 

Din acest motiv, dosarul în discuţie nu a fost reţinut de Inspecţia Judiciară între 
dosarele aflate în partida procurorului. 

 
2. Într-un alt dosar obiectul cauzei îl formează faptele pretins săvârşite cu ocazia 

desfăşurării licitaţiei pentru concesionarea unui anumit Serviciu şi a modului de utilizare 
a împrumutului extern în valoare de zeci de milioane de  Euro încheiat cu o societate 
bancare acordat cu garanţii guvernamentale.  

Cauza penală a fost înregistrată la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie  noiembrie 2006. 

În perioada noiembrie 2006 –februarie 2007 în dosar nu s-a efectuat nicio 
activitate de cercetare penală. 

 În februarie 2007, s-a solicitat unei autorităţi efectuarea unui control de 
specialitate. 

Numai în luna iunie 2007, procurorul de caz a emis o nouă adresă prin care 
solicita instituţiei efectuarea cu operativitate a controlului. 

Se constată că în toată această perioadă de aproximativ 4 luni, procurorul nu 
a dispus măsuri corespunzătoare de natură a asigura efectuarea lucrării într-un 
termen rezonabil. 
       3. O altă cauză a fost înregistrată în registrul penal  în septembrie 2006 şi priveşte 
fapte săvârşite în procesul de privatizare a unei societăţi bancare de către persoane 
implicate în procedură, care ar fi subevaluat activele şi ar fi înstrăinat acţiuni către 
salariaţi unor firme la preţuri diminuate. 

În cursul activităţilor desfăşurate,  în luna octombrie 2006 s-au solicitat relaţii de 
la  o autoritate. 

Pentru lipsa relaţiilor solicitate s-a revenit cu adrese la intervale mari de 
timp, fără a se dispune şi măsuri care să asigure comunicarea relaţiilor. 

Astfel, prima adresă de revenire a fost emisă în februarie 2007, o alta iunie şi abia 
la 19.06.2007  au fost  transmise documentele solicitate. 

 
4. Faptele dintr-un alt dosar privesc conduita  unui politician care în anul 2005 ar 

fi încasat drepturi de autor fără să publice creaţiile literare promise, existând indicii că 
respectivele sume de bani primite cu acest titlu proveneau din investiţii din afara ţării. 

Cauza a fost înregistrată în registrul penal  luna noiembrie 2006 şi singurele 
activităţi desfăşurate în intervalul ianuarie– iunie 2007 au constat în emiterea a 
două adrese. 

 
5. Obiectul unei alte cauze îl constituie pretinsele ilegalităţi săvârşite de 

preşedintele unei agenţii care ar fi beneficiat de bunuri imobile pentru a facilita 
angajarea de personal în cadrul instituţiei pe care o conduce. 

Dosarul a fost înregistrat în registrul penal luna septembrie 2006. 
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Activităţile desfăşurate în cauză au constat în solicitarea de relaţii în 
septembrie 2006, a declaraţiilor de avere şi datelor complete celui cercetat în 
februarie 2007, relaţii pentru a căror obţinere s-a revenit în luna martie 2007, 
precum şi alte relaţii  de la o instituşie în mai 2007. 

 
6. Obiectul cauzei îl constituie cumpărarea unui imobil cu suma de aproximativ 

4000 Euro, imobil aflat pe lista monumentelor istorice, precum şi a terenului aferent 
imobilului pentru suma de 25.000 Euro. 

Dosarul a fost înregistrat în luna februarie 2006 în registrul cauzelor penale, 
iar în perioada ianuarie –iunie 2007 nu s-au efectuat activităţi, cu excepţia 
solicitării de efectuare a unei constatări de specialitateîn luna mai 2007, cu termen 
de finalizare la jumătatea lunii iunie 2007. 

Lucrarea nu a fost efectuată în termenul de 15 zile stabilit de procuror, iar 
specialistul nu a întreprins niciun demers în acest sens, până la data controlului. 

 
7. Cauza penală s-a format în baza sesizării înregistrată la Direcţia Naţională 

Anticorupţie prin care se solicita efectuarea de cercetări sub aspectul subminării 
economiei naţionale prin fapta de a se anula garanţiile şi contra-garanţiile emise de către 
o unitate bancară, prejudiciul estimat fiind de 2,5 miliarde dolari. 

Cauza a fost înregistrată ca dosar penal în luna octombrie 2006, iar, în 
perioada octombrie –iunie 2007, activităţile efectuate au constat în solicitarea de 
relaţii de la anumite instituţii publice. 
         8. Cauza penală s-a înregistrat în luna martie 2007, ca urmare a infirmării 
rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dispusă într-un  dosar al Secţiei de combatere 
a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. 

Obiectul cauzei îl constituie verificarea modului în care o societate  a obţinut şi 
cheltuit suma de 50.000 Euro pentru derularea proiectului Dezvoltarea şi 
Comercializarea unui produs, sumă nerambursabilă, primită în cadrul unui Program 
Phare. 

A rezultat că activităţile desfăşurate au constat în solicitarea unor relaţii de 
la două societăţi comerciale, la în luna martie 2007, iar din acest moment cauza a 
fost lăsată în nelucrare. 

 
9. O altă cauză a fost înregistrată ca dosar penal în luna martie 2006 şi priveşte 

modul de contractare şi derulare a creditelor externe angajate o instituţie publică cu 
garanţia statului, destinate finanţării lucrărilor de consolidare şi reparaţii a unui imobil. 

Din verificările efectuate a rezultat că activităţile nu s-au făcut cu ritmicitate, 
existând perioade mari de timp în care cauza a fost lăsată în nelucrare. 

 
• Referitor la activitatea desfăşurată de procurorul şef adjunct secţie 

Horaţiu Ovidiu Baias, s-a constatat că la data controlului avea în lucru 25 dosare. 
 Din verificările efectuate, a rezultat că, în general, procurorul şef adjunct Horaţiu 
Ovidiu Baias a dat dovadă de operativitate în soluţionarea dosarelor. 
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S-a constatat însă că în 4 dosare penale, în care a fost delegat cu efectuarea 
urmăririi penale proprii, nu a efectuat cu ritmicitate activităţile ce se impuneau în funcţie 
de specificul fiecărei cauze. 
  

1. Cauza a fost înregistrată la Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, la data de 28 februarie 
2007. 
 În intervalul februarie – iulie 2007, nu s-au efectuat acte de  cercetare penală, 
timp de 5 luni, cu excepţia solicitării unor înscrisuri de la instituţie publică. 
 În dosar se efectuează cercetări penale cu privire la infracţiunea prevăzută de art. 
10 lit. c din Legea nr. 78/2000 săvârşită de persoane din conducerea Institutului Naţional 
de Expertize Criminalistice. 
 

2. Într-o altă cauză se efectuează cercetări penale cu privire la săvârşirea 
infracţiunii de abuz de serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 2481 Cod 
penal. 
 Din verificările efectuate a rezultat că în perioada decembrie 2006 – iulie 
2007, în cauză  nu s-au efectuat acte de cercetare penală. 
  
 3. Într-o cauză se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în 
serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 2481 Cod penal. 
 S-a constatat că în perioada 21 noiembrie 2006 – 13 iulie 2007, în cauză nu s-
a efectuat niciun act de cercetare penală, timp de 8 luni. 
   

4. Într-un dosar se efectuează cercetări pentru infracţiunea de abuz în serviciu 
contra intereselor publice, prevăzută de art. 248 raportat la art. 2481 Cod penal. 
 Cauza s-a format în baza sesizării formulate de o instituţie publică în urma 
controlului efectuat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice dintr-un judeţ, din care a 
rezultat că prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu de către conducerea acestei 
instituţii, bugetul de stat a fost privat de încasări de peste 14 milioane euro. 
 Iniţial, cauza a fost înregistrată la un parchet de pe lângă tribunal în luna   iulie 
2006. 
 În perioada  iulie 2006 – martie 2007, procurorul din cadrul acestei unităţi de 
parchet a dispus audierea  numai a 3 persoane. 
 În luna martie 2007,  unitatea de parchet a dispus delincarea cauzei în favoarea 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

La Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie cauza a 
fost înregistrată în prima decadă a lunii martie şi repartizată spre instrumentare 
procurorului şef adjunct Horaţiu Ovidiu Baias. 
 Din verificările efectuate a rezultat că de la data delegării sale şi până la data 
controlului, în cauză nu s-a efectuat nicio activitate. 
 

• Referitor la activitatea desfăşurată de procurorul şef serviciu 
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Petru Nariţa, s-a constatat că la data controlului avea în lucru un număr de 29 de 
cauze penale, din  care în 15 dosare nu s-au efectuat ritmic acte de cercetare 
penală. 
 

1. Cauza s-a format în urma disjungerii dintr-un dosar ce fusese finalizat prin 
rechizitoriu. 

Obiectul cauzei disjunse îl constituie fapte de corupţie săvârşite de mai multe 
persoane în legătură cu operaţiuni privind schimburi de terenuri efectuate în cadrul unor 
instituţii publice şi societăţi comerciale. 

Cauza în discuţie a fost înregistrată la în luna iulie 2005, iar din verificările 
efectuate a rezultat că nu s-au efectuat cu constanţă activităţi de urmărire penală, chiar şi 
pentru perioade mari de timp. 

Astfel, în intervalul iulie – octombrie 2005, martie – septembrie 2006, 
noiembrie –decembrie 2006, februarie 2007 – la zi, în cauză nu s-au efectuat 
activităţi. 
 

2. Această cauză a fost înregistrată la sfârşitul lunii iunie 2006, ca urmare a 
disjungerii dintr-un dosar care fusese finalizat prin rechizitoriu întocmit  în aceeaşi lună. 

La baza dosarului iniţial a stat o sesizare ce fusese adresată organului de urmărire 
penală la începutul lunii iulie 2004.  

După înregistrarea noului dosar, prin rezoluţia dată la finalul lunii iulie 2007 s-a 
dispus disjungerea cauzei, formându-se alte trei dosare înregistrate sub numere distincte. 

Obiectul cercetărilor în  dosarul înregistrat la sfârşitul lunii iunie 2006, îl 
constituia săvârşirea unor fapte de corupţie în cadrul  unor instituţii publice  

Prin rezoluţia dată în luna decembrie 2006, s-a dispus din nou disjungerea cauzei, 
din care s-au format alte 38 dosare penale . 

Întrucât după disjungerea şi formarea celor 38 dosare s-a constatat că 
dosarul de bază rămăsese fără obiect,  întrucât cercetările penale privind una 
dintre instituţiile publice se regăsea în obiectul  unuia dintre dosarele disjunse, prin 
rezoluţia din luna iulie 2007, emisă la 6 luni după disjungere, s-a dispus conexarea 
la  dosar iniţial a acestei cauze nou formată. 

Din verificări a rezultat că în perioada decembrie 2006 –iulie 2007 în dosarul 
de bază nu s-a efectuat nicio activitate, constatare valabilă şi pentru dosarul nou 
format. 

 
3. Obiectul cauzei se referă la achiziţii de la persoane fizice a unui imobil şi a unei 

hale de producţie cu pavilion administrativ de către făptuitor. 
Dosarul a fost înregistrat în luna martie 2006, iar din verificările efectuate s-a 

constatat că în perioada octombrie 2006 la zi nu s-au efectuat activităţi de urmărire 
penală. 

A rezultat că la data de la finalul lunii mai 2006 s-a dispus efectuarea unei 
constatări tehnice de specialitate pentru care s-a fixat termen de finalizare la jumătatea 
lui septembrie 2006. 
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Cu toate acestea, lucrarea nu a fost efectuată de specialist, fapt ce poate motiva 
rămânerea în nelucrare a cauzei. 

De menţionat că, lucrarea de specialitate nu era efectuată nici la data 
controlului, iar procurorul de caz nu a dispus măsuri complementare pentru 
urgentarea efectuării constatării. 

 
4. O altă cauză a fost înregistrată la finele lunii septembrie 2006 şi priveşte 

pretinse operaţiuni de spălare a banilor efectuate de anumite persoane. prin intermediul 
unei societăţi comerciale în cursul anului 2003. 

Din verificări a rezultat că de la înregistrarea cauzei şi până la data 
controlului nu s-au efectuat activităţi de cercetare penală cu excepţia solicitării 
unor relaţii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, pentru care 
s-au efectuat reveniri, ultima la data de 07.05.2007 în urma căreia Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a comunicat 
că respectivele relaţii fuseseră transmise încă din noiembrie 2006. 

 
5. Obiectul cauzei priveşte faptele ilegale pretins săvârşite de administratorul unei 

societăţi comerciale  în legătură cu asocierea dintre două firme. 
În perioada decembrie 2006 - mai 2007 nu s-a efectuat nicio activitate. 
 
6. O altă cauză a fost înregistrată ca dosar penal în luna octombrie 2006 şi priveşte 

faptele săvârşite de o persoană în legătură cu achiziţionarea unor servicii publice, cu 
nerespectarea condiţiilor legale şi încheierea unui contract de asociere în participaţiune 
cu o firmă germană, aportul social fiind cu mult diminuat în detrimentul unei instituţii 
publice şi supraevaluat pentru partenerul străin. 

S-a constatat că întârzierea în soluţionarea cauzei se datorează neefectuării 
constatării de specialitate dispusă de procuror încă  din noiembrie 2006, deşi 
termenul fixat pentru finalizare era începutul lunii aprilie 2007. 

A rezultat că specialistul desemnat să efectueze lucrarea nu a solicitat 
procurorului de caz înscrisuri suplimentare efectuării constatării şi nici prelungirea 
termenului de depunere a lucrării. 

Considerăm că în caz întârzierea este deopotrivă imputabilă şi procurorului 
care a nu a dispus măsuri procedurale de natură a asigura îndeplinirea obligaţiei 
de către specialist. 

 
7. Cauza priveşte pretinse încălcări ale legii de către un funcţionar public în 

legătură cu neurmărirea şi neîncasarea creanţelor bugetare pentru terenuri cesionate într-
o zonă de agrement, cheltuieli nelegale de diurnă şi altele. 

Cauza a fost înregistrată ca dosar penal în luna aprilie2007, în urma unei 
sesizări ce fusese adresată Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Structura centrală la 
începutul lunii iulie2004 într-o lucrare înregistrată cu număr de VIII/1/ 
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De la înregistrare şi până la data efectuării controlului, în cauză nu se 
efectuase nicio activitate. 

 
8. Obiectul cauzei îl constituie folosirea unor date ce nu erau destinate publicităţii 

de către două persoane, în calitate de acţionari la  o societate şi respectiv vicepreşedinte 
al unei societăţi bancare cu ocazia acordării unui credit unei unităţi sanitare, cu 
declararea anticipată a scadenţei în luna februarie 2005. 

Cauza a fost înregistrată la  sfârşitul lunii ianuarie 2007, iar din verificările 
efectuate a rezultat că începând cu luna martie 2007 nu s-au mai efectuat activităţi. 

 
         9. Cauza priveşte faptele pretins săvârşite de o persoană care ar fi cerut şi obţinut 
nelegal subvenţii agricole pentru suprafaţa de 1500 ha teren agricol în baza unor 
contracte de arendare şi declaraţii pe proprie răspundere, în condiţiile în care o societate 
comercială ceruse şi primise subvenţii agricole pentru aceeaşi suprafaţă de teren. 

Cauza a fost înregistrată la jumătatea lunii noiembrie 2006, iar până la  
sfârşitul lunii martie 2007 nu se efectuase nicio activitate de cercetare penală. 

 
10. Cauza a fost înregistrată în luna martie 2007 şi se referă la pretinse infracţiuni 

de neglijenţă în serviciu săvârşite de un executor  judecătoresc în legătură cu executarea 
silită a  unei societăţi comerciale. 

În cauză nu s-a efectuat nicio activitate de la data înregistrării plângerii. 
 
11. Cauza s-a format ca urmare a disjungerii dispuse prin ordonanţa din luna 

februarie 2007 emisă într-un dosar şi se referă la achiziţionarea de către o societate 
comercială în mod nelegal a unor acţiuni de la altă societate. 

Şi în această cauză nu s-a efectuat nicio activitate până la data efectuării 
controlului. 

 
             12. Dosarul penal a fost înregistrat la Direcţia Naţională Anticorupţie -Structura 
centrală începutul lunii martie 2006 şi se referă la abuzurile pretins săvârşite de fosta 
conducere a unei firme. 

În perioada martie 2006 –februarie 2007 în cauză nu s-a efectuat nicio 
activitate. 

 
13. O cauză s-a format în urma disjungerii dispuse într-un dosar înregistrat în anul 

2004, finalizat prin rechizitoriu la finalul lunii mai 2005. 
Cauza disjunsă a fost înregistrată în noiembrie 2005 şi priveşte pretinse fapte de 

corupţie săvârşite de mai multe persoane în desfăşurarea activităţii economico-financiare 
din cadrul  unei societăţi comerciale, precum şi implicarea în astfel de activităţi a unor 
agenţi de valori imobiliare ori din cadrul unor instituţii. 

Din dosarul de bază înregistrat în 2004 s-a mai format prin disjungere  un 
dosar penal, care prin rezoluţia din septembrie 2005 a procurorului şef secţie, Doru 
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Florin Ţuluş a fost redistribuit de la  un procuror, procurorului Nariţa Petru, cu 
menţiunea „de a aprecia”. 

După aproximativ 1 an şi 8 luni, prin rezoluţia din luna mai 2007 se dispune 
conexarea acestui din urmă dosar  la cauza înregistrată în luna noiembrie 2005   deşi 
conexarea trebuia dispusă invers, respectiv dosarul înregistrat în noiembrie 2005 să fie 
conexat la cel din luna septembrie 2005, ca dosar mai vechi înregistrat. 

Verificările efectuate au stabilit că de la data formării dosarului cu număr 
mai mic de înregistrare şi până la data conexării la dosarul cu număr mai mare, 
care a avut loc în luna mai 2007, în cauză nu se efectuase nicio activitate, timp de 2 
ani. 

În dosarul cu număr mai mare de înregistrare nu s-au efectuat activităţi în 
perioada noiembrie 2005 –martie 2006. 

La sfârşitul lunii octombrie 2006, în cauză s-a dispus efectuarea unei expertize 
financiar-contabile, cu termen de finalizare pentru  data de 15.01.2007. 

S-a constatat că lucrarea nu a fost prezentată la termenul stabilit. 
A rezultat că, deşi la data încuviinţării probei învinuiţii au solicitat participarea 

unui consilier parte, aceştia au fost nominalizaţi de apărare abia la începutul lunii 
ianuarie, cu 11 zile înainte de termenul fixat pentru depunerea expertizei. 

La aceeaşi dată apărarea a solicitat modificarea obiectivelor raportului de 
expertiză stabilite prin ordonanţa procurorului, cerere care fiind încuviinţată a 
determinat prelungirea termenului de efectuare a lucrării până  la sfârşitul lunii martie 
2007. 

Prin rezoluţia din luna aprilie 2007, procurorul a încuviinţat cererea expertului de 
acordare a unui termen pentru depunerea lucrării, stabilindu-se termen la sfârşitul lunii 
mai 2007. 

 Şi acest termen a fost reînnoit pentru la jumătatea lunii iulie 2007, la cererea 
expertului. 

 
14. Cauza priveşte pretinsele abuzuri  săvârşite de experţi judiciari din cadrul unui 

tribunal. 
Dosarul a fost înregistrat la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 

infracţiunilor de corupţie la sfârşitul lunii martie 2006, iar până în luna martie 
2007, nu s-au efectuat activităţi. 

 
15. Obiectul cauzei îl constituie privatizarea a două societăţi comerciale care s-ar 

fi desfăşurat pe baza unor documente false prin care au fost induse şi menţinute în eroare 
comisiile de negociere a vânzării pachetului majoritar de acţiuni. 

Cauza a fost înregistrată la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie la finalul lunii decembrie2005 şi s-a format în urma declinării 
competenţei de soluţionare dispusă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
. 
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Verificările efectuate au stabilit că de la data înregistrării dosarului penal şi 
până în luna iunie 2006 nu s-au efectuat activităţi de cercetare penală. 

În cadrul activităţilor desfăşurate după luna iunie 2006, s-a dispus şi efectuarea 
unei constatări tehnico-ştiinţifice în octombrie 2006. 

La finalul lunii noiembrie 2006, Serviciul specialişti din cadrul Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie a solicitat procurorului de caz obţinerea unor documente de la o 
instituţie necesare efectuării lucrării. 

Documentele în discuţie au fost solicitate, din dispoziţia procurorului cu o 
întârziere de aproape 3 luni, în luna februarie 2007. 

Pentru necomunicarea relaţiilor, s-au emis adrese de revenire către respectiva 
instituţie în martie 2007 şi respectiv aprilie 2007. 

Adresa emisă de procuror în luna martie 2007, s-a făcut ca urmare a unei noi 
solicitări a Serviciului specialişti prin nota din aceeaşi lună. 

Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică referitor la valoarea prejudiciului cauzat 
prin faptele ce formau obiectul cercetărilor a fost prezentat procurorului în luna iunie 
2007, însă întârzierea în efectuarea lucrării nu este imputabilă specialistului care a 
răspuns celorlalte obiective stabilite în cauză, prin raportul de la jumătatea lunii martie 
2007 . 

Se constată că întârzierea este imputabilă procurorului care nu a depus 
diligenţe la solicitarea expresă şi repetată a specialiştilor pentru obţinerea 
documentelor aflate la respectiva instituţie 

 
• Referitor la activitatea desfăşurată de procurorul şef serviciu 

GHEORGHE ONEA, s-a constatat că la data controlului avea în lucru un număr 
de 6 dosare, inclusiv 2 cauze complexe cu un număr mare de făptuitori şi învinuiţi. 
 Din verificările efectuate, s-a constatat că în 3 cauze urmărirea penală nu s-a 
efectuat în mod ritmic. 
 

1. Cauza are ca obiect  sesizarea formulată de o instituţie publică în legătură cu 
privatizarea unei societăţi comerciale, şi a fost înregistrată iniţial la Secţia de combatere 
a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie sub număr/II/2005 în februarie 2005. 
 Cauza a fost transmisă la Serviciul specialişti, şi a făcut obiectul unei verificări 
preliminare, în perioada  aprilie 2005 – mai 2006. 
 În cursul lunii mai 2006, s-a întocmit un referat prin care se solicita 
înregistrarea lucrării în Registrul de evidenţă a activităţii de urmărire penală.  
 Se constată astfel, că timp de 1 an, cauza nu a fost înregistrată corespunzător în 
registrul penal. 
 Din verificări a rezultat că, în perioada mai 2006 – aprilie 2007, nu s-a efectuat 
niciun act de urmărire penală, timp de 11 luni. 
 La începutul lunii mai 2007, în temeiul art. 217 alin. 4 din Codul procedură penală 
şi art. 10 alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, procurorul a dispus 
delegarea unui ofiţer de poliţie judiciară pentru efectuarea unor acte de cercetare penală. 
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2. În cauză se efectuează cercetări penale cu privire la săvârşirea infracţiunilor de 
abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prevăzută de art. 246 din Codul penal şi 
abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 248 raportat la art. 2481 Cod 
penal. 
 Iniţial, cauza a fost înregistrată în luna octombrie 2005 la Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică şi, ulterior 
la Parchetul de pe lângă  o curtea de apel  la data de  15 decembrie 2005. 
 Prin ordonanţa din  luna mai 2006, unitatea de parchet şi-a declinat competenţa în 
favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cauza fiind înregistrată la Secţia de combatere 
a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie sub număr de VIII/1/2006 în luna mai 
2006. 
 Ulterior, prin referatul din iulie 2006, dosarul a fost înregistrat în Registrul 
de evidenţă a activităţii de urmărire penală. 
 Din verificările efectuate s-a constatat că în perioada iulie 2006 – iunie 2007 
nu s-a efectuat nicio activitate de cercetare, iar delegarea ofiţerului de poliţie 
judiciară, în temeiul art. 217 alin. 4 Cod procedură penală şi art. 10 alin. 4 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 s-a făcut abia la data de 21 iunie 
2007, în timpul controlului. 
 

3. În cauză, se efectuează cercetări pentru infracţiunea prevăzută de art. 10 lit. b 
din Legea nr. 78/2000. 
 S-a constatat că în perioada 2003 – 2007,  cauza a fost repartizată, în mod 
succesiv la mai mulţi procurori, spre instrumentare,  iar aceştia nu au efectuat, în 
mod ritmic, activităţi de cercetare penală. 
 La jumătatea lunii august 2006, după 3 ani de la înregistrarea dosarului, s-a 
dispus efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice ce a fost finalizată prin raportul 
de constatare întocmit în luna martie 2007, iar în mai 2007, în temeiul art. 217 alin. 
4 Cod procedură penală şi a art. 10 alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 43/2002 s-a dispus delegarea unui ofiţer de poliţie judiciară pentru efectuarea 
unor acte de cercetare penală. 

  
• Referitor la activitatea desfăşurată de procurorul şef birou VASILE 
IONIŢĂ,  s-a constatat că la data controlului, avea în lucru 17 dosare. 

Din verificările efectuate a rezultat că procurorul a efectuat urmărirea penală în 
mod ritmic, cercetările nefiind însă realizate cu ritmicitate, într-un număr de    2 cauze 
penale. 

 
1. Iniţial, lucrarea a fost înregistrată la Serviciul investigaţii sub număr de /II/2006 

în septembrie 2006, iar prin referatul din luna noiembrie 2006 s-a solicitat înregistrarea 
lucrării la cauze penale. 

Prin rezoluţia de la începutul lunii noiembrie 2006, în temeiul art. 217 alin. 4 din 
Codul procedură penală şi art. 10 alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
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43/2002 s-a dispus delegarea unui ofiţer de poliţie judiciară pentru efectuarea unor acte 
de cercetare. 

În perioada februarie – iulie 2007, timp de 5 luni, nu s-au efectuat acte de 
cercetare penală, cu excepţia solicitării unor relaţii de la o unitate de parchet. 

 
2. Iniţial, dosarul a fost înregistrat la un parchet de pe lângă tribunal, unde s-au 

efectuat cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra 
intereselor publice, prevăzută de art. 2481 Cod penal. 

În luna februarie 2007, dosarul a fost înregistrat la Direcţia Naţională Anticorupţie 
– Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. 

Prin rezoluţia sfârşitul acestei luni, procurorul a dispus delegarea unui ofiţer  de 
poliţie judiciară pentru efectuarea unor acte de cercetare, in temeiul      art. 217 alin. 4 
Cod procedură penală si art. 10 alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
43/2002. 

S-a constatat că în perioada  februarie – iulie 2007, nu s-a efectuat nicio 
activitate, timp de 5 luni, cu excepţia citării în vederea audierii a denunţătorului. 

 
2. Dosarul a fost înregistrat la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 

infracţiunilor de corupţie, în luna iunie 2007, ca urmare a declinării competenţei de 
soluţionare dispusă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia 
de urmărire penală şi criminalistică prin ordonanţă şi are ca obiect plângerea formulată 
de un procuror  de la  un parchet de curte de apel  împotriva unor procurori,  sub 
aspectul săvârşirii unor infracţiuni de corupţie. 

S-a constatat că în perioada februarie 2006 –  iunie 2007, timp de     1 an şi 4 
luni când dosarul s-a aflat pe rolul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din 
cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, nu s-a efectuat  
nicio activitate de cercetare penală. 
 
• Procuror MIHAELA MORARU IORGA  
 La data controlului, procurorul Mihaela Moraru Iorga avea în stoc 27 dosare. 
 Din verificările efectuate a rezultat că în 10 cauze penale, procurorul nu a efectuat 
cu ritmicitate acte de urmărire penală.  
 

1. Cauza a fost înregistrată la Direcţia Naţională Anticorupţie, în luna                        
septembrie 2005 şi  priveşte fapte săvârşite în procesul de privatizare al unei societăţi 
comerciale de către persoane implicate în procedură sub aspectul  infracţiunilor 
prevăzute de art.  10 lit. a şi art. 12 lit. a şi b din Legea nr. 78/2000. 

S-a constatat că în perioada decembrie 2006 – iulie 2007, nu s-au efectuat 
activităţi de cercetare penală, cu excepţia dispunerii unei constatări tehnico-
ştiinţifică şi audierea a 3 persoane. 

 
2. Cauza a fost înregistrată la începutul lunii august 2005, urmare verificărilor 

efectuate instituţia abilitată cu privire la prelungirea dreptului de şedere al unui cetăţea. 
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În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu 
contra intereselor publice, prevăzută de art. 248 raportat la art. 2481 Cod penal 
(prejudiciu de peste 1 milion euro).  

Din verificările efectuate de Inspecţia Judiciară a rezultat că, în perioada 
septembrie 2006 - iunie 2007, nu s-au efectuat acte de cercetare penală. 

 
3. Cauza a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică care prin ordonanţa a dispus 
declinarea competenţei de soluţionare în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

În luna noiembrie 2005, dosarul a fost înregistrat la Secţia de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie.  

Obiectul cauzei îl constituie raportul întocmit de o instituţie publică privind 
privatizarea unei societăţi, iar cercetările se efectuează faţă de mai multe persoane sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută 
de art. 2481 din Codul penal.  

S-a constatat că în perioada septembrie 2006 – iunie 2007, în cauză nu   s-au 
efectuat acte de cercetare penală. 

În luna iunie 2007, în  temeiul art. 11 alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 43/2002 în cauză s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico-
ştiinţifice. 

 
4. Cauza a fost înregistrată la Direcţia Naţională Anticorupţie la                       

jumătatea lunii octombrie 2005. 
În intervalul  februarie –  decembrie 2006, procurorul nu a efectuat niciun act de 

urmărire penală. 
La jumătatea lunii decembrie 2006, în temeiul art. 217 alin. 4 Cod procedură 

penală şi art. 10 alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 în cauză s-a 
dispus delegarea unui ofiţer de poliţie judiciară pentru efectuarea unor acte 
premergătoare iar până în luna iulie 2007 au fost întocmite şi transmise doar    2 adrese 
către o instituţie de stat. 

 
5. În cauză se efectuează cercetări pentru infracţiunile de abuz în serviciu contra 

intereselor persoanelor, abuz în serviciu contra intereselor publice şi înşelăciune. 
În  cauză s-a dispus începerea urmăririi penale la jumătatea lunii                            

decembrie 2004.  
În luna martie 2006, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

– Secţia de urmărire penală şi criminalistică, a dispus declinarea cauzei la Direcţia 
Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor 
de corupţie. 

În perioada august 2006 – iunie 2007, nu s-au efectuat acte de urmărire 
penală. Prin rezoluţia din luna iunie 2007 s-a dispus, în baza art. 112, 113 Cod 
procedură penală şi art. 11 alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului   nr. 
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43/2002, efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice de către specialiştii din cadrul 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

 
6. În luna mai 2006, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 

Secţia de urmărire penală şi criminalistică a dispus declinarea cauzei în favoarea 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu motivarea că prejudiciul cauzat prin săvârşirea 
infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art.  2481 Cod 
penal este mai mare de 1.000.000 Euro. 

Dosarul a fost înregistrat la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie. 

La jumătate lunii decembrie 2006, după 6 luni de la înregistrarea dosarului, 
procurorul a dispus prin rezoluţie delegarea unui ofiţer de poliţie judiciară, pentru 
efectuarea unor acte de cercetare, stabilindu-se termen de finalizare la 1 martie 
2007. 

S-a constatat că în intervalul ianuarie 2006 – iunie 2007, în cauză nu s-a 
efectuat nicio activitate de cercetare penală. 

 
7. Prin rechizitoriul din luna mai 2004 al unui parchet de pe lângă un tribunal, s-a 

dispus, printre altele, disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor faţă de un învinuit 
pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 293 din Codul penal, art. 11 şi art. 13 
din Legea nr. 87/1994.  

În anul 2005, respectiva unitate de parchet a dispus declinarea cauzei în favoarea 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial .  

Prin ordonanţa din luna aprilie, Biroul Teritorial din cadrul Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism  a trimis dosarul la 
Direcţia Naţională Anticorupţie  care a fost înregistrat ulterior la Secţia de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. 

Prin rezoluţia din luna mai 2006, în temeiul art. 217 alin. 4 Cod procedură penală 
şi art. 10 alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 s-a dispus delegarea 
a doi ofiţeri de poliţie judiciară pentru efectuarea unor acte de cercetare penală, fără însă 
a se stabili termenul de aducere la îndeplinire a dispoziţiilor date de procuror. 

S-a constatat că în intervalul mai 2006 – iulie 2007, în cauză nu au fost  
audiate decât două persoane. 

 
8. Cauza a fost înregistrată la Direcţia Naţională Anticorupţie în luna septembrie 

2006. 
În dosar se efectuează cercetări penale pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în 

serviciu contra intereselor persoanelor şi fals intelectual, prevăzute de art. 246 şi art. 289 
din Codul penal. 

Din verificările efectuate a rezultat că în perioada decembrie 2006 – iulie 
2007,  în cauză nu s-au efectuat acte de cercetare penală, timp de 7 luni. 
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9. Cauza a fost înregistrată în luna iulie 2006 la Secţia de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie şi are ca obiect efectuarea de cercetări 
penale sub aspectul infracţiunilor prevăzute de art. 12 din Legea              nr. 78/2000, art. 
215, art. 323, art. 248 şi art. 289 Cod penal. 

A rezultat că în perioada august – decembrie 2006, în cauză nu s-au efectuat 
acte de cercetare penală, cu excepţia delegării , la data de                    15 decembrie 
2006, a unui ofiţer de poliţie judiciară pentru efectuarea de acte premergătoare. 

 
10. Iniţial, cauza a fost înregistrată în luna februarie 2006 la Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică. 
Prin ordonanţa din luna octombrie 2006, Secţia de urmărire penală şi 

criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie. 

Din verificările realizate s-a constatat că în perioada octombrie 2006 – 
februarie 2007 nu s-au efectuat acte de cercetare penală, cu excepţia emiterii unei 
rezoluţii de delegare a ofiţerului de poliţie judiciară.  

 
• Procuror CĂLIN NISTOR 
 La data controlului, procurorul avea în lucru 23 dosare. 
 Din verificările efectuate, s-au constatat deficienţe în 9 dosare penale în care 
actele de cercetare nu s-au efectuat în mod ritmic. 
 

1. Cauza are ca obiect sesizarea formulată de un sindicat din cadrul unei societăţi 
cu privire la ilegalităţile comise cu ocazia procesului de privatizare al societăţii şi a fost 
înregistrată în luna iunie 2006, la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie, cercetările urmând a se efectua sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 248 raportat 
la art. 2481 Cod penal.  
 S-a constatat că în perioada  decembrie 2006 –iunie 2007, nu s-a efectuat 
nicio activitate, timp de 6 luni.  
 În luna  iunie 2007, după 1 an de la înregistrarea dosarului, s-a dispus de 
către procuror efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice. 
 

2. În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul infracţiunii de abuz în serviciu 
contra intereselor publice, prevăzută de art. 248 - 2481 Cod penal.  
 Din verificările efectuate s-a constatat că în perioada  decembrie 2006 –  
martie 2007, în cauză nu s-au efectuat acte de cercetare penală. 
  

3. În cauză, se efectuează cercetări  sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz 
în serviciu contra intereselor publice, prevăzute de art. 248, art. 2481 Cod penal, luare de 
mită, prevăzută de art. 254 şi trafic de influenţă prevăzută de        art. 257 Cod penal 
raportat la art. 8 din Legea nr. 78/2000. 



 

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6, Tel: 3116900; Fax:3116901 , Web: www.csm1909.ro 

 În intervalul  decembrie 2006 – aprilie 2007, timp de 4 luni, nu s-au efectuat 
acte de  cercetare penală. 
 La sfârşitul lunii aprilie 2007, procurorul de caz, în temeiul art. 217 alin. 4 Cod 
penal şi art. 10 alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, a dispus 
delegarea unui ofiţer de poliţie judiciară pentru efectuarea unor acte premergătoare. 

  
4. Cauza are ca obiect săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prevăzută de       art. 

215 şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art. 246 Cod 
penal. 
 În perioada decembrie 2006 – mai 2007, în cauză nu s-au efectuat acte de 
cercetare penală, cu excepţia delegării, în temeiul art.217 alin.4 din Codul de 
procedură penală, a unui ofiţer de poliţie judiciară, pentru efectuarea unor 
activităţi, la jumătatea lunii aprilie 2007. 
 
  5. În cauză, se efectuează cercetări pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra 
intereselor publice, prevăzută de art. 248 raportat la art. 2481 Cod penal. 
 S-a constatat însă că, în perioada iulie 2006 – aprilie 2007, timp de           9 
luni, în cauză nu s-au efectuat activităţi, cu excepţia emiterii unei rezoluţii la 
începutul lunii februarie 2007, prin care s-a dispus delegarea ofiţerului de poliţie 
judiciară pentru efectuarea de cercetări. 
 

6. La sfârşitul luni noiembrie 2005, o instituţie publică a sesizat organele de 
urmărire penală cu privire la săvârşirea infracţiunilor de neglijenţă în serviciu şi abuz în 
serviciu contra intereselor publice de către mai multe persoane din conducerea unei 
unităţi bancare prevăzute de art. 2481 şi art. 249 din Codul penal. 
 Cauza a fost înregistrată la Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care  prin ordonanţa din luna 
mai 2006, şi-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie.  
 După înregistrarea dosarului la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie, prin rezoluţia din luna iunie 2006, procurorul de caz a dispus 
delegarea unui ofiţer de poliţie judiciară cu efectuarea unor acte premergătoare. 

Astfel, s-a constatat că în perioada  iunie 2006 –  iulie 2006, în cauză au fost 
audiate mai multe persoane. 
  De asemenea, din verificările efectuate a rezultat că în perioada 25 iulie 2006 
– 22 iunie 2007, în cauză nu s-a efectuat niciun act de cercetare penală, timp de 11 
luni.  
  

7. În cauză, se efectuează cercetări penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor 
prevăzute de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 din Codul penal şi 
art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 Cod penal. 
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 Din verificările efectuate a rezultat că în luna decembrie 2004 la  un parchet de pe 
lângă tribunal a fost înregistrată sesizarea unei instituţii publice, formându-se astfel 
dosar penal. 
 La sfârşitul lunii ianuarie 2005, s-a dispus trimiterea cauzei la un parchet de pe 
lângă judecătorie, care prin ordonanţa din luna septembrie 2006, a dispus declinarea 
cauzei în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, unde a fost înregistrată. 
 S a  constatat că în perioada octombrie 2006 – aprilie 2007, în cauză  nu s-a 
efectuat niciun act de urmărire penală. 
 În luna aprilie 2007, procurorul de caz a dispus delegarea unui  ofiţer de 
poliţie judiciară cu efectuarea unor activităţi de cercetare penală, stabilind ca până 
la începutul lunii mai 2007 să fie aduse la îndeplinire dispoziţiile date.  

Din verificările efectuate a rezultat însă că ofiţerul de poliţie judiciară nu a  adus 
la îndeplinire dispoziţiile procurorului fiind audiate în cauză, în luna iunie 2007, un 
număr de 5 persoane. 

  
 8. Cauza s-a înregistrat la Secţia de urmărire penală si criminalistică din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţi, ca urmare a sesizării formulate de o 
organizaţie  prin care se solicita efectuarea de cercetări penale sub aspectul săvârşirii 
infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice în procesul de privatizare a 
unei societăţi comerciale. 

Prin ordonanţa din luna septembrie 2006, Secţia de urmărire penală si 
criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi-a 
declinat competenţa în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 
 La Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, cauza a 
fost înregistrată. 

Din verificările efectuate a rezultat că în perioada septembrie 2006 –      23 
ianuarie 2007, în cauză  nu s-a efectuat nicio activitate. 

9. Cauza are ca obiect infracţiunile prevăzute de art. 17 lit. c din Legea             nr. 
78/2000 raportat la art. 292 Cod penal şi art. 36 din Legea nr. 115/2006.  
 S-a constatat că în perioada  septembrie 2006 –  mai 2007, în cauză  nu s-au 
efectuat acte de cercetare penală. 
 La începutul lunii mai 2007 s-a dispus delegarea unui ofiţer de poliţie judiciară  
cu efectuarea anumitor acte de cercetare penală, până la jumătatea lunii iunie 2007. 
 
 
• Procuror CLAUDIA MIHAELA ROŞU  

În perioada 1 ianuarie 2006 – 17 octombrie 2006, Claudia Mihaela Roşu  a 
funcţionat ca procuror la Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie, iar începând 
cu data de 17 octombrie 2006 şi până în prezent îşi desfăşoară activitatea  în calitate de 
procuror cu funcţie de execuţie la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie. 
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 Din verificările efectuate a rezultat că în anul 2006 şi semestrul I 2007, procurorul 
a soluţionat un număr mare de dosare, inclusiv cauze complexe, înregistrând în 
instrumentarea acestora, o bună operativitate. 
 La data efectuării controlului, procurorul avea în lucru 17 dosare. 

Din verificările efectuate s-a constatat că în 4 dosare urmărirea penală nu s-a 
efectuat în mod ritmic.  
  

1. În cauză, se efectuează cercetări pentru infracţiunile prevăzute de art. 289, art. 
26 raportat la art. 215 alin. 1 şi 2 şi art. 26 raportat la art. 291 cu aplicarea       art. 41 
alin. 2 şi, respectiv, art. 248 din Codul penal. 
 S-a constatat că în luna iunie 2006, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba 
Iulia a dispus începerea urmăririi penale, iar ulterior cauza a fost declinată la Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism. 
 Prin ordonanţa de la sfârşitul lunii noiembrie 2006, Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism a dispus declinarea cauzei  în favoarea 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie, unde a fost înregistrată. 
 Din verificarea dosarului a rezultat că la începutul lunii ianuarie 2007, în temeiul 
art. 217 alin. 4 Cod procedură penală şi art. 10 alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 43/2002, procurorul de caz a dispus delegarea unui ofiţer de poliţie 
judiciară pentru efectuarea unor acte de cercetare penală. 
 S-a constatat că în perioada ianuarie – aprilie 2007, în cauză nu    s-a efectuat 
niciun act de urmărire penală. 
  

2. Cauza are ca obiect infracţiunile prevăzute de art. 254, art. 255 din Codul penal, 
cu aplicarea art. 7 din Legea nr. 78/2000. 
 Iniţial, cauza a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, care în luna octombrie 2005, şi-a 
declinat competenţa în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere 
a infracţiunilor de corupţie. 
 Ulterior, la jumătatea lunii octombrie 2006, cauza a fost înregistrată la Secţia de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. 
 Din verificarea dosarului a rezultat că după finalizarea unei constatări 
tehnico-ştiinţifice de către Serviciul specialişti (februarie 2007) până la data 
controlului (2007), nu s-a mai efectuat niciun act de urmărire penală.  
 

3. Cauza are ca obiect infracţiunea de fals în declaraţii, prevăzută de art. 292 din 
Codul penal raportat la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000. 
 În cauză, iniţial s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală şi aplicarea unei 
sancţiuni cu caracter administrativ. 
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 Prin ordonanţa din luna octombrie 2006, s-a dispus redeschiderea urmăririi penale 
şi reluarea cercetărilor. 
 S-a constatat că în perioada octombrie 2006 –  iunie 2007, în cauză nu s-au 
efectuat activităţi, timp de 8 luni, cu excepţia audierii învinuitei şi realizării a 2 acte 
de urmărire penală. 
  

4. Cauza are ca obiect infracţiunile prevăzute de art. 11 lit. c din Legea 87/1994 şi  
art. 26 raportat la art. 248, cu referire la art. 2481 Cod penal, constând,  printre altele, în 
rambursări ilegale de TVA, în sumă de 67 miliarde de lei. 
 Prin ordonanţa Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s-a dispus declinarea cauzei la Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.  

Ulterior, după 2 ani, din luna octombrie 2006,  Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din cadrul Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi-a declinat competenţa în favoarea 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu motivarea că în cauză, prin rambursări ilegale de 
TVA  a fost prejudiciat bugetul de stat cu peste 1.000.000 euro. 
 Prin rezoluţia din luna noiembrie 2006, în temeiul art. 217 alin. 4 Cod procedură 
penală şi art. 10 alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului              nr. 43/2002, 
procurorul a dispus delegarea unui ofiţer de poliţie judiciară pentru efectuarea unor acte 
de cercetare penală. 
 Din verificările efectuate, s-a constatat că în perioada  noiembrie 2006 – iulie 
2007, în cauză nu s-a efectuat nicio activitate, cu excepţia ridicării unor înscrisuri 
de la anumite instituţii publice. 
 
• Procuror MARIUS CĂTĂLIN VARTIC  
 La data controlului, procurorul Marius Cătălin Vartic avea în lucru 14 dosare 
penale. 
 Din verificările efectuate s-a constatat că în 3 cauze procurorul de caz nu a 
efectuat, în mod ritmic, acte de urmărire penală.  

1. Cauza are ca obiect neregulile constatate la achiziţiile publice unei societăţi 
pentru lucrări de montare, instalare şi echipare a unor imobile  construite în cadrul 
programului de guvernare 2002-2004. 
 S-a constatat că în perioada iunie 2006 – aprilie 2007, timp de 10 luni, în 
cauză nu s-a efectuat niciun act de cercetare penală. 
 La luna aprilie 2007, procurorul a dispus delegarea unui ofiţer de poliţie judiciară, 
în temeiul art. 217alin. 4 Cod procedură penală şi art. 10 alin. 4 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, pentru efectuarea unor acte de cercetare penală. 
 

2. În cauză, se efectuează cercetări pentru infracţiunea de evaziune fiscală, 
prevăzută de art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005. 
 A rezultat că în perioada  august 2006 –  februarie 2007, în cauză nu s-au 
efectuat acte de cercetare, cu excepţia audierii unui cetăţean străin. 
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 La jumătatea lunii februarie 2007, a fost delegat un ofiţer de poliţie judiciară 
pentru efectuarea de cercetări, iar din luna mai 2007 s-a  adresat unui  Serviciu Teritoria 
în vederea aducerii la îndeplinire a activităţilor stabilite prin comisia rogatorie dispusă în 
temeiul art.132 şi urm.din Codul de procedură penală.  
 

3. În cauză se efectuează cercetări pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra 
intereselor publice, prevăzută de art. 248 raportat la art. 2481 Cod penal. 
 În luna 
mai 2005, organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că 
reprezentanţii unei companii naţionale au dispus efectuarea de plăţi către furnizorii 
societăţi comerciale, pentru bunuri ce nu au intrat în gestiunea companiei, valoarea 
prejudiciului fiind de 95.001.795.000 lei. 
 Prin ordonanţa din luna mai 2006, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică şi-a declinat competenţa în favoarea 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

La  Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, cauza a 
fost înregistrată la sfârşitul lunii mai 2006. 
 Din verificările efectuate a rezultat că în perioada mai 2006 – ianuarie 2007 
nu s-au efectuat acte de cercetare penală, cu excepţia unor relaţii solicitate de la 
instituţie publică.  
 
• Verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au constatat grave deficienţe în 
activitatea procurorului Aristotel Mihai Popa.  
 

În perioada decembrie 2005 – noiembrie 2006,  domnul Aristotel Mihai Popa  şi-a 
desfăşurat activitatea în calitate de procuror cu funcţie de execuţie la Secţia de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. 
 La data de 1 noiembrie 2006, procurorul Aristotel Mihai Popa a fost delegat în 
funcţia de procuror şef la Serviciul tehnic. 
 Cu acest prilej, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi procurorul şef 
al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus ca 
procurorul Aristotel Mihai Popa să soluţioneze şi cele 18 dosare ce i-au fost repartizate 
în anul 2006. 
 Din verificările efectuate s-a constatat că la data de 1 iunie 2007, procurorul 
avea în stoc un număr de 18 dosare penale. 
  

1. Cauza are ca obiect infracţiunea prevăzută de art. 10 lit. a din Legea nr. 
78/2000, săvârşită de un judecător. 
 S-a constatat că în perioada 1 noiembrie 2006 – 2 iulie 2007, în cauză nu s-a 
efectuat nicio activitate de cercetare penală, timp de 8 luni. 
 
 3. Prin rezoluţia din  luna noiembrie 2005, s-a dispus scoaterea de sub urmărire 
penală, în temeiul art. 11 pct. 1 lit. b şi art. 10 lit. d Cod procedură penală a doi învinuiţi 
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pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de 
art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 Cod penal cu aplicarea art. 41 
alin. 2 din acelaşi cod. 
 Prin aceeaşi rezoluţie, s-a dispus şi disjungerea cauzei pentru infracţiunea 
prevăzută de art. 10 lit. b şi c din Legea nr. 78/2000, fiind  constituit dosar penal.               
 În intervalul  noiembrie 2006 –iulie2007, în cauză nu s-au efectuat acte de 
urmărire penală. 
  
 3. Iniţial, cauza a fost  înregistrată la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
si Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism. 

Prin ordonanţa din luna octombrie 2005 s-a dispus declinarea cauzei la  Direcţia 
Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor  conexe infracţiunilor de 
corupţie, cu motivarea că prejudiciul este mai mare de  1.000.000 Euro. 

Cauza a fost înregistrată la Secţia de Combatere a Infracţiunilor Conexe 
Infracţiunilor de Corupţie. 
 S-a constatat că în cauză este cercetat un învinuit pentru săvârşirea infracţiunilor 
de înşelăciune, prevăzută de art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 Cod penal şi evaziune fiscală, 
prevăzută de art. 11 lit. b şi c din Legea nr. 87/1994. 
 La începutul lunii februarie 2006, procurorul de caz a dispus efectuarea unei 
constatări tehnico-ştiinţifice iar până la data controlului nu s-a mai efectuat niciun act de 
urmărire penală. 
 La finalul lunii ianuarie 2007, specialistul a întocmit o notă preliminară în 
vederea completării unor acte necesare finalizării lucrării solicitate de procuror. 

 Cu toate acestea procurorul nu a dat curs solicitării,  decât ‚în luna mai 
2007, după trecerea unui interval de 4 luni. 
 
 4. Cauza a fost înregistrată, în anul 1999, la organele de cercetare penală 
 Prin referatul din luna decembrie 2004, Serviciul Cercetări Penale a propus 
declinarea cauzei, iar parchetul de pe lângă tribunal a dispus declinarea cauzei în 
favoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie – Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial 
Bucureşti. 
 Ulterior, prin ordonanţa din luna noiembrie 2005 Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti a 
dispus declinarea cauzei la Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, cu motivarea că prejudiciul este mai 
mare de 1.000.000 Euro.  
 În cauză, sunt cercetaţi doi învinuiţi pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de 
art. 215 alin. 1, 3 şi 5,  art.290 cod penal şi art.291 Cod penal.  
 Procurorul  Aristotel Mihai Popa a fost delegat să efectueze urmărirea penală la 6 
decembrie 2005. 
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 Din verificările efectuate a rezultat că în perioada iunie 2006 - iunie 2007, 
timp de un an, procurorul de caz nu a efectuat nicio activitate. S-a constatat, de 
asemenea, că în cauză  s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale 
prevăzut de art. 122 lit. d şi art. 124  Cod penal pentru infracţiunile prevăzute de 
art. 290 şi art. 291 Cod penal. 
 
 5. În luna octombrie 2005,  un parchet de pe lângă tribunal a dispus declinarea  
competenţei de soluţionare în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cauza fiind 
înregistrată la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. 
 Procurorul Aristotel Mihai Popa a fost delegat  cu efectuarea urmăririi penale la 
data de 6 decembrie 2005. 
 Din verificările efectuate de Inspecţia Judiciară a rezultat că, în cauză, în 
perioada septembrie 2006 –  iulie 2007, procurorul nu a efectuat vreo activitate.  
  
 6. Prin ordonanţa din luna octombrie 2005, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată şi Terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie si Justiţie a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu motivarea că prejudiciul produs prin săvârşirea 
infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, este mai mare de 1.000.000 
Euro. 
 Obiectul cauzei îl constituie încălcarea dispoziţiilor legale în procesul de  
privatizare al unei societăţi. 
 În cauză, urmărirea penală a fost începută „in rem” în luna februarie 2006. 
 Prin rezoluţia din  luna iunie 2006, s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico-
ştiinţifice, iar  lucrarea solicitată a fost finalizată în luna noiembrie 2006. 
 După emiterea rezoluţiei din  iunie 2006,  procurorul de caz nu a mai efectuat 
nicio activitate până la data controlului.  
 
 7. Cauza a fost înregistrată la Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, în luna august 2005, iar la 
data de 6 decembrie 2005,  s-a dispus  delegarea procurorului Aristotel Mihai Popa cu 
efectuarea urmăririi penale.  
 La sfârşitul lunii februarie 2006, în temeiul art. 10 alin. 4 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 şi art. 217 alin. 4 Cod procedură penală, procurorul a 
dispus delegarea unui ofiţer de poliţie judiciară pentru efectuarea unor acte de cercetare 
penală. 
 Din verificările efectuate s-a constatat că în perioada octombrie 2006 –  iunie 
2007, în cauză nu s-au efectuat acte de cercetare penală. 
 De precizat că în cauză cercetările penale se instrumentează faţă de trei făptuitori 
sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art. 10 lit. a din Legea    nr. 78/2000.   
 
 7. Cauza a fost înregistrată la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie la sfârşitul lunii septembrie 2005. 
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 S-a constatat că în intervalul noiembrie 2006 –iulie 2007 nu s-a efectuat niciun 
act de urmărire penală faţă de două învinuite, sub aspectul săvârşirii de către acestea a 
infracţiunilor prevăzute de art. 10 lit. b şi c din Legea                nr. 78/2000. 
   
  9. Cauza are ca obiect infracţiunile de abuz în serviciu contra intereselor publice, 
prevăzute de art. 248 raportat la art. 2481 Cod penal cu referire la art. 17 lit. d din Legea 
nr. 78/2000 şi art. 289 Cod penal. 
 În cauză, s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice. 
 Din verificările efectuate a rezultat că în perioada octombrie 2006 –      iunie 
2007, în cauză nu s-a efectuat nicio activitate. 
 În luna iunie 2007, în timpul controlului, procurorul de caz a dispus  delegarea 
unui ofiţer de poliţie judiciară, în temeiul art. 10 alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 43/2002 şi art. 217 alin. 4 Cod procedură penală, pentru efectuarea unor 
acte de cercetare penală. 
 
 10. Prin ordonanţa din luna iulie 2006, Secţia de urmărire penală şi criminalistică 
din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie a dispus declinarea 
competenţei de soluţionare în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu motivarea că 
prejudiciul produs prin săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor 
publice, prevăzută de art. 248 raportat la art. 2481 Cod penal este mai mare de 1.000.000 
Euro. 
 Cauza a fost înregistrată la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe  
infracţiunilor de corupţie, la jumătatea lunii august 2006.  
 S-a constatat că în intervalul august 2006 – iunie 2007 nu s-au efectuat acte 
de cercetare penală. 
 În luna iunie 2007, în temeiul art. 10 alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 43/2002 şi art. 217 alin. 4 Cod procedură penală,  procurorul de caz a 
dispus delegarea unui ofiţer de poliţie judiciară pentru efectuarea unor acte de cercetare 
penală. 
 
 11. Cauza  s-a format în urma disjungerii dispusă într-un dosar, şi a fost 
înregistrată la data sfârşitul lunii februarie 2006. 
 În dosar sunt cercetate două persoane pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de 
art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000 şi art. 17 lit. d din Legea               nr. 78/2000 cu 
referire la art. 246 Cod penal. 
 Din verificări a rezultat că în perioada iulie 2006 – iulie 2007, în cauză  nu s-a 
efectuat nicio activitate. 
 
 12. Cauza a fost înregistrată la Direcţia Naţională Anticorupţie, în luna august 
2006. 
 În dosar sunt cercetate  mai multe persoane pentru săvârşirea infracţiunilor  
prevăzute de art. 246, art. 289, art. 291 Cod penal şi art. 10 lit. a din Legea                  nr. 
78/2000. 
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 De la data înregistrării dosarului (august 2006) până la data controlului (iulie 
2007) nu s-au efectuat acte de cercetare. 
 În luna iunie 2007, în temeiul art. 10 alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 43/2002 şi art. 217 alin. 4 Cod procedură penală, procurorul de caz a 
dispus delegarea unui ofiţer de poliţie judiciară pentru efectuarea unor acte de cercetare 
penală. 
 
 13. Iniţial, cauza a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
si Justiţie – Secţia de combatere a criminalităţii organizate şi antidrog . 
 În luna aprilie 2005, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie – 
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a trimis 
dosarul la Biroul Teritorial Bucureşti din cadrul aceleiaşi direcţii. 

Prin ordonanţa nr. 1394/D/P/2005 din 26 aprilie 2006, Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Birou Teritorial a dispus 
declinarea cauzei în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu motivarea că 
prejudiciul este mai mare de 1.000.000 Euro. 
 În cauză, la începutul lunii februarie 2004 s-a dispus începerea urmăririi 
penale, punerea în mişcare a acţiunii penale şi arestarea preventivă a unui inculpat, 
măsură ce a fost prelungită până în cursul lunii mai 2004. 
 Cauza a fost înregistrată la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie la începutul lunii iulie 2006, iar până la data controlului 
nu s-au efectuat acte de urmărire penală. 
  
 14. Cauza s-a format ca urmare a măsurii de disjungere dispusă într-un dosar  şi a 
fost înregistrată la începutul lunii iulie 2006. 
 În perioada august 2006 - iulie 2007, în cauză nu s-au efectuat acte de  
cercetare penală,  cu excepţia solicitării unor relaţii de la diferite instituţii publice, la 
sfârşitul lunii august 2006.  
 În cauză se efectuează cercetări penale sub aspectul infracţiunilor prevăzute de art. 
10 lit. b şi c din Legea nr. 78/2000. 
 
 15. Cauza a fost înregistrată la finalul lunii aprilie 2006, la Secţia de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie şi are ca obiect infracţiunile prevăzute de 
art. 10 lit. b din Legea nr. 78/2000 şi art. 248 Cod penal. 
 Plângerile formulate de mai mulţi demnitari vizează încălcarea dispoziţiilor legale 
cu ocazia privatizării unei societăţi comerciale. 
 Din verificările efectuate a  rezultat că în perioada septembrie 2006 – iulie 
2007, în cauză nu s-au efectuat acte de cercetare penală. 
 
 16. Cauza a fost înregistrată la sfârşitul lunii iulie 2006 şi are ca obiect săvârşirea 
infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 248 Cod 
penal. 
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 A rezultat că în perioada iulie 2006 –iunie 2007, în cauză nu s-au efectuat 
acte de cercetare penală. 
 În timpul controlului, în luna iunie 2007, procurorul de caz a dispus 
delegarea unui ofiţer de poliţie judiciară pentru efectuarea unor acte de cercetare 
penală. 
 
 17. Cauza a fost înregistrată în luna noiembrie 2005 şi a fost repartizată 
procurorului la 6 decembrie 2005. 
 În perioada octombrie 2006 – iunie 2007 nu s-a efectuat niciun act.  

În iunie 2007,  procurorul a dispus scoaterea de sub urmărire penală, în 
temeiul  art. 10 lit. b şi d  Cod procedură penală, faţă de doi învinuiţi. 
 
 18. Cauza a fost înregistrată la Direcţia Naţională Anticorupţie în luna          
noiembrie 2005 şi  s-a format în urma disjungerii dispusă într-un dosar                   şi are 
ca obiect efectuarea de cercetări penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute 
de art. 10 lit. b şi art. 10 lit. c din Legea nr. 78/2000. 
 S-a constatat că în intervalul octombrie 2006 - iunie 2007, în cauză  nu   s-a 
efectuat nicio activitate. 
 Având în vedere cele de mai sus, s-a constatat că în cele 18 cauze penale, 
procurorul Aristotel Mihai Popa nu a efectuat niciun act de urmărire penală, timp de 
aproximativ 9 luni. 
  Se constată că  numai după declanşarea controlului la Direcţia Naţională 
Anticorupţie - Structura centrală, procurorul  Aristotel Mihai Popa a soluţionat  o 
cauză penală prin emiterea unei ordonanţe de scoatere de sub urmărire penală, iar 
în alte 4 cauze a dispus delegarea unor ofiţeri de poliţie judiciară  cu efectuarea 
unor acte de cercetare penală. 
  În legătură cu modul în care şi-a desfăşurat activitatea procurorul Aristotel Mihai 
Popa, a fost sesizată Comisia de disciplină pentru procurori din cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
 Prin rezoluţia nr. 40/CDP/2007 din 27 iulie 2007, Comisia disciplină pentru 
procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a dispus efectuarea de 
cercetări prealabile faţă de procurorul Aristotel Mihai Popa  pentru abaterea 
disciplinară, prevăzută de art. 99 lit. e din Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată. 
 

Verificările efectuate în dosarele aflate în lucru, la procurorii Emilian Eva,  
Cristina Maria Fota Bărbulescu şi  Diana Corina Stăncele, nu au evidenţiat 
întârzieri în efectuarea activităţilor de urmărire penală. 

Din verificările efectuate de Inspecţia Judiciară a rezultat că nesoluţionarea în 
mod operativ s-a datorat şi neefectuării în termen rezonabil a constatărilor tehnico-
ştiinţifice.  
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Totodată, s-a constatat că nu a existat o colaborare eficientă între procurorii 
din cadrul Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie şi 
Serviciul specialişti. 
 Mai mult, procurorul şef secţie Doru Florin Ţuluş nu a luat măsuri adecvate 
şi nu a verificat modul în care specialiştii şi-au exercitat atribuţiunile de serviciu. 
 În perioada 2006 – iunie 2007, conform dispoziţiilor procurorului şef al 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorul şef secţie Doru Florin Ţuluş a fost 
desemnat să coordoneze activitatea Serviciului specialişti. 
 Potrivit adresei nr. 686/II/2007 din 30 mai 2007 emisă de procurorul şef  
secţie, Doru Florin Ţuluş, în conformitate cu art. 63 raportat la art. 44 lit. c din 
Regulamentul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi art. 3 din Ordinul         nr. 
95/2005 al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie,  procurorul şef 
adjunct Horaţiu Ovidiu Baias a fost desemnat să coordoneze Serviciul specialişti. 
 Conform art. 62 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie şi art. 2 alin 1 şi 2 din Ordinul nr. 93 din 13 octombrie 2005 al 
procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pentru coordonarea activităţii 
specialiştilor, solicitările pentru efectuarea de cercetări tehnico-ştiinţifice sunt adresate 
de către procurori, prin rezoluţie motivată, procurorilor şefi de servicii teritoriale, 
respectiv  procurorilor şefi de secţie care le aprobă. 
 În cazurile în care se solicită efectuarea de constatări tehnico-ştiinţifice, 
procurorului îi revine obligaţia de a anexa solicitării respective materialele necesare 
efectuării lucrării, formulând totodată întrebările la care trebuie să se răspundă şi 
termenul în care urmează a fi efectuată lucrarea. 
 Pe de altă parte, conform art. 4 din acelaşi ordin, specialistul însărcinat cu 
efectuarea constatării, dacă socoteşte că materialele puse la dispoziţie ori datele indicate 
sunt insuficiente, comunică aceasta  procurorului, în vederea completării lor, prin notă 
motivată. 
 Din verificările efectuate de Inspecţia Judiciară a rezultat că în unele cauze 
înregistrate la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, în 
care s-au dispus constatări tehnico-ştiinţifice, acestea nu au fost efectuate cu 
operativitate de către specialişti, iar în unele cauze lucrările dispuse nu au fost efectuate 
în termenele stabilite, întrucât procurorii nu au solicitat şi transmis de îndată 
documentele solicitate. 
 
 1. Într-un dosar, la 18 decembrie 2006 s-a întocmit de către procuror rezoluţia de 
constatare tehnico-ştiinţifică, în temeiul art. 11 alin. 3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 43/2002 iar lucrarea a ajuns efectiv la Serviciul specialişti, la 4 ianuarie 
2007. 
 Iniţial, s-a stabilit termenul de 31 martie 2007 pentru finalizarea constatării 
tehnice, iar ulterior specialistul, prin  nota din 19 iunie 2007 a solicitat completarea 
documentelor de la mai multe instituţii. 
 De altfel, dosarul a fost înregistrat la Secţia de combatere a infracţiunilor 
conexe infracţiunilor de corupţie la sfârşitul lunii martie 2004, iar rezoluţia de 
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constatare tehnico-ştiinţifică,  a fost emisă de procuror după 2 ani şi 9 luni, la 
jumătatea lunii decembrie 2006. 
 
 2. La sfârşitul lunii ianuarie 2006, s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico-
ştiinţifice de către procurorul şef serviciu, stabilindu-se termen de finalizare la finele 
lunii martie 2006. 
 În prima decadă a lunii februarie 2006, specialistul a întocmit notă preliminară, 
solicitând documente noi pentru efectuarea constatării. 
 Din lipsa documentelor solicitate, până la data controlului nu s-a întocmit raportul  
de constatare tehnico-ştiinţifică. 
 
 3. La începutul lunii noiembrie 2006, procurorul de caz a emis rezoluţia pentru 
efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice. 
 În luna decembrie 2006, specialistul a întocmit o notă preliminară. Ulterior, la 
12 martie 2007, s-a întocmit o altă notă preliminară privind solicitarea unor documente. 
 La jumătatea lunii martie 2007 şi 9 mai 2007, procurorul a solicitat documentele 
de la mai multe instituţii şi deşi nu a primit nici un răspuns, până în luna iulie 2007 nu a 
mai întocmit nicio adresă pentru a obţine înscrisurile necesare finalizării constatării 
tehnico-ştiinţifice. 
 
 4. Prin rezoluţia din luna mai 2007, procurorul a dispus constatarea tehnico-
ştiinţifică, stabilind termen de 60 zile. 

Prin nota preliminară din mai 2007, specialistul a apreciat că pentru finalizarea 
constatării tehnico-ştiinţifice sunt necesare documente de la mai multe instituţii. 
 La jumătatea lunii mai 2007, procurorul a solicitat înscrisuri de la cele două 
unităţi, iar pentru lipsa relaţiilor solicitate nu s-a revenit cu adresă până la data efectuării 
controlului. 
 
 5. Prin rezoluţia din luna noiembrie 2006, în temeiul art. 11 alin. 3 din  Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.43/2002, procurorul şef secţie Doru Florin Ţuluş a solicitat 
efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice care până la data controlului (iulie 2007),  
nu era finalizată. 
 Procurorul şef secţie nu a luat măsuri pentru finalizarea constatării tehnice, cu 
toate că specialistul nu a întocmit nicio notă preliminară. 
 Lipsa de coordonare şi colaborare dintre conducerea Secţiei de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie şi Serviciul specialişti a determinat  
întârzierea soluţionării unor dosare sau chiar neefectuarea unor percheziţii, deşi exista 
autorizaţia emisă de către judecător, în conformitate cu prevederile art. 100 alin. 32 şi 41 
Cod procedură penală. 
 Astfel, în dosar, la jumătatea lunii iunie 2007 procurorul a solicitat 
autorizarea unei percheziţii. 
 Instanţa de judecată a admis cererea formulată de procuror şi a emis  
autorizaţia de percheziţie, valabilă timp de 10 zile. 
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 În luna iunie 2007, procurorul a emis rezoluţia pentru efectuarea unei constatări 
tehnico-ştiinţifice, în temeiul art. 11 alin. 1 şi 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 43/2002 cu referire la art. 112, art. 113 şi art. 115 Cod procedură penală. 
 La începutul lunii iulie 2007, procurorul şef secţie Doru Florin Ţuluş a 
transmis rezoluţia de constatare tehnico-ştiinţifică şi autorizaţia de percheziţie la 
Serviciul specialişti. 
 Aşadar, la data înregistrării lucrării la Serviciul specialişti (iulie 2007), 
autorizaţia emisă de judecător la jumătatea lunii iunie 2007 nu mai era valabilă - 
expirase de 13 zile -, nemaiexistând posibilitatea legală pentru efectuarea 
percheziţiei. 
 Totodată, au existat cazuri în care procurorii au soluţionat dosare în care la data 
emiterii soluţiei, raportul de constatare tehnico-ştiinţifică dispus a fi efectuat nu era încă 
finalizat. 
 Astfel, într-un dosar, procurorul de caz a emis rezoluţia din lunafebruarie 
2007, iar prin ordonanţa la jumătatea lunii aprilie 2007 s-a dispus scoaterea de sub 
urmărire penală a învinuiţilor. 
 Ulterior, la începutul lunii iulie 2007, după 3 luni de la soluţionarea 
dosarului, procurorul a transmis o adresă Serviciului specialişti, solicitând sistarea 
verificărilor.   
 În consecinţă, a rezultat că procurorul şef secţie Doru Florin Ţuluş, deşi avea 
atribuţiuni de coordonare a Serviciului specialişti, nu a efectuat niciun control şi nu a 
verificat cauzele în care s-a dispus efectuarea de constatări tehnico – ştiinţifice, pentru a 
identifica şi analiza motivele nesoluţionării acestora. 

Verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au avut în vedere, sub aspectul 
ritmicităţii actelor de cercetare penală, şi cauzele mai vechi de 1 an de la prima 
sesizare şi respectiv 6 luni de la începerea urmăririi penale, finalizate cu soluţii de 
netrimitere în judecată, în timpul controlului. 

 
6. Cauza penală se întemeiază pe nota unei instituţii cuprinzând concluziile 

rezultate în urma verificărilor efectuate de organul abilitat privitoare la privatizarea unor 
societăţi comerciale. 

Dosarul a fost înregistrat la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie la finele lunii februarie 2006, iar, prin rezoluţia din luna mai 
2007, emisă de procuror, s-a dispus în temeiul art.228 alin.4 şi  6 raportat la art. 10 lit. d 
din Codul de procedură penală, neînceperea urmăririi penale faţă de făptuitor, fost 
preşedinte al unei autorităţi şi a membrilor comisiei de licitaţie cu privire la procedura de 
privatizare a unei firme cercetaţi sub aspectul infracţiunii prev. de art. 10 lit. a din Legea 
nr.78/2000 şi art.246 Cod penal. 

Din verificările efectuate în cauză a rezultat că actele de cercetare penală nu 
s-au efectuat cu ritmicitate, constatându-se că în perioada martie-iunie 2006, 
august – septembrie 2006 şi noiembrie 2006-ianuarie 2007, nu s-a desfăşurat nicio 
activitate. 
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7. Cercetările efectuate au avut în vedere sesizarea adresată Secţiei de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie în luna 2005, şi privea activitatea 
desfăşurată de mai multe agenţii de publicitate şi media în cadrul unor contracte 
încheiate  cu anumite instituţii publice care nu ar fi fost precedate de organizarea unor 
licitaţii publice, pentru achiziţionarea serviciilor. 

Prin rezoluţia de la începutul lunii mai 2007, emisă de procurorul şef serviciu, s-a 
dispus în baza art.10 lit.a din Codul de procedură penală, neînceperea urmăririi penale 
pentru infracţiunea prevăzută de art.248-2481 Cod penal în legătură cu modul de 
achiziţie a serviciilor publice, de publicitate, efectuate de instituţiile publice. 

S-a constatat că în intervalul iulie 2005- iunie 2006 şi februarie 2007-mai 
2007, în cauză nu s-a efectuat nicio activitate. 

 
8. În luna septembrie 2005, Direcţia Naţională Anticorupţie s-a sesizat din oficiu 

cu privire la activitatea unor funcţionari din cadrul unei instituţii publice care ar fi 
acordat rambursări ilegale de TVA în beneficiul unor societăţi comerciale în valoare de 
zeci de miliarde lei. 

Prin rezoluţia din luna mai 2007, emisă de procuror s-a dispus, în temeiul art.228 
alin.6 raportat la art.10 lit. d din Codul de procedură penală, neînceperea urmăririi 
penale faţă de 3 făptuitori şi funcţionari pentru infracţiunea prevăzută de art.17 lit. e din 
Legea nr.78/2000 raportat la una din infracţiunile prevăzute la Secţiunea a II-a şi a III-a 
din lege. 

A rezultat că în cauză nu s-au efectuat activităţi de cercetare penală perioade 
lungi de timp respectiv, în intervalul noiembrie 2005- februarie 2006, aprilie –iunie 
2006, octombrie 2006 – 17.05.2007. 

Pentru acest din urmă interval, activităţile efectuate au constat în solicitarea 
unor relaţii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu 
adresa din luna  octombrie 2006 şi reveniri în ianuarie şi februarie 2007. 

De menţionat că în cauză au fost delegaţi succesiv cu efectuarea urmăririi penale,  
trei procurorii.  

 
9. Cauza s-a format prin sesizare din oficiu a Secţiei de combatere a infracţiunilor 

conexe infracţiunilor de corupţie în luna noiembrie 2005 şi priveşte săvârşirea de către 
reprezentanţii unor societăţi comerciale a infracţiunii de utilizare de credite în alte 
scopuri decât cele pentru care au fost acordate, prevăzută de art.10 lit.c din Legea 
nr.78/2000. 

Prin rezoluţia de la sfârşitul lunii mai 2007, emisă de procuror s-a dispus, în 
temeiul art.228 raportat la art.10 lit.b din Codul de procedură penală, neînceperea 
urmăririi penale faţă de reprezentanţii legali ai celor două societăţi, pe motiv că fapta a 
fost dezîncriminată. 

Din verificările efectuate a rezultat că în perioada ianuarie 2006- mai 2007 
nu s-a efectuat nicio activitate de cercetare penală, cu excepţia unei adrese 
solicitată unei instituţii la sfârşitul lunii iunie 2006. 

 



 

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6, Tel: 3116900; Fax:3116901 , Web: www.csm1909.ro 

10. Obiectul cauzei îl constituia sesizarea din luna februarie 2006 a unei instituţii 
publice cu privire la deficienţele constatate cu ocazia controlului efectuat la o unitate din 
subordine. 

Prin rezoluţia din luna mai 2007, emisă de procuror s-a dispus, în temeiul art.228 
şi art.10 lit.d din Codul de procedură penală, neînceperea urmăririi penale faţă de 
reprezentanţii legai unităţii sub aspectul infracţiunii prevăzută de art.248-2481 Cod penal 
pe motiv că nu erau întrunite elementele constitutive ale infracţiunii sub aspectul laturii 
obiective. 

Din verificările efectuate, a rezultat că în intervalul mai 2006 – decembrie 
2006, nu s-au efectuat activităţi în cauză, constatare valabilă şi pentru perioada 
februarie-mai 2007, cu excepţia solicitării unor relaţii privind exprimarea unui 
punct de vedere de către unitatea cu privire la care se efectuau cercetări asupra 
deficienţelor constatate de instituţia abilitată. 
 

11. În luna ianuarie 2006, la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie, a fost înregistrată sesizarea unei instituţii privitoare la 
neregulile săvârşite în procesul de privatizare al unei societăţi de către reprezentanţii 
unei agenţii şi societăţi comerciale, cu consecinţa prejudicierii patrimoniului de stat. 

Prin ordonanţa din luna februarie 2006, emisă de procuror s-a dispus, în temeiul 
art.228 raporat la art.10 lit.d din Codul de procedură penală şi art.42 -45 din Codul de 
procedură penală, neînceperea urmăririi penale faţă de făptuitori pentru infracţiunea 
prevăzută de art.254 Cod penal cu aplicarea art.13 Cod penal şi declinarea competenţei 
de soluţionare în favoarea unui parchet de pe lângă tribunal în vederea efectuării de 
cercetări, sub aspectul infracţiunilor prevăzute de art.248, art.290 din Codul penal şi 
art.48 din Legea nr.26/1990. 

 La rândul său, unitatea de parchet şi-a declinat competenţa de soluţionare în 
favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie,  iar, prin ordonanţa din luna februarie 2006 a 
fost sesizat procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, pentru emiterea unui regulator de competenţă. 

Prin ordonanţa Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie s-a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie. 

Ca urmare, cauza a fost reînregistrată la Secţia de combatere a infracţiunilor 
conexe infracţiunilor de corupţie la acelaşi număr de dosar şi repartizată spre 
instrumentare procurorului delegat iniţial cu efectuarea urmăririi penale. 

Prin rezoluţia din luna mai 2007, emisă în cauză s-a dispus, în temeiul art.228 
raportat la art.10 lit. b şi d din Codul de procedură penală, neînceperea urmăririi penale 
faţă de aceleaşi persoane şi cu privire la aceeaşi infracţiune prevăzută de art.254 Cod 
penal cu aplicarea art.13 Cod penal, cât şi neînceperea urmăririi penale faţă de aceleaşi 
persoane pentru infracţiunile prevăzute de art.10 lit. a, art.11 şi art.17 lit. d din Legea 
nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 
modificată şi completată. 
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Prin aceeaşi rezoluţie, s-a dispus neînceperea urmăririi penale privind privatizarea 
societăţii sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art.248 şi art.290, ambele cu 
aplicarea art.13 Cod penal şi art.48 din Legea nr.26/1990. 

Din verificările efectuate s-a constatat că după data reînregistrării cauzei, 
urmare emiterii regulatorului de competenţă şi până la adoptarea soluţiei de 
neîncepere a urmăririi penale, în intervalul mai 2006- mai 2007, nu s-a efectuat 
nicio activitate în cauză. 

 
12. Cauza a fost înregistrată la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 

infracţiunilor de corupţie în luna august 2004 şi privea faptele săvârşite de directorul 
general al unei societăţi, care din împrumutul extern de 1.225.521.019.829 lei, primit în 
perioada 1996-2002 pentru modernizarea şi tehnologizarea societăţii a utilizat în alte 
scopuri, suma de 255.367.371.171 lei. 

În luna mai 2005, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă acesta pentru 
săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.10 lit. c, art.17 lit. b, c şi d din Legea 
nr.78/2000 raportată la art.248-2481 Cod penal şi art.290 Cod penal. 

Prin rezoluţia din luna mai 2007, emisă de procurorul şef adjunct secţie, s-a 
dispus, în temeiul art.10 lit. a din Codul de procedură penală raportat la art.11 pct.1 lit. b 
din Codul de procedură penală, scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului  pentru 
săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.10 lit. c, art.17 lit. b, c şi d din Legea 
nr.78/2000 raportat la art.248-2481 Cod penal şi art.290 Cod penal. 

Din verificările efectuate, a rezultat că în perioada decembrie 2006 –      mai 
2007 nu s-au efectuat acte de urmărire penală. 
De menţionat că în cauză au fost delegaţi succesiv cu efectuarea urmăririi penale trei  
procurorii. 
 

SECŢIUNEA A VIII-A  
 

CALITATEA ACTELOR DE INCULPARE 
 

Din verificările efectuate de Inspecţia Judiciară a rezultat că în anul 2006 la Secţia 
de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au fost soluţionate 18 
cauze penale în care s-a dispus trimiterea în judecată a 84 inculpaţi din care 3 în stare de 
arest preventiv. 

În semestrul I 2007, au fost soluţionate 10 cauze penale în care s-a dispus 
trimiterea în judecată a 31 de inculpaţi în stare de libertate. 

Verificările efectuate au stabilit că dosarele soluţionate se caracterizează printr-un 
grad ridicat de complexitate determinat de natura infracţiunilor date prin lege în 
competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, întinderea activităţii infracţionale, numărul 
de participanţi, calitatea şi gradul de instruire al acestora, poziţia socială ocupată şi 
aparenţa de legalitate atribuită operaţiunilor desfăşurate, elemente care împreună 
îngreunează activitatea de descoperire şi constatare a faptelor ce constituie infracţiuni. 
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Actele de inculpare întocmite necesită un volum deosebit de muncă şi efort 
profesional din partea procurorilor de caz şi se remarcă atenţia pentru relevarea 
împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei. 

Rechizitoriile întocmite de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie conţin o 
expunere pe larg a situaţiei de fapt cu indicarea probelor pe care se întemeiază acuzarea. 

Se poate concluziona că rechizitoriile întocmite în cauzele soluţionate respectă 
cerinţele prevăzute de art.263 din Codul de procedură penală. 

Cu toate acestea, au fost identificate şi situaţii în care în cuprinsul rechizitoriilor, 
în expunerea referitoare la „mijloacele de probă” apar menţionate toate actele cuprinse 
în volumele de urmărire penală, transformându-se respectiva secţiune într-un opis al 
actelor dosarului. 

Astfel, s-a constatat că printre mijloacele de probă enumerate în rechizitorii apar 
menţionate, cu filă a dosarului citaţii, împuterniciri avocaţiale, articole de presă, sesizări 
anonime şi chiar „pagini albe” „coperta albă”, carte de vizită a avocatului, solicitarea 
unei audienţe la Preşedinţia României şi acte normative incidente în materie. 

Potrivit dispoziţiilor art.63 alin.1 din Codul de procedură penală, constituie probă 
orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei 
infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor 
necesare pentru justa soluţionare a cauzei. 

În raport de conţinutul acestor dispoziţii legale se poate constata că înscrisurile de 
felul celor mai susmenţionate nu constituie mijloace de probă în sensul legii procesual 
penale, având în vedere enumerarea limitativă pe care o face art.64 din Codul de 
procedură penală. 

Exemple ale situaţiilor de felul celor menţionate se regăsesc în mai multe dosare 
penale  

În respectivele cauze, enumerarea înscrisurilor aflate în volumele de urmărire 
penală deţin o pondere semnificativă în actul de sesizare a instanţei. 

Totodată, s-a constatat că în unele din actele de inculpare emise procurorii de caz 
nu au stabilit cheltuielile judiciare datorate statului pentru situaţiile în care faptele 
prevăzute de legea penală se săvârşiseră în participaţie. 
 Mai mult s-a constatat că în patru dosare cheltuielile judiciare s-au stabilit în 
solidar, în sarcina inculpaţilor trimişi în judecată deşi cheltuielile judiciare se datorează 
separat conform art.191 din  Codul de procedură penală 
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CAPITOLUL IV 
 

ASPECTE CONSTATATE ÎN ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE 
PROFESIONALĂ A PROCURORILOR ŞI PERSONALULUI AUXILIAR DE 

SPECIALITATE 
 

La nivelul Direcţiei Naţionale Anticorupţie activitatea de formare profesională 
continuă a personalului este organizată şi coordonată de Serviciul de studii, resurse 
umane şi perfecţionare profesională. 

În art.69 din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
sunt prevăzute expres atribuţiile acestui serviciu referitoare la planificarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii de formare profesională continuă a întregului personal. 

Între aceste atribuţii se regăseşte şi cea de analiză trimestrială a modului în care se 
realizează activitatea de formare profesională continuă a personalului din cadrul 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi obligaţia corelativă de formulare a unor propuneri 
corespunzătoare. 

Pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor stabilite în sarcina Serviciului de 
studii, resurse umane şi perfecţionare, procurorul şef serviciu colaborează cu procurorii 
şefi ai secţiilor solicitându-le să comunice programul anual de perfecţionare profesională 
a procurorilor, urmând ca după fiecare colocviu trimestrial să se transmită serviciului, 
procesul-verbal al şedinţei şi lucrarea prezentată. 

Organizarea activităţii de perfecţionare profesională a fost dezbătută şi în 
şedinţele Colegiului de conducere al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, stabilindu-se 
măsuri concrete în sarcina persoanelor cu atribuţii în acest domeniu. 

Raportul Direcţiei Naţionale Anticorupţie privind activitatea desfăşurată în 
anul 2006, consemnează organizarea şi desfăşurarea activităţii de perfecţionare 
profesională a personalului, menţionând expres că trimestrial fiecare secţie şi 
serviciu teritorial a organizat colocvii, în baza programului aprobat de Colegiul de 
conducere al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, concluziile dezbaterilor fiind redate 
în informări care cuprind principalele probleme dezbătute şi măsurile ce se 
impunea a fi luate pentru aplicarea corectă a legii. 

Verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au stabilit că la nivelul Secţiei de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, programul anual de 
perfecţionare profesională a procurorilor, aprobat pentru anul 2006, nu s-a 
desfăşurat în realitate, neexistând procese-verbale care să constate, trimestrial, 
concluziile dezbaterilor. 

Din discuţiile purtate cu unii procurori a rezultat că nu s-au organizat şedinţe de 
învăţământ profesional în anul 2006. 

S-a constatat că pentru trimestrul I şi II ale anului 2006 s-au întocmit referate, 
conform tematicii stabilite, de către procurorii Petru Nariţa şi Mihai Popa. 

Pentru celelalte 2 teme, programate pentru trimestrul III şi IV ale anului 2006, cu 
adresa nr.318/IX/2006 din 02.03.2007, procurorul şef secţie a comunicat Serviciului de 
studii, resurse umane şi perfecţionare profesională că dată fiind problematica de urmăriri 
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şi actualitatea acestora din planificarea pregătirii profesionale, respectivele teme vor fi 
înlocuite cu alte 2 teme, „Măsura asiguratorie a sechestrului în cazul bunurilor imobile” 
şi „Dimensiunea fiscală a corupţiei”. 

Nu a rezultat ca modificarea intervenită în programul anual de pregătire 
profesională să fi fost supusă dezbaterii colegiului de conducere al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie, aşa cum prevăd dispoziţiile art.15 lit. f din Regulamentul de ordine 
interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

După cum se poate observa, în anul 2007 s-au modificat 2 teme din 
programul de pregătire profesională ce erau însă stabilite pentru trimestrul III şi 
IV ale anului 2006. 

Cel puţin pentru trimestrul III şi IV ale anului 2006, învăţământul profesional 
planificat la nivelul Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de 
corupţie nu a avut loc nici măcar prin întocmirea referatelor de către procurorii 
desemnaţi. 

Pentru anul 2007, programul anual de pregătire profesională s-a desfăşurat pentru 
primul trimestru numai prin întocmirea referatului cu tema stabilită de către procurorul 
desemnat, referat ce a fost comunicat Serviciului de studii, resurse umane şi 
perfecţionare profesională din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Nici de această dată, tema planificată nu a fost dezbătută în colectivul de procurori 
şi, ca atare, nu s-a întocmit un proces-verbal care să constate principalele concluzii 
formulate. 

Până la finele trimestrului II al anului 2007, nu se întocmise referatul cuprinzând 
tema programată a fi dezbătută pentru termenul din 29.06.2007. 

Nu a fost identificat niciun proces-verbal care să constate desfăşurarea 
activităţii profesionale. 

Activitatea de formare profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate 
nu a fost deloc organizată la nivel descentralizat în cadrul Secţiei de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. 

Sub acest aspect, menţionăm că potrivit art.32 din Legea nr.567/2004 privind 
statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea, aplicabil şi personalului din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 
în lipsa unei dispoziţii speciale în Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, în completarea formării continue organizate de Şcoala Naţională 
de Grefieri, la nivelul fiecărui parchet se va organiza, trimestrial, ore de pregătire 
profesională a personalului auxiliar de specialitate, sub îndrumarea unui procuror 
desemnat de conducătorul fiecărui parchet. 

La data efectuării verificărilor de către Inspecţia Judiciară nu exista o planificare a 
activităţii de formare continuă a personalului auxiliar de specialitate nici pentru anul 
2006 şi nici pentru anul 2007. 

La data de 22.06.2007, cu adresa nr.176/2007 şeful serviciului de studii, resurse 
umane şi perfecţionare profesională comunica procurorului şef al Secţiei de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie că pentru punerea în aplicare a hotărârii 
Colegiului de conducere al Direcţiei Naţionale Anticorupţie din 14.03.2007 şi a 



 

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6, Tel: 3116900; Fax:3116901 , Web: www.csm1909.ro 

Ordinului nr.67 din 24.05.2007 al procurorului şef direcţie privind desemnarea unui 
procuror coordonator pentru pregătirea profesională trimestrială a personalului auxiliar 
de specialitate din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, la datele de 27 -29 iunie 2007 
se vor dezbate temele pentru trimestrul I şi II/2007, menţionate ca atare. 

Rezultă, aşadar, că numai la această dată, s-a procedat la organizarea activităţii de 
formare continuă a personalului auxiliar de specialitate, dar numai pentru anul 2007. 

Pentru anul 2006, o asemenea activitate nu a fost organizată şi planificată. 
 

 
CAPITOLUL V 

 
ASPECTE CONSTATATE ÎN ACTIVITATEA DE GREFĂ, REGISTRATURĂ 

ŞI ARHIVĂ 
 

Verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au stabilit unele deficienţe în 
activitatea de înregistrare şi circuitul lucrărilor, deficienţe ce nu pot fi reţinute în sarcina 
personalului auxiliar de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. 

O primă constatare se referă la neevidenţierea tuturor activităţilor efectuate în 
cauzele penale înscrise în Registrul de evidenţă a activităţii de urmărire penală. 

A rezultat că, în unele situaţii, în registrul R-2 nu s-au înregistrat rezoluţiile emise 
de procuror prin care se dispunea efectuarea de constatări tehnico-ştiinţifice de către 
Serviciul specialişti, respectivele rezoluţii însoţite sau nu de adrese de înaintare, fiind 
predate direct de procurori grefei Serviciului specialişti. 

Îndeplinirea corectă a activităţii de primire şi înregistrare a lucrărilor presupunea 
ca acestea să fie comunicate grefei Serviciului specialişti, prin intermediul grefei Secţiei 
de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, modalitate ce ar fi 
permis exercitarea atribuţiilor  de către grefierul şef secţie. 

Potrivit art.97 alin.1 lit.e din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, grefierul şef secţie ţine la zi evidenţa lucrărilor cu termene de 
soluţionare şi informează procurorul şef secţie asupra respectării acestora. 

Rezultă, aşadar, că în situaţiile de fixare a unor termene de soluţionare a lucrărilor 
de către procuror, în caz de nerespectare a lor, grefierului şef secţie îi revine obligaţia de 
informare a procurorului şef secţie. 

Îndeplinirea acestei obligaţii de către grefierul şef secţie nu poate fi executată 
decât dacă i se prezintă spre înregistrare actele procedurale care constată efectuarea 
respectivelor lucrări. 

Cu privire la evidenţierea rezoluţiilor de începere a urmăririi penale s-a constatat 
că se păstrează şi completează registrul special prevăzut de art.228 alin.11 din Codul de 
procedură penală, în care se consemnează datele esenţiale, sub acest aspect. 

Din verificările efectuate prin sondaj a rezultat că în dosarele în care s-a dispus 
începerea urmăririi penale, rezoluţia procurorului a fost consemnată în registrul special. 
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Din examinarea rezoluţiilor ataşate poziţiilor deschise în registrul special s-a 
constat că în unele cazuri s-au indicat temeiuri juridice incomplete pentru începerea 
urmăririi penale, în sensul reţinerii prevederii generale a art.228 din Codul de procedură 
penală. 

Or, articolul de lege enunţat reglementează deopotrivă atât începerea urmăririi 
penale cât şi neînceperea urmăririi penale şi procedura de urmat în ambele situaţii. 

Temeiul juridic prevăzut pentru începerea urmăririi penale se regăseşte în 
dispoziţiile art.228 alin.1 din Codul de procedură penală. 

S-a mai constatat că în unele cauze în care s-a dispus extinderea urmăririi penale, 
actul procedural emis de procuror nu a respectat prevederile art.238 teza a II-a din Codul 
de procedură penală în sensul  emiterii de  rezoluţii şi nu de ordonanţe cum era corect. 

O altă constatare a Inspecţiei Judiciare priveşte Registrul de evidenţă a 
persoanelor arestate, a sesizărilor privind efectuarea percheziţiilor şi a sesizărilor privind 
autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor (R-3). 

A rezultat că evidenţa persoanelor arestate preventiv nu se consemnează în acest 
registru, ci în registrul special în care sunt înregistrate, potrivit art.228 alin.11 din Codul 
de procedură penală, rezoluţiile de începere a urmăririi penale. 

Întrucât, în fapt, această evidenţă a fost constituită, nu o vom reţine ca deficienţă, 
atrăgându-se atenţia grefierului şef al secţiei cu privire la necesitatea evidenţierii corecte 
a activităţii. 

În schimb, s-a constatat că sesizările privind efectuarea percheziţiilor nu au fost 
deloc evidenţiate în registrul R-3 dar nici într-un alt registru, iar procurorul şef secţie, 
Doru Florin Ţuluş nu a fost în măsură să ofere nici o explicaţie şi nici nu a putut indica 
în câte cauze penale se efectuaseră  astfel de activităţi. 

Cu ocazia verificărilor, Inspecţia Judiciară a identificat un număr de trei dosare în 
care în anul 2007 au fost autorizate efectuarea unor percheziţii.   

Registrul R-3 a fost completat exclusiv cu date referitoare la autorizarea 
interceptărilor şi înregistrării convorbirilor. 

Distinct de cele menţionate, neregularităţi s-au constatat şi în ceea ce priveşte 
completarea de către procurori a condicii pentru evidenţa lucrărilor (C4). 

Astfel, potrivit art.143 alin.2 din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, lucrările rezolvate se predau de către procuror grefierului şef sau 
înlocuitorului acestuia, sub semnătură, în condica C4. 

Din verificările efectuate a rezultat că nu toţi procurorii din cadrul Secţiei de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie evidenţiază în condica C 4 
toate lucrările ce le-au fost repartizate spre rezolvare şi nici lucrările predate după 
rezolvare. 

S-a constatat că procurorii Horaţiu Ovidiu Baias, Petru Nariţa, Vasile Ioniţă, 
Emilian Eva, Mihaela Moraru Iorga, Cristina Fota Bărbulescu şi Marius Vartic nu au 
predat grefei, sub semnătură, lucrările rezolvate. 

A mai rezultat că procurorul şef serviciu Gheorghe Onea nu ţine deloc condica de 
evidenţă a lucrărilor C 4. 
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Condica pentru evidenţa lucrărilor repartizate procurorului şef secţie, se 
completează din dispoziţia procurorului şef secţie, de către grefierul şef secţie. 

Nu s-au constatat deficienţe cu privire la celelalte registre şi condici 
prevăzute de Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie. 
 

 
CAPITOLUL VI 

 
REZULTATUL VERIFICĂRILOR EFECTUATE ASUPRA ASPECTELOR 
MENŢIONATE ÎN CEREREA  MINISTRULUI JUSTIŢIEI ADRESATĂ  
PREŞEDINTELUI CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 
 

         Prin cererea adresată Preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, de către 
Ministrul Justiţiei, s-a solicitat  ca la efectuarea controlului de fond al activităţii Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie să fie avute în vedere şi aspectele privind modul de gestionare a 
informaţiilor transmise de structurile prevăzute la art.66 alin.2 din Legea nr.304/2004 
privind organizarea judiciară şi modul de evidenţă şi protecţie a informaţiilor clasificate 
precum şi modul de relaţionare cu structurile cu atribuţii pe linia protecţiei informaţiilor 
clasificate. 
 Aceste aspecte nu au putut fi însă verificate de Inspecţia Judiciară întrucât s-a 
considerat că autorizaţiile eliberate inspectorilor Consiliului Superior al Magistraturii nu 
justificau valabil accesul la informaţiile clasificate. 
 Distinct de aceste solicitări, nota Ministrului Justiţiei, menţiona ca verificările 
efectuate de Inspecţia Judiciară să cuprindă şi o analiză a dosarelor în care în intervalul 
01.01.2006 -30.06.2007 s-au aplicat măsuri prevăzute de art.911 din Codul de procedură 
penală. 
 În perioada 1 ianuarie 2006- 30 iunie 2007 s-au emis autorizaţii pentru 
interceptări şi înregistrări audio şi video în mai multe cauze, cu respectarea măsurilor 
prevăzute de art.911 şi următoarele din Codul de procedură penală. 
              Din verificările efectuate de Inspecţia Judiciară, în cauzele în care s-au adoptat 
soluţii de netrimitere în judecată, s-a constatat că au fost respectate dispoziţiile art.913 
alin.5 din Codul de procedură penală, în sensul informării persoanei cu privire la 
interceptarea ori înregistrarea convorbirilor şi comunicărilor sale. 

O altă solicitare adresată de Ministrul Justiţiei se referă la dosarele în care 
Structura centrală şi Serviciile Teritoriale ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus 
declinarea de competenţă, în intervalul 02.05 – 01.06.2007, interesând câte dintre 
respectivele dosare erau mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale şi mai vechi 
de 1 an de la prima sesizare precum şi ritmicitatea actelor de urmărire penală efectuate 
în aceste cauze. 

Întrucât verificările efectuate de Inspecţia Judiciară  au avut în vedere numai 
activităţile desfăşurate de Structura centrală a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, conform 
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Hotărârii nr.99 din 16.05.2007 a Secţiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior 
al Magistraturii, cererea Ministrului Justiţiei nu a putut fi analizată decât pe acest 
segment. 

De asemenea, menţionăm  că şi ritmicitatea actelor de urmărire penală efectuate în 
cauzele indicate de Ministrul Justiţiei nu a putut fi verificată decât în cauzele în care 
competenţa de soluţionare a fost declinată în favoarea unor unităţi de parchet aflate pe 
raza teritorială a Municipiului Bucureşti, având în vedere durata de timp ce a fost alocată 
pentru efectuarea controlului de fond. 

Din verificările efectuate de Inspecţia Judiciară a rezultat că în intervalul 02.05-
01.06.2007, Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie a 
soluţionat 62 cauze penale, în care au fost adoptate următoarele soluţii: 
• trimiteri în judecată prin rechizitoriu – 3 cauze 
• neîncepere a urmăririi penale – 17 cauze 
• neîncepere a urmăririi penale, disjungere şi declinare – 7 cauze 
• scoatere de sub urmărire penală – 3 cauze 
• scoatere de sub urmărire penală, disjungere şi declinare – 1 cauză 
• declinare de competenţă – 15 cauze 
• conexare – 10 cauze 
• trimiteri la Serviciile teritoriale – 6 cauze 
 

Din cele 29 dosare penale declinate sau trimise la Serviciile teritoriale, o cauză era 
mai veche de 6 luni de la începerea urmăririi penale şi 19 cauze penale mai vechi de 1 an 
de la prima sesizare. 

 
Rezultatul verificărilor efectuate cu privire la ritmicitatea actelor de 

cercetare penală în cauze mai vechi de 1 an de la prima sesizare, în care s-au emis 
şi soluţii de disjungere şi declinare de competenţă în favoarea altor unităţi de 
parchet. 

 
1. Cauza a fost  înregistrată în luna martie 2006, ca urmare a declinării 

competenţei de soluţionare dispusă în favoarea Secţiei de combatere a infracţiunilor 
conexe infracţiunilor de corupţie, de către Secţia de combatere a infracţiunilor de 
corupţie săvârşite de militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Prin ordonanţa din luna mai 2007, emisă de procurorul şef secţie, s-a dispus, în 
temeiul art.228 alin.6, art.10 lit. a şi art.42 raportat la art.45 din Codul de procedură 
penală, neînceperea urmăririi penale faţă de făptuitori pentru infracţiunile de corupţie 
sesizate în plângere şi declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea  unei 
unităţi de parchet din raza teritorială a Municipiului Bucureşti. 

Obiectul cauzei îl constituie pretinse activităţi ilicite iniţiate şi dezvoltate prin 
intermediul unor persoane influente şi cu putere de decizie din cadrul               unei 
societăţi în afaceri cu produse petroliere. 
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Activităţile de cercetare efectuate în cauză au privit perioada martie 2006 –
mai 2006 şi octombrie 2006, rezultând că în intervalul iunie-septembrie 2006 şi 
noiembrie 2006 - 28 mai 2007 cauza a rămas în nelucrare. 

În prezent, dosarul se află la respectiva unitate de parchet.  
 
2. Cauza a fost înregistrată la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 

infracţiunilor de corupţie în luna martie 2006 şi repartizată spre instrumentare 
procurorului şef adjunct secţie. 

Cercetările în cauză se referă la faptele  unui fost funcţionar care, în cursul anilor 
2003-2004, ar fi alocat din  fondurile instituţiei pe care o conducea o anumită sumă 
pentru lucrări de reabilitare a unei unităţi de învăţământ, fără să existe o hotărâre în acest 
sens. 

Prin ordonanţa luna mai 2007, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub 
aspectul infracţiunilor prevăzute de art.10 lit. c din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, modificată şi completată şi declinarea 
competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea unei unităţi de parchet din raza 
teritorială a Municipiului Bucureşti. 

În perioada septembrie 2006 – mai 2007 în cauză nu s-a efectuat nicio 
activitate de cercetare penală.  

În prezent cauza se află înregistrată la  respectiva unitate de parchet 
 

           3. Dosarul a fost înregistrat la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie în luna februarie 2006, ca urmare a declinării competenţei de 
soluţionare dispusă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia 
de urmărire penală şi criminalistică. 

Sesizarea organului de urmărire penală a avut loc în luna februarie 2005 şi privea 
rezultatul verificărilor efectuate de o instituţie abilitată să efectueze acte de control 
asupra neregulilor săvârşite de funcţionari fapte prin care s-ar fi cauzat o pagubă de 
peste 263 miliarde lei. 

Principalele  nereguli reclamate se refereau la modul defectuos de atribuire în 
arendă a terenului agricol către o societate comercială, la încheierea abuzivă a 
contractului de arendă cu altă firmă şi neaplicarea prevederilor Legii nr.137/2002 de 
către anumite societăţi. 

Cauza a fost repartizată unui procuror care, prin ordonanţa din luna mai 2007 în 
temeiul art.13 alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă nr.43/2002 privind Direcţia Naţională 
Anticorupţie cu modificările şi completările ulterioare, art.25, art.29 pct.1 lit. b, art.38, 
art.42 şi art.45 din Codul de procedură penală, a dispus: 

- disjungerea cauzei referitor la aspectele precizate la lit. b şi m din actul de 
sesizare şi declinarea competenţei de soluţionare în favoare unor unităţi de parchet din 
raza teritorială a Municipiului Bucureşti  pentru faptele de la litera B, C-L, M şi N din 
actul de sesizare. 

Din verificările efectuate de Inspecţia Judiciară la  una din unităţile de 
parchet în favoarea căreia s-au declinat unele fapte, a rezultat că în intervalul 
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cuprins între data înregistrării (februarie 2006) şi până la data declinării 
competenţei de soluţionare nu s-a efectuat nicio activitate, cu excepţia unor relaţii 
solicitate în luna februarie 2007 şi aprilie 2007. 

 
4. Cauza a fost înregistrată la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 

infracţiunilor de corupţie în luna mai 2006 şi priveşte plângerea penală formulată 
împotriva unor  judecători referitoare la abuzuri ce s-ar fi comis într-un dosar al unei 
instanţe judecătoreşti. 

Prin ordonanţa din luna mai 2007, s-a dispus, în temeiul art.228 alin.5 raportat la 
art.10 lit. d din Codul de procedură penală, art.45, art.38 şi art.281 şi urm. din Codul de 
procedură penală, neînceperea urmăririi penale faţă de cele două făptuitoare, pentru 
infracţiunile prevăzute de art.248 -2481 Cod penal şi art.323 Cod penal, disjungerea 
cercetărilor penale şi declinarea competenţei în favoarea unei unităţi de parchet din raza 
teritorială a Municipiului Bucureşti. 

Din verificările efectuate a rezultat că în perioada mai – iunie 2006, august 
2006 - ianuarie 2007, martie - mai 2007, nu s-au efectuat activităţi  de cercetare 
penală în cauză. 

 
5. Dosarul are ca obiect mai multe sesizări şi priveşte în principal ilegalităţi 

comise de reprezentanţii unei instituţii publice în legătură cu refuzul de restituire a unor 
suprafeţe de teren revendicate, demolarea unei construcţii provizorii, schimburi de 
terenuri şi organizarea unei licitaţii pentru atribuirea unor lucrări publice. 

Cauza a fost înregistrată la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie la sfârşitul lunii ianuarie 2006, iar prin referatul din de la finele 
lunii mai 2006, întocmit de procurorul şef serviciu şi aprobat de procurorul şef secţie, s-a 
dispus trimiterea cauzei la Serviciul Teritorial spre competentă soluţionare, cu motivarea 
că faptele sesizate s-au comis în oraşul arondat respectivului serviciu, unde îşi au 
domiciliile reclamanţii şi făptuitorii, cercetarea nepresupunând niciun act de 
complexitate. 

În perioada ianuarie 2006 –mai 2007, nu s-a efectuat nicio activitate de 
cercetare penală. 

 
          6. Obiectul cauzei îl constituie legalitatea contractelor de privatizare, concesionare 
şi arendare unui teren agricol, la sesizarea unei instituţii publice. 

Dosarul a fost înregistrat la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie, în urma declinării competenţei de soluţionare dispusă de 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, prin ordonanţa din luna 
decembrie 2005 şi repartizată spre instrumentare  unui procuror. 

Cu adresa din luna mai 2007, procurorul şef secţie, Doru Florin Ţuluş a dispus 
trimiterea cauzei Secţiei de combatere a infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie pentru a fi avută în vedere la soluţionarea  unui dosar penal, cu 



 

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6, Tel: 3116900; Fax:3116901 , Web: www.csm1909.ro 

motivarea că aspectele semnalate în cuprinsul sesizării erau similare celor care formau 
obiectul respectivului dosar. 

Din verificările efectuate a rezultat că în intervalul iunie 2006 –mai 2007, nu 
s-au efectuat acte de cercetare penală. 

 
          7. Sesizarea formulată de o instituţie publică priveşte faptele directorului general 
al unei autorităţi care, în mod ilegal ar fi ordonat să fie decontate lucrări neefectuate, de 
peste 167 miliarde ROL. 

Sesizarea în discuţie a fost adresată în luna mai 2005 şi înaintată spre soluţionare 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală şi 
criminalistică care, prin ordonanţa şi-a declinat competenţa în favoarea Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie. 

Cauza a fost înregistrată la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie în luna martie 2006 şi repartizată spre soluţionare  unui 
procuror. 

Prin ordonanţa din luna 2007 s-a dispus, în temeiul art.13 alin.2 din O.U.G. 
nr.43/2002, art.10 lit. b, art.25, art.30 lit. a, art.38, art.42 şi 45 din Codul de procedură 
penală, neînceperea urmăririi penale faţă făptuitori pentru infracţiunea prevăzută de 248-
2481 Cod penal în legătură cu aspectele descrise la punctul 2,4, 9 şi 10. 

Totodată, s-a dispus disjungerea cauzei pentru aspectele precizate la punctul 
1,3,5,6,7,8 şi 9 (referitor la 31, 87 miliarde lei) şi declinarea competenţei de soluţionare 
în favoarea unor unităţi de parchet inclusiv din raza teritorială a Municipiului Bucureşti. 

  Din verificările efectuate la  unitatea de parchet din Bucureşti, unde s-a 
format dosar penal, a rezultat că în perioada mai 2006 –mai 2007, nu se efectuase 
nicio activitate. 

8. Cauza în discuţie are la baza anonima dintr-o lucrarea /VIII/1/2005 şi a fost 
înregistrată ca dosar penal la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor 
de corupţie, în luna mai 2006 fiind repartizată spre instrumentare  unui procuror. 

Obiectul cercetărilor priveşte fapte săvârşite de funcţionari  care ar fi încălcat 
dispoziţiile legii cu ocazia înstrăinării activelor din patrimoniul unei regii. 

Prin ordonanţa din luna mai 2007, s-a dispus, în temeiul art.228 alin.6 combinat 
cu art.10 lit. b şi d din Codul de procedură penală şi art.38, art.27 şi art.45 din Codul de 
procedură penală, neînceperea urmăririi penale faţă de funcţionarii din cadrul 
R.A.A.P.P.S pentru infracţiunea prevăzute de art.132din  Legea nr.78/2000 raportat la 
art.248-2481 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi disjungerea cercetărilor 
cu declinarea competenţei de cercetare în favoarea unei unităţi de parchet din raza 
teritorială a Municipiului Bucureşti în vederea efectuării de acte premergătoare sub 
aspectul infracţiunii prevăzută de art.248-2481 Cod penal. 

Din verificările efectuate la  această unitate de parchet, s-a constatat că actele 
premergătoare dispuse nu s-au efectuat cu celeritate, în sensul că un raport de 
constatare solicitat instituţiei abilitate, în luna septembrie 2006, a fost depus la 
organul judiciar în luna februarie 2007. 
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În tot acest interval, procurorul de caz nu a emis decât o singură adresă de 
revenire. 

S-a mai constatat că, în intervalul martie 2007 - mai 2007, nu s-au efectuat 
activităţi în cauză. 
 

9. Cauza a fost înregistrată la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie, ca urmare a declinării competenţei de soluţionare dispuse de 
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Birou 
Teritorial , prin ordonanţa din luna decembrie 2005. 

La rândul său, Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de 
corupţie şi-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial 
Timiş, prin ordonanţa din luna ianuarie 2006. 

Prin ordonanţa Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, , s-a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie. 

Cauza a fost reînregistrată la acelaşi număr la luna iunie 2006 şi repartizată  unui 
procuror. 

Prin referatul din luna mai 2007, aprobat de procurorul şef secţie, Doru Florin 
Ţuluş, s-a dispus trimiterea cauzei la  un serviciu teritorial din cadrul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie reţinându-se că persoanele implicate în procedură domiciliau sau îşi aveau 
sediul pe raza judeţului respectiv. 

S-a constatat că, în intervalul iunie2006-octombrie 2006, ianuarie 2007 –       
3 mai 2007, nu s-au efectuat activităţi, cu excepţia emiterii unor adrese în cursul 
lunii februarie şi martie 2007 către anumite instituţii.  

 
10. Cauza a fost înregistrată la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 

infracţiunilor de corupţie în luna octombrie 2005 şi se referă la achiziţiile efectuate de o 
instituţie publică de la o firmă precum şi unele activităţi neconforme dispoziţiilor legale 
desfăşurate de o unitate de învăţământ. 

Prin rezoluţia din luna mai 2007,  emisă de procurorul şef serviciu s-a dispus 
disjungerea cauzei în ceea ce priveşte achiziţiile, cu reţinerea spre soluţionare şi 
trimitere spre competentă soluţionare  unui biroul teritorial în vederea efectuării de 
cercetări, referitor la activităţile neautorizate desfăşurate de o unitate de învăţământ. 

 Modalitatea în care procurorul de caz a efectuat disjungerea cauzei a fost expusă 
în cadrul Secţiunii  a VI-a din prezentul act de control. 

Din verificările efectuate în dosar s-a constatat că până la disjungerea cauzei 
şi trimiterea acesteia Biroului Teritorial nu se efectuase nicio activitate de cercetare 
penală în intervalul ianuarie-mai 2007. 
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SECŢIA DE COMBATERE A CORUPŢIEI  
SĂVÂRŞITE DE MILITARI 

 
CAPITOLUL I 

Organizarea şi structura secţiei  
 
 

Organizarea şi atribuţiile Secţiei de combatere a corupţiei săvârşite de militari 
sunt prevăzute în titlul VII, capitolul III din Regulamentul de ordine interioară a 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

 Secţia este structurată în 2 servicii  după cum urmează: Serviciul pentru 
efectuarea urmăririi penale în cauzele de corupţie şi Serviciul pentru efectuarea urmăririi 
penale în cauzele privind infracţiunile asimilate sau în legătură directă cu infracţiunile de 
corupţie.    

Secţia este condusă de un procuror şef, postul de procuror şef adjunct este vacant, 
iar serviciile  sunt conduse de procurori şefi serviciu. 

În anul 2006 statul de funcţii al Secţiei prevedea un număr de 11 posturi de 
procurori militari, 8 posturi de grefier şi personal auxiliar de specialitate şi 12 de posturi 
de ofiţeri poliţie judiciară. 

Dintre acestea, 3 posturi de procurori şi 2 posturi de grefier şi personal auxiliar de 
specialitate  au fost vacante. 

În anul 2007 a fost prevăzut acelaşi număr de posturi, fiind vacante 2 posturi de 
procuror şi un post de grefier. 

De asemenea, s-a mai constatat că a existat o fluctuaţie a procurorilor prin: 
delegarea, detaşare, transfer la alte unităţi de parchet şi instituţii (3 procurori) 

CAPITOLUL II 
Cauze aflate în curs de soluţionare  

 
Secţiunea I 
Cauze aflate în curs de soluţionare. Cauze mai vechi de 1 an de la sesizare şi de 6 luni de la începerea 
urmăririi penale 
 La data controlului se aflau în lucru la procurori un număr de 76 dosare. 
 Verificarea acestor cauze a evidenţiat următoarele aspecte: 
 1. Existenţa unei repartizări relativ echilibrate, ţinându-se de seama atât de 
complexitatea  cauzelor, cât şi de volumul de activitate desfăşurat de fiecare procuror; 
 2.  Urmărirea penală în aceste cauze se realizează, în general, în mod ritmic.  

 
Cauze mai vechi de 1 an de la sesizare şi de 6 luni de la începerea urmăririi 

penale.  
 Din verificări a rezultat că la data controlului se aflau în lucru un număr de 10 
cauze mai vechi de un an de la sesizare şi 15 cauze mai vechi de 6 luni de la începerea 
urmăririi penale. 

Cea mai veche cauză aflată în curs de soluţionare, în care este depăşit atât 
termenul de un an de la sesizare cât şi termenul de 6 luni de la începerea urmăririi penale 
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este dosarul  înregistrat la 17 martie 2005 (2 ani).  În cauză urmărirea penală a fost 
începută la data de 23 mai 2006 iar, cercetările au fost efectuate în mod ritmic.  

Nesoluţionarea până în prezent a dosarului a fost determinată pe de o parte, de 
complexitatea cauzei, iar pe de altă parte, de volumul mare de documente care trebuie 
ridicate şi analizate precum şi de efectuarea unor expertize dispuse în cauză. 

Într-un dosar în care prima sesizare a fost înregistrată la data de 19 decembrie 
2005, cauza fiind formată în urma declinării de la Serviciul de combatere a infracţiunilor 
de corupţie împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, la data de 10 
februarie 2006. Urmărirea penală a fost începută la 30 ianuarie 2007. În cauză, s-a 
dispus la 05 iunie 2006 efectuarea unui raport de constatare tehnico ştiinţific care nu a 
fost finalizat până la data controlului, ulterior, fiind desemnat un alt specialist urmare 
încetării raporturilor de serviciu a specialistului repartizat,iniţial, să efectueze 
constatarea. 

Dosar format în urma declinării la 20 iunie 2006 de la Secţia parchetelor militare 
din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Prima sesizare a 
fost formulată la data de 19 ianuarie 2001. 

De la data înregistrării la Direcţia Naţională Anticorupţie, respectiv   20 iunie 
2006, au fost administrate, în mod ritmic, probatorii. Nefinalizarea dosarului este 
determinată de întârzierea comunicării unor relaţii de către diferite instituţii.    

Dosar format la data de 30 ianuarie 2006 ca urmare a declinării dispuse de Secţia 
privind combaterea infracţiunilor de corupţie. Prima sesizare a fost înregistrată la 28 
ianuarie 2005, iar urmărirea penală a fost începută la 20 aprilie 2007, deşi în dosar s-a 
lucrat în mod ritmic, cercetările nu au putut fi finalizate datorită complexităţii cauzei.    

Dosar înregistrat la 30 septembrie 2005. Lucrarea a fost iniţial înregistrată sub 
număr de /VIII/1/2005 şi trecută apoi în evidenţa cauzelor penale la 14 iulie 2006. Deşi 
în dosar s-a lucrat ritmic, finalizarea cauzei nu a fost posibilă datorită refuzului de a se 
comunica relaţii utile cauzei de către una din instituţii.  

Dosar în care  prima sesizarea a fost înregistrată la data de  30 august 2001. 
Cauza a fost soluţionată de Secţia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la data de 06 octombrie 2005. Soluţia a fost 
infirmată la 21 iunie 2006 de conducerea Secţiei Parchetelor Militare, iar prin ordonanţa 
din 13 iulie 2006 a fost declinată la Direcţia Naţională Anticorupţie.   

Din verificări, a reieşit că sunt efectuate verificări în mod ritmic. 
Dosar înregistrat, iniţial, la 23 februarie 2006 în evidenţa lucrărilor generale şi, 

trecut în evidenţa dosarelor penale la data de 10 aprilie 2006. 
În cauză, urmărirea penală a fost începută in rem la 13 iulie 2006 şi in personam 

la 06 septembrie 2006. Din luna noiembrie 2006 s-a solicitat Autorităţii Naţionale de 
Administrare Fiscală efectuarea unei constatări cu privire la prejudiciu, care până la data 
controlului nu a fost finalizată, iar la data de 14 iunie 2007 s-a dispus efectuarea unei 
expertize tehnice. 

Dosar înregistrat la 14 februarie 2006 în urma disjungerii dintr-un dosar. La data 
controlului, cauza se afla în curs de finalizare. 
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         Dosar  înregistrat la data de 23 februarie 2006. În cauză s-au efectuat activităţi în 
mod ritmic. Cauza nu a fost finalizată datorită necomunicării în termen a relaţiilor 
solicitate de la alte instituţii.  

Dosar înregistrat şi repartizat procurorului la 29 iunie 2006, urmare declinării 
competenţei de la Secţia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a efectua urmărire penală faţă de şase cadre militare 
sub aspectul infracţiunii de abuz în serviciu, contra intereselor publice, prevăzută de art. 
248/1 Cod penal şi infracţiunea corespunzătoare din Legea nr.78/2000. 

Infracţiunea ce formează obiectul anchetei vizează fapte comise în anul 1994. 
Iniţial, dosarul fusese soluţionat la 16 martie 2001 de către Secţia Parchetelor Militare, 
dispunându-se scoaterea de sub urmărire penală, respectiv neînceperea urmăririi penale 
faţă de patru persoane, cu motivarea că nu sunt întrunite elementele constitutive ale 
vreunei infracţiuni.  Soluţia a fost infirmată la               29 decembrie 2005, urmare unei 
plângeri formulată de către reprezentanţii Ministerului de Interne şi Administraţiei, 
dispunându-se redeschiderea şi continuarea urmăririi penale. 

La 19 iunie 2006, Secţia Parchetelor Militare a  dispus declinarea competenţei în 
favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie  - Secţia de combatere a infracţiunilor de 
corupţie săvârşite de militari. 

La data controlului, ancheta se efectua cu ritmicitatea impusă de specific, fiind 
în curs de finalizare o expertiză contabilă. 

Cauza reţine însă atenţia sub aspectul faptului că la 12 iulie 2009 urmează a se 
împlini termenul prevăzut de lege  pentru prescripţia specială a răspunderii penale, 
motiv pentru care, în eventualitatea trimiterii în judecată, se impune ca urmărirea penală 
să aibă în vedere şi intervalele de timp aferente judecării în fond, apel şi recurs, 
prevenindu-se astfel, încetarea procesului penal în temeiul prevăzut de art.10 lit. g din 
Codul de procedură penală. 

   
O altă situaţie identificată cu ocazia verificărilor a fost aceea a dosarelor formate 

în urma disjungerilor dispuse în alte cauze. 
- dosar  format în urma disjungerii dispusă dintr-o cauză înregistrată în anul 

2004. Prima sesizare  a fost înregistrată la data de 23 august 2004 . În cauza în care s-a 
dispus disjungerea, la data de 15 mai 2006, s-a adoptat o soluţie de neînceperea urmăririi 
penale cu privire numai la unii dintre făptuitorii indicaţi în plângere, cercetările fiind 
continuate într-un dosar separat care a primit număr nou de înregistrare. Urmărirea 
penală a fost începută la 28 august 2006; 

- dosar  format în urma disjungerii dispuse la data de 05 aprilie 2006 într-o cauză 
înregistrată în anul 2005. Prima sesizarea, în acest din urmă dosar a fost formulată în 
luna februarie 2001. La data de 01 februarie 2007 în cauză s-a început urmărirea penală, 
actele de urmărire penală au fost efectuate în mod ritmic, fiind audiate 1182 de persoane. 
Cauza nu a putut fi finalizată datorită complexităţii acesteia.  

- dosar format în urma declinării din 30 iunie 2006 dispuse de Secţia Parchetelor 
Militare. În cauză, prima sesizarea fost formulată în luna august 1997. De la data 
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înregistrării la Direcţia Naţională Anticorupţie s-a dispus efectuarea de verificării  la alte 
instituţii care până la data controlului nu au fost finalizate. 

Această din urmă cauză nu figurează în evidenţele întocmite privind cauzele 
mai vechi de un an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale, întrucât 
criteriul de referinţă a fost acela al numărului de înregistrare a dosarului şi nu 
acela al datei sesizării iniţiale ori începerii urmăririi penale. 

Cu ocazia controlului au fost identificate şi unele situaţii în care perioade mai 
mari de timp nu s-au administrat probatorii în mod ritmic. Astfel: 

În 5 cauze înregistrate în anul 2006  nu s-au efectuat cu ritmicitate acte de 
urmărire din cauza implicării procurorului în soluţionarea a altor cauze importante,  
complexe  şi care impuneau prioritate în soluţionare. 

Dosar format în urma disjungerii dispuse într-o cauză înregistrată în anul 2001  la 
Parchetul Militar al Tribunalului Bucureşti. Cauza a fost înregistrată la Direcţia 
Naţională Anticorupţie la 02 mai 2006 şi s-a început urmărirea penală la data de 20 
februarie 2007. De la data înregistrării până la data controlului s-au întocmit numai 
adrese către diverse instituţii şi au fost audiate 34 de persoane. 

S-a reţinut că, nu s-au efectuat acte de urmărire penală în mod ritmic, iar 
întocmirea aproape zilnică a unor adrese către diverse instituţii nu poate fi privită ca o 
activitate  de urmărire penală susţinută. Din conţinutul acestora rezulta că, relaţiile 
puteau fi solicitate concomitent, nefiind necesară alocarea unui interval de un an pentru 
obţinerea lor. 

În concluzie, a rezultat că întârzierea în soluţionarea acestor cauze s-a datorat pe 
de o parte unor elemente de ordin obiectiv, iar pe de altă parte a  unora de ordin 
subiectiv.  

Printre elementele de ordin obiectiv evidenţiem: 
- fluctuaţia de personal, fapt ce a condus la repartizarea succesivă a unor dosare; 
- volumul mare de activitate şi complexitatea deosebită a unor cauze, fapt ce a 

determinat ca procurorii să lucreze cu prioritate în unele dosare; 
- efectuarea unor expertize şi îndeplinirea procedurilor în cadrul comisiilor 

rogatorii;  
- modificările legislative privind competenţa după materie; 
- exercitarea excesivă de către părţi a dreptului de a formula plângeri împotriva 

actelor şi măsurilor dispuse de procuror. 
Ca elemente de ordin subiectiv se pot reţine: 

-   lipsa rolului activ al procurorului în efectuarea urmăririi penale;  
       - exercitarea necorespunzătoare a controlului privind respectarea termenelor 
stabilite în cauzele în care s-a dispus delegarea pentru efectuarea unor acte de urmărire 
penală.  
 
Secţiunea A II-A 
Respectarea normelor procedurale. Interceptări. 

Verificarea cauzelor aflate în lucru a relevat faptul că au fost respectate normele 
de procedură. 
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 Percheziţiile au fost dispuse şi efectuate în dosare în condiţiile art. 100 şi urm. din 
Codul de procedură penală. 

În toate cauzele aflate în lucru în care s-a dispus interceptarea convorbirilor 
telefonice şi interceptări ambientale nu au fost constatate încălcări ale dispoziţiilor 
înscrise în secţiunea V, art. 911 şi urm. din Codul de procedură penală. 

 
CAPITOLUL III 
Cauze soluţionate 

 
 În perioada supusă verificării au fost soluţionate un număr de 161 de cauze după 
cum urmează: 95 în anul 2006 şi 66 în perioada ianuarie-iunie 2007. 
 În anul 2006 într-un număr de 11 cauze s-a dispus trimiterea în judecată, iar în 
perioada ianuarie – iunie 2007, într-un număr de 5 cauze s-a dispus trimiterea în 
judecată, în celelalte dosare au fost adoptate soluţii de netrimitere, declinări şi conexări.  
 
Secţiunea I 
 Calitatea actelor procesuale şi procedurale. Comunicarea acestora. 

Verificarea cauzelor soluţionate a evidenţiat faptul că au fost respectate 
dispoziţiile legale referitoare la condiţiile de formă ale actelor procesuale şi procedurale. 

În ce priveşte comunicarea actelor procesuale, din verificarea prin sondaj a 
dosarelor soluţionate, a reieşit că nu s-au constatat încălcări ale dispoziţiilor         art. 228 
alin. 61 pct.3, art. 246 alin.1 pct.3 şi art. 249 alin.2 Cod procedură penală.   

 
Secţiunea A II-A 
Respectarea normelor procedurale (percheziţii). Verificarea aplicării dispoziţiilor art. 
911 şi urm. Cod procedură penală. 

În cauzele verificate în care s-a dispus efectuarea de percheziţii nu au fost 
identificate încălcări ale prevederilor art. 100 şi urm. din Codul de procedură penală. 

În perioada ianuarie 2006 –iunie 2007, s-au emis autorizaţii pentru interceptări şi 
înregistrări audio sau video,  în condiţiile prevăzute de art. 911 şi urm. Cod procedură 
penală.  

În cauzele în care s-au adoptat soluţii de netrimitere în judecată fiind 
respectate dispoziţiile înscrise în art. 913 alin.5 din Codul de procedură penală.  

 
Secţiunea A III-A 
 Măsuri preventive luate în cursul urmăririi penale. Arestaţi netrimişi în judecată. 

În perioada supusă controlului, nu s-a înregistrat nici o  cauză  cu arestaţi netrimişi 
în judecată.  

 
 

Secţiunea A IV-A 
Achitări, restituiri 
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În perioada supusă controlului nu s-au înregistrat hotărâri definitive de achitare 
sau restituire în cauzele în care s-a dispus trimiterea în judecată. 

  
Secţiunea A V-A 
Plângeri împotriva actelor şi măsurilor dispuse de procuror. Comunicarea modului de 
soluţionare a plângerilor. Infirmări dispuse pe cale ierarhică şi de către instanţă.  
Lucrări cu caracter general (Anexa4). 

 
Plângeri împotriva actelor şi măsurilor dispuse de procuror. 
Verificările au relevat că, în general, în soluţionarea plângerilor formulate în 

temeiul art. 275-278 Cod procedură penală au fost respectate termenele procedurale 
impuse de lege.  

Comunicarea modului de soluţionare a plângerilor 
În ceea ce priveşte comunicarea soluţiei adoptate în urma rezolvării plângerii, s-a 

constatat că în majoritatea cazurilor nu este indicată calea de atac prevăzută de 
dispoziţiile art. 2781 Cod procedură penală. 

Infirmări dispuse pe cale ierarhică şi de instanţă 
În perioada supusă controlului s-a dispus infirmarea pe cale ierarhică a unui 

număr de 12 soluţii din care 8 în cursul anului 2006 şi 4 în cursul anului 2007. 
Unele infirmări au vizat schimbarea încadrării juridice date faptelor (ordonanţele 

din 11 decembrie 2006 întocmite într-un dosar înregistrat în anul 2006), altele au fost 
determinate de insuficienţa materialului probator(rezoluţia din 22 februarie 2006 prin 
care s-a infirmat  soluţia adoptată într-un  dosar înregistrat în anul 2005, ordonanţa din 
21 iulie 2006 prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale în cauza ce a format 
obiectul unui dosar înregistrat în anul 2004).   

 

CAPITOLUL V 
Activitatea de secretariat şi grefă 

 

În urma controlului efectuat în acest sector s-a constatat că sunt respectate 
dispoziţiile înscrise în capitolele VI  şi 7 din Regulamentul de ordine interioară al 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Pentru evidenţa activităţii secţiei sunt folosite registrele şi condicile prevăzute în 
titlul X, Capitolul I, respectiv: registrul pentru evidenţa ordinelor cu caracter normativ 
ale procurorului şef al direcţiei; registrul de evidenţă a activităţii de urmărire penală; 
registrul de evidenţă a persoanelor reţinute/arestate, a sesizărilor privind efectuarea 
percheziţiilor şi a sesizărilor privind autorizarea interceptărilor şi înregistrarea 
convorbirilor; registrul privind evidenţa şi punerea în executare a cheltuielilor judiciare 
şi sancţiunilor aplicate în temeiul art. 181 şi 91 Cod penal; registrul de evidenţă a 
infirmărilor, redeschiderilor şi restituirilor; registrul de intrare-ieşire a corespondenţei; 
opis alfabetic pentru identificarea lucrărilor; registrul de audienţă; registrul pentru 
evidenţa sigiliilor şi ştampilelor; registrul privind formularele cu regim special; registrul 
de evidenţă a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, plângerilor şi memoriilor; condica de 
prezenţă şi condică de corespondenţă.     
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 Din verificările acestora s-a reţinut că sunt completate toate rubricile cu 
menţiunile necesare unei evidenţe clare a circuitului lucrărilor în cadrul secţiei. 
 

CAPITOLUL VI 
Managementul procurorilor cu funcţii de conducere. 

 
Secţia de combaterea corupţiei este condusă de procurorul şef Romeo Bălan numit 

prin Decretul nr. 950/22 septembrie 2005 al Preşedintelui României, postul de procuror 
şef adjunct  este vacant. 

Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauzele de corupţie săvârşite de 
militari este condus de procurorul şef Vasile Doană numit prin Ordinul             nr. 
1631/C/15 iunie 2004 al ministrului justiţiei, iar la Serviciul pentru efectuarea urmării 
penale în cauzele privind infracţiunile asimilate sau în legătură directă cu infracţiunile de 
corupţie, această funcţie este deţinută de procurorul Ion Alexandru numit prin Hotărârea 
nr.228/19 octombrie 2006 al Consiliului Superior al Magistraturii. 

Cei doi procurori şefi servicii în perioada supusă controlului au efectuat cu 
precădere activităţi de execuţie motivat de volumul mare de activitate al secţiei şi de 
existenţa unor posturi vacante de procuror. 

Verificarea activităţii desfăşurate de procurorul şef secţie a evidenţiat următoarele 
aspecte:   

- din punct de vedere organizatoric s-au luat măsuri eficiente în vederea 
repartizării echilibrate a sarcinilor pentru personalul din subordine, în condiţiile în care, 
în perioada ianuarie 2006-iulie 2007, a existat o fluctuaţie a cadrelor şi mai multe posturi 
vacante. Totodată, s-a urmărit respectarea principiului continuităţii şi specializării în 
repartizarea cauzelor. Situaţiile identificate în care principiul continuităţii nu a putut fi 
respectat au fost determinate de faptul că prin delegarea, detaşarea sau transferul unor 
procurori la alte instituţii s-a impus redistribuirea cauzelor.  

- sub aspectul coordonării activităţii, s-au luat măsuri pentru realizarea unei bune 
colaborări între secţii, servicii şi celelalte compartimente; 

- au fost desfăşurate activităţi de control operativ curent şi tematic. S-a constatat 
că, procurorul şef secţie a respectat dispoziţiile prevăzute de lege referitoare la controlul 
ierarhic, iar controalele tematice au vizat cu precădere cauzele mai vechi de 1 an de la 
sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale. 

Din verificări nu au rezultat disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte comunicarea 
procurorilor cu funcţii de conducere cu personalul din subordine.   
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SECŢIA   JUDICIARĂ   PENALĂ 
Secţia judiciară penală are prevăzute în organigramă un număr de 13 posturi, din 

care 3 pentru funcţii de conducere şi 10 pentru funcţii de execuţie, respectiv procuror  
şef secţie, procuror şef adjunct secţie, 7 procurori, un grefier şef secţie,     2 grefieri şi un 
şofer. 

În anul 2006 şi semestrul I/2007, la Secţia judiciară şi-au desfăşurat activitatea: 
Procuror şef secţie Elena Cherciu 
Procuror şef adjunct secţie Elena Matieşescu 
Procuror - Daniela Băloi 

- Mădălina Scarlat 
- Monica Danciu 
- Daniel Cojocaru 
- Cosmin Grancea 
- Cameluş Păduraru 

În luna iulie 2007, a fost numită la Secţia  judiciară penală  doamna  procuror 
Carmen Bălăşoiu, prin această numire fiind completată schema de procurori, prevăzută 
în organigramă. 
 Potrivit tematicii de control privind activitatea managerială am procedat la 
verificarea organizării eficiente a activităţii, a comportamentului şi a comunicării a 
asumării responsabilităţii şi aptitudinilor manageriale ale procurorilor cu funcţii de 
conducere din cadrul Secţiei judiciare penale (cap. I), activitatea de îndrumare şi control 
(cap. II), activitatea judiciară (cap. III), modul de rezolvare a memoriilor, plângerilor şi 
sesizărilor (cap. IV) şi activitatea de grefă, registratură şi arhivă (cap.V). 
 

CAPITOLUL I 
Organizarea eficientă a activităţii, comportamentul şi comunicarea şi   

asumarea responsabilităţii  
 
 

 În cadrul verificărilor privind organizarea eficientă a activităţii, comportamentul şi 
comunicarea, am analizat activitatea desfăşurată de procurorii cu funcţii de conducere 
din Secţia judiciară penală a Direcţiei  Naţionale Anticorupţie, constatând următoarele: 
 
Procuror şef Secţie judiciară  -  Cherciu Elena 

A fost numită în funcţia de procuror şef Secţie judiciară prin ordinul             nr. 
117/C/16 ianuarie 2004 al ministrului justiţiei. 

A activat în cadrul Secţiei judiciare penale de la înfiinţarea acesteia, în         15 
mai 2003 având funcţia de procuror adjunct şef secţie. 

 
Folosirea adecvată a resurselor umane, evaluarea necesităţilor, raportul resurse 

investite – rezultate obţinute 
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De la începutul activităţii a luat măsuri pentru organizarea activităţii secţiei, 
recrutarea de personal operativ şi auxiliar, crearea bazei materiale şi obţinerea legislaţiei 
necesare desfăşurării activităţii.   

În acest sens, s-au obţinut birouri pentru procurorii de şedinţă, la sediile Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, Curţii de Apel Bucureşti şi Tribunalului Bucureşti. 

Sub conducerea sa a fost realizată o bază de date proprie a Secţiei judiciare penale 
ce conţine toate rechizitoriile întocmite de către Parchetul Naţional Anticorupţie şi 
Direcţia Naţională Anticorupţie  de la înfiinţare până în prezent, minute, încheieri, copii 
de pe hotărârile pronunţate în fond, apel şi recurs, note de opinii. 

Secţia judiciară penală mai deţine un punct de documentare propriu, cuprinzând 
reviste de specialitate, monitoare oficiale, publicaţii de specialitate juridică.  

Începând cu anul 2007 fiecare procuror are acces la formatul electronic al 
Monitorului Oficial, deţinând câte un calculator şi un laptop. 

În cursul anului 2006 a solicitat şi primit aprobarea pentru suplimentarea schemei 
cu un post de procuror şi unul de grefier. 

De asemenea, în anul 2007 a făcut demersurile necesare pentru completarea 
posturilor vacante, finalizate cu ocuparea tuturor posturilor prevăzute în organigramă. 

 
Organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale continue a  

procurorilor şi a personalului auxiliar 
 

 În realizarea acestor obiective, doamna procuror şef secţie a luat iniţiativa 
organizării unor întâlniri de lucru periodice, seminarii cu toţi procurorii secţiei, 
împrejurări în care s-au dezbătut probleme de ordin organizatoric, probleme de drept şi 
alte probleme de legate de activitatea secţiei. 
 În anii 2006 şi 2007 aceste activităţi au fost sprijinite pe program PHARE, de 
experţi spanioli şi francezi. 

În cadrul secţiei şi a serviciilor teritoriale s-a luat măsura organizării şi  
desfăşurării învăţământului profesional întocmindu-se un plan anual, cu temele care au 
fost prezentate în fiecare trimestru. 

Doamna procuror şef secţie a luat măsura întocmirii unei evidenţe pentru 
procurorii secţiei a tuturor formelor de perfecţionare realizate pe ultimii trei ani şi care a 
fost predată la serviciul de resurse umane în vederea comunicării către Consiliul 
Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. 

A verificat activitatea personalului auxiliar şi modul în care aceştia participă la 
activităţile  de perfecţionare profesională. 

Procurorii şi grefierii s-au înscris la cursurile de perfecţionare  privind utilizarea 
calculatorului. 

Pe linia autoperfecţionării doamna procuror şef secţie a participat la seminarile 
organizate de experţi finlandezi pentru realizarea strategiei de training a 
Departamentului Naţional Anticorupţie. 

 
Comportamentul şi comunicarea cu procurorii,  
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personalul auxiliar şi instanţe 
 

Verificând comportamentul doamnei procuror şef secţie în relaţiile cu procurorii 
şi personalul auxiliar al secţiei, precum şi comunicarea pe  care aceasta o realizează cu 
colegii, şefii ierarhici şi subordonaţi precum şi cu instanţele de judecată am constatat că 
în cadrul secţiei există un cadru de lucru adecvat, bazat pe relaţii principiale, de respect 
al independenţei magistraţilor şi de seriozitate. 

În interesul înfăptuirii în bune condiţii a actului de justiţie, doamna procuror şef, 
constatând unele deficienţe de ordin organizatoric (de exemplu încălcarea principiului 
continuităţii judecării cauzelor) a procedat la sesizarea în scris a conducerii Curţii de 
Apel Bucureşti. 

 
Asumarea responsabilităţii 

 
În vederea implementării măsurilor prevăzute în strategia de reformă a sistemului 

judiciar, doamna procuror şef secţie a monitorizat apariţia actelor normative care vizau 
activitatea instituţiei şi a dispus multiplicarea lor pentru fiecare procuror. Pe aceeaşi linie 
se înscrie şi dotarea fiecărui procuror cu câte un calculator şi laptop, asigurându-se 
accesul la formatul electronic al Monitorului Oficial. 

În activitatea de organizare şi coordonare a Secţiei judiciare, doamna procuror şef 
secţie Cherciu Elena a procedat la efectuarea unei planificări a procurorilor pentru 
şedinţele de judecată, urmărind asigurarea continuităţii procurorilor în aceste cauze, 
verificând modul de pregătire a acestora pentru şedinţele de judecată inclusiv existenţa şi 
modul de întocmire a fişelor de şedinţă, participând la şedinţele de analiză a soluţiilor, 
apreciind asupra exercitării căilor de atac prevăzute de lege. 

Analiza acestor activităţi se regăseşte în detaliu în capitolul privind activitatea 
judiciară (cap. III). 

În cursul anului 2006, din totalul de 718 lucrări ale secţiei judiciare penale  un 
număr de 446 lucrări au fost întocmite de doamna procuror şef secţie Cherciu Elena, iar 
în perioada 01 ianuarie – 01 iulie 2007 a întocmit un număr de              296 lucrări dintr-
un total de 433 lucrări întocmite la nivelul secţiei. Toate lucrările secţiei au fost 
verificate de doamna procuror şef secţie. 

În realizarea obiectivelor prevăzute în programele de activitate, doamna procuror 
şef secţie a întocmit semestrial analiza activităţii judiciare penale şi analiza achitărilor şi 
restituirilor definitive. 

A luat măsuri pentru depistarea problemelor de drept şi a practicii judiciare 
neunitare şi trimiterea hotărârilor la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie - Secţia judiciară, în scopul declarării recursului în interesul legii. 

În cursul anilor 2006 – 2007 doamna procuror şef a participat la „Grupul de lucru 
UE” privind gestionarea justiţiei penale.  

Face parte din Consiliul ştiinţific în calitate de secretar şi din Colegiul de 
conducere al Departamentului Naţional Anticorupţie. 

A participat la comisiile de examinare pentru ocuparea funcţiilor de grefieri şefi.        
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A soluţionat cea mai mare parte a plângerilor şi cererilor adresate secţiei şi a 
participat la judecarea unor cauze privind parlamentari şi generali din Serviciul Român 
de Informaţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 59 lit. k din Regulamentul 
Departamentului Naţional Anticorupţie. 

 De la înfiinţare şi până în prezent a redactat ordinele procurorului şef al 
Departamentului Naţional Anticorupţie vizând activitatea Secţiei judiciare penale.  

De asemenea, a formulat propuneri de modificare a legislaţiei penale, a 
Regulamentului Departamentului Naţional Anticorupţie, Legii nr.78/2000, Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.43/2002, Legilor 303, 304 şi 317/2004. 

La solicitarea experţilor UE a întocmit rapoarte privind activitatea secţiei judiciare 
penale. 

 
Procuror şef adjunct secţie - Elena Matiesescu 
 A fost numită în funcţie prin Decretul nr. 220 din 21 martie 2007 emis de 

Preşedintele României. 
În această calitate, s-a implicat în soluţionarea unor probleme operative curente, 

apărute în activitatea secţiei. 
Având în vedere perioada relativ scurtă de timp de la data numirii în funcţie şi 

până la data începerii controlului, verificările s-au orientat spre activităţile curente 
desfăşurate de doamna procuror şef adjunct secţie şi mai puţin înspre cele legate de 
implementarea şi urmărirea realizării unor obiective pe termen mediu şi lung. 

A participat la judecarea unor cauze privind judecători, parlamentari, generali 
MApN, precum şi la soluţionarea căilor de atac formulate de procuror sau părţi, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 60 lit. b din Regulamentul de ordine interioară al 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

A asigurat participarea la şedinţele de  judecată apărute în mod neprevăzut la 
sfârşit de săptămână. 

A întocmit o evidenţă a plângerilor adresate instanţei de judecată împotriva 
soluţiilor de netrimitere în judecată dispuse de procuror, în baza art. 2781 Cod procedură 
penală. 

A verificat condicile de soluţii ale procurorilor, urmărind evidenţierea corectă a 
soluţiilor, numărul de dosar, numărul hotărârii. 

A luat măsuri pentru depistarea problemelor de drept şi a practicii neunitare, 
înaintând Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie hotărârile pentru 
declararea recursului în interesul legii. 

A discutat cu procurorii secţiei şi cu cei din Serviciile teritoriale, problemele de 
drept apărute în cursul judecăţii şi posibilele soluţii în raport de doctrină şi jurisprudenţă. 

În această perioadă, a întocmit un număr de 33 de lucrări, a participat la întâlniri 
cu experţi spanioli în cadrul unor seminarii având ca obiect executarea pedepselor, 
atribuţiile judecătorului delegat şi posibilitatea intervenţiei procurorului în faza 
executării pedepsei, precum şi la alte seminarii  de pregătire profesională. 

A făcut parte din Comisia de implementare a aplicaţiei ECRIS pe probleme 
specifice secţiei. 
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CAPITOLUL II 

Activitatea de îndrumare şi control 
 

Verificarea îndeplinirii obiectivelor înscrise în Programul de activitate 
 

 La Secţia  judiciară penală a Direcţiei Naţionale Anticorupţie programul de 
activitate pe semestrul I şi II 2006 şi semestrul I-2007, cuprinde doar două obiective: 
 - analiza achitărilor şi restituirilor definitive pe semestrul anterior celui pentru 
care se face programarea; 
 - analiza activităţii judiciare pe aceeaşi perioadă. 
 a). Analiza achitărilor şi restituirilor definitive a fost verificată şi reţinută la 
capitolul III – Activitatea judiciară, subcapitolul 6 - „informări întocmite potrivit 
ordinului nr. 180/2006 privind hotărârile de achitare şi restituire definitive”.  

În anexa nr. 1 sunt cuprinse toate informările întocmite de procurorul şef secţie 
judiciară pentru cele trei semestre verificate. 
 b). Analiza activităţii judiciare penale. 
 Acest obiectiv din Planul de muncă semestrial, întocmit de procurorul şef secţie 
Elena Cherciu a fost realizat doar pentru semestrul I şi II - 2006. Analiza activităţii 
judiciare pentru semestrul I - 2007 va fi efectuată în luna iulie, conform Planului de 
muncă pentru semestrul II - 2007. 
 Deoarece prin Ordinul nr. 180/2006 a fost modificată tematica analizei activităţii 
judiciare în cauze penale, această analiză urmând să fie realizată în baza Anexei nr. 3 la 
Ordinul nr. 180/2006 am verificat dacă dispoziţiile acestui Ordin au fost respectate în 
analiza realizată pentru semestrul II - 2006 constatând următoarele: 
 ● Corespunzător punctului 1 din Anexă, au fost făcute aprecieri generale asupra 
modului de participare a procurorului la judecarea cauzelor penale, menţionându-se că 
procurorii s-au pregătit în mod corespunzător pentru participarea la şedinţele de 
judecată, studiind cu atenţie dosare, practica judiciară şi literatura de specialitate şi au 
întocmit fişe de şedinţă în toate cauzele. 
 ● În conformitate cu dispoziţiile pct. 2, 3, 4 şi 5 au fost evidenţiate nr. hotărârilor 
verificate de procuror în vederea exercitării căilor de atac, nr. apelurilor şi recursurilor 
declarate de procuror şi nr. de inculpaţi la care acestea se referă, apeluri şi recursuri 
soluţionate, cu menţionarea nr. de apeluri admise, respinse, retrase. 
 ● S-a precizat că nu au fost cazuri de apeluri sau recursuri ale părţilor, admise 
pentru motive de nelegalitate, în care procurorul nu a utilizat căile de atac. 
 ● Au fost enumerate problemele de drept care au fost discutate cu procurorii 
Secţiei judiciare cu ocazia întâlnirilor de lucru organizate în cadrul Programului PHARE 
şi au fost puse în discuţia Consiliului ştiinţific al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 
aspecte care au fost evidenţiate şi la subcapitolul vizând practica neunitară. 
 Analiza activităţii judiciare penale este realizată în capitolul III punctul 3. 
  

CAPITOLUL III 
Activitatea  judiciară 



 

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6, Tel: 3116900; Fax:3116901 , Web: www.csm1909.ro 

 
1. Planificarea şedinţelor de judecată 
 La Secţia judiciară a Direcţiei Naţionale Anticorupţie există o planificare lunară a 
procurorilor în şedinţele de judecată. 

 Această planificare se reactualizează săptămânal, în cadrul şedinţelor de 
lucru,urmărindu-se respectarea principiului continuităţii şi volumului de activitate al 
procurorilor.  
 Planificarea se ţine în format electronic dar şi listată şi îndosariată, în două  
exemplare, din care unul la procurorul şef secţie, iar al doilea la grefă. În acelaşi timp 
procurorul are acces la planificarea electronică. 
 La data efectuării controlului la Secţia judiciară penală, 4 iunie 2007, pe rolul 
instanţelor cu sediul în Bucureşti sau în raza de competenţă a Curţii de Apel Bucureşti, 
existau un număr de 53 cauze la prima instanţă în care participau procurorii de la Secţia 
judiciară penală, astfel: la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  - 16 cauze, Curtea de Apel 
Bucureşti - 4 cauze, Tribunalul Bucureşti – 18 cauze, Judecătoria Sector 1 Bucureşti  – 5 
cauze, Judecătoria Sector 2 Bucureşti – 4 cauze, câte o cauză la Judecătoriile sectoarelor 
3,4,5 şi 6, Judecătoria Giurgiu şi Tribunalul Giurgiu. 
 La şedinţele de judecată în primă instanţă au fost repartizaţi toţi procurorii Secţiei 
judiciare astfel:  

- procurorul şef secţie Elena Cherciu – 5 cauze, la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie,   - procuror şef adjunct secţie Elena Matieşescu – 4 cauze, la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie;  

- procuror Monica Danciu – 3 cauze la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, o cauză 
la Curtea de Apel Bucureşti şi una la Tribunalul Bucureşti; 

- procuror Cameluş Păduraru – 4 cauze la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 
- procuror Cosmin Grancea – 1 cauză al Curtea de Apel Bucureşti, 3 cauze la 

Tribunalul Bucureşti, 2 cauze la Judecătoria Sector 1 Bucureşti, una la Judecătoria 
Sector 4 Bucureşti  şi una la Judecătoria sector 6 Bucureşti;  

- procuror Mădălina Scarlat  - 1 cauză la Curtea de Apel  Bucureşti , 4 cauze la 
Tribunalul Bucureşti, 1cauză la Judecătoria sector 2 Bucureşti şi o cauză la Judecătoria 
Giurgiu;  

- procuror Daniela Băloi – o cauză la Curtea de Apel  Bucureşti, 6 cauze la 
Tribunalul Bucureşti şi o cauză la Judecătoria Sector 2 Bucureşti;  

- procuror Daniel Cojocaru - 4  cauze la Tribunalul Bucureşti, 2 cauze la 
Judecătoria Sector 2 Bucureşti şi o cauză la Tribunalul Giurgiu;  

- procuror Marioara Sandu – 3 cauze la Judecătoria Sector 1 Bucureşti, o cauză la 
Judecătoria Sector 3 Bucureşti, o cauză la Judecătoria Sector 5 Bucureşti. 
 Examinând repartizarea procurorilor în şedinţele de judecată indiferent de stadiul 
judecării (fond, apel dau recurs) conform programării săptămânale, în luna iunie 2007 
procurorii Secţiei judiciare urmau să participe într-un număr de 64 şedinţe. 

În vederea analizării modului de pregătire a procurorilor pentru şedinţele de 
judecată, s-au verificat existenţa şi conţinutul fişelor de şedinţă pentru fiecare cauză în 
parte. Au fost examinate mai multe fişe de şedinţă solicitate prin sondaj de la fiecare 
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procuror, constatându-se că acestea conţin datele necesare pentru cunoaşterea obiectului 
cauzei, a stării de fapt conform rechizitoriului, a încadrării juridice, a cererilor în 
probaţiune formulate şi administrate în cursul cercetărilor judecătoreşti. 
 La fişele de şedinţă sunt ataşate rechizitoriile, declaraţiile părţilor, încheierile de 
şedinţă care se regăsesc şi în format electronic în laptop-urile pe care procurorii de 
şedinţă le au în dotare şi pe care le utilizează în cursul şedinţelor de judecată. 
 Se poate concluziona că, fişele de şedinţă împreună cu evidenţele existente în 
format electronic pentru fiecare cauză în parte sunt funcţionale şi sunt de un real folos  
în activitate judiciară. 

 
2. Sistemul de evidenţă al activităţii judiciare    

 
 Există o situaţie a tuturor dosarelor în curs de soluţionare de la fiecare instanţă din 
Bucureşti şi o evidenţă a fiecărui procuror care participă la şedinţele de judecată. 
 Pe lângă evidenţele menţionate, la Secţia judiciară există alte două categorii de 
evidenţe în dublu exemplar, referitoare la: cauzele aflate pe rolul instanţelor, număr  de 
dosar, inculpat, termene, pronunţări - dacă este cazul, şi dacă s-a exercitat calea de atac. 
 Aceste evidenţe cuprind cauzele aflate pe rolul instanţelor bucureştene şi respectiv 
a celor din teritoriu şi se analizează în fiecare dimineaţă de către procurorul şef secţie şi 
grefier, atât în condici cât şi în format electronic. 
 În format electronic se ţine o altă evidenţă cuprinzând cauzele Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie în curs de soluţionare sau soluţionate, în care sunt trecute nr. dosar, dată, 
rechizitoriul şi numele procurorului, numele inculpatului, etc. 
 Această evidenţă în format electronic poate fi accesată oricând de către orice 
procuror din Direcţia Naţională Anticorupţie din toată ţara. 
 A fost prezentată o situaţie „Tabel” cuprinzând toţi procurorii de şedinţă din 
structura centrală şi serviciile teritoriale. 
 Pentru cunoaşterea la zi a situaţiei dosarelor în care s-au declarat apeluri sau 
recursuri se ţine o evidenţă separată pentru dosarele care nu au sosit la motivarea căilor 
de atac şi evidenţă separată pentru dosarele repartizate procurorilor pentru motivare. 
 Tot în format electronic se ţin evidenţele achitărilor şi restituirilor definitive şi a  
celor nedefinitive de la înfiinţarea Parchetului Naţional Anticorupţie până la zi.  
 Aceste evidenţe ţinute în format electronic şi pe suport de hârtie se ţin separat şi în 
paralel cu evidenţele prevăzute în art. 133 din Regulament, respectiv Condica de soluţii 
pronunţate în instanţă, registrele de evidenţă a activităţii de apel şi recurs (R-6) şi 
Condica pentru evidenţa lucrărilor procurorului – activitatea judiciară (C - 5) . 
 Există o evidenţă a soluţiilor pronunţate,  a hotărârilor definitive şi nedefinitive, 
întocmită la solicitarea experţilor Uniunii Europene în 2006 şi 2007 care are un caracter 
permanent.  
 În cadrul sistemului de evidenţe care contribuie la cunoaşterea la timp şi în mod 
complet a elementelor specifice activităţii judiciare, se includ şi situaţiile statistice 
întocmite trimestrial, semestrial şi anual, precum şi analizele semestriale privind 
activitatea judiciară, întocmite de procuror şef secţie Elena Cherciu. 
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3. Analiza activităţii judiciare în cauzele penale 
 

Au fost prezentate analizele semestriale ale activităţii judiciare întocmite de 
 procuror şef secţie judiciară Elena Cherciu pentru semestrele I şi II 2006, analiza pentru 
semestrul I 2007 urmând să fie efectuată în luna iulie conform Planului de muncă pe 
semestrul II 2007. 
 Au fost prezentate date din care rezultă activitatea judiciară în cauzele penale 
pentru primele 5 luni ale anului 2007, până la data începerii controlului. 
 Analiza activităţii judiciare pentru semestrul II 2006, respectă prevederile pct. 1 
din Anexa nr. 3 la Ordinul 180/29 august 2006 privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului informaţional al Ministerului Public. 
 Ambele analize sunt efectuate atât pentru structura centrală cât şi pentru 
activitatea structurilor teritoriale ale Direcţiei  Naţionale Anticorupţie. 
 Cumulând datele existente în cele două analize, coroborate cu datele cuprinse în 
adresa nr. 1436/I-6/2006 rezultă că în anul 2006 procurorii din structura centrală a 
Direcţiei  Naţionale Anticorupţie au participat la judecarea unui număr de 598 cauze iar 
în primele 5 luni ale anului 2007 la judecarea a 175 cauze. 
 Apeluri şi recursuri declarate împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă. 
 În anul 2006 au fost declarate 51 apeluri şi recursuri, privind 140 inculpaţi, iar 
în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2007 au fost declarate 20 apeluri şi recursuri privind 68 
inculpaţi. 
 Au fost soluţionate, în anul 2006 un număr de 46 apeluri şi recursuri privind 448 
inculpaţi, fiind admise 28 apeluri şi recursuri referitor la 399 inculpaţi – procent de 
admitere de 60,8%. 
 În anul 2007, au fost soluţionate 21 apeluri şi recursuri privind 46 inculpaţi, 
fiind admise 13 apeluri şi recursuri referitoare la 30 de inculpaţi, procentul de admitere 
fiind de 61,9 %. 
 Nu au fost retrase nici un apel sau recurs astfel că diferenţa până la numărul total 
de apeluri şi recursuri soluţionate au fost respinse de instanţa de judecată –    18 în 2006 
şi 8 în 2007. 
 Recursuri declarate împotriva hotărârilor pronunţate în apel de tribunal sau 
curtea de apel 
 În anul 2006 au fost declarate 11 recursuri privind 17 inculpaţi. 
 Au fost soluţionate 17 recursuri privind 47 inculpaţi, fiind admise                15 
recursuri referitoare la 44 inculpaţi – procent de admitere de 88,2 %. 
 În anul 2007 au fost declarate 8 recursuri privind 20 inculpaţi. 
 Au fost soluţionate 4 recursuri privind 7 inculpaţi şi au fost admise                2 
recursuri privind 3 inculpaţi -  procent de admitere de 50 %. 

  
4. Examinarea soluţiilor pronunţate de instanţele de judecată 
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1. Analiza soluţiilor pronunţate de instanţe se face în cadrul şedinţei săptămânale 
de lucru cu toţi procurorii secţiei. 
 Procesele verbale de analiză a soluţiilor de la Direcţia Naţională Anticorupţie – 
Structura centrală. 
  În procesele verbale întocmite în anul 2006 referirile la soluţiile analizate 
nu cuprind date privind încadrarea juridică, numele inculpaţilor, motivele de apel sau 
recurs, iar în unele cazuri lipseşte şi numărul hotărârii şi al dosarului – exemplu:  
- în procesul verbal din 14 aprilie 2006 se menţionează „s-a declarat recurs împotriva 
încheierii de revocare a măsurii arestării în dosarul cu Gheorghe”.  
- în procesul verbal din 4 mai 2006 se menţionează „s-a declarat recurs în dosarul nr. 
977/06 Curtea de Apel Bucureşti şi nr. 9849/05”. 
- în procesul verbal din 11 mai 2006 se menţionează „dosarul nr. 2103 şi               nr. 
36572/2005, recursuri respinse”.  
- în procesul verbal din 29 mai 2006 „se discută soluţiile pronunţate în 22 –          25 mai 
2006”. 
- în procesul verbal din 1 iunie 2006 se menţionează „ se discută soluţiile pronunţate în 
dosarul nr. 10381/2006, nr. 2719/2006, 4563/2006, 47896/2006, 1459/2006”. 
 În anul 2007 până la data controlului procesele verbale de examinare a soluţiilor 
sunt mai detaliate sub raportul datelor ce contribuie la identificarea soluţiilor, cuprinzând 
număr dosar, instanţa, numele inculpatului, hotărârea.  

2. Pentru soluţiile pronunţate la instanţele din teritoriu, verificarea se face în ziua 
pronunţării hotărârii, procedându-se în felul următor: 
 - procurorul de şedinţă de la structura teritorială trimite prin fax soluţia la Direcţia 
Naţională Anticorupţie – Secţia judiciară, apoi se analizează de către procurorul şef 
secţie, procurorul care a întocmit rechizitoriul, procurorul de şedinţă şi şeful structurii 
teritoriale şi eventual cu procurorul şef sau adjunct al Direcţiei. 
 După analiza soluţiei, procurorul şef secţie pune o rezoluţie pe un post-it în care 
se  menţionează trecerea în evidenţa electronică, dacă se exercită sau nu calea de atac, 
comunicarea soluţiei către structura teritorială care a întocmit rechizitoriul şi când este 
cazul, întocmirea referatelor de achitare sau restituire. 
 Analiza fiecărei soluţii pronunţate pentru fiecare caz în parte, cu toate dispoziţiile 
date de procurorul şef secţie, rezultate în urma acestor analize se păstrează separat, pe 
structura teritorială a emitentului rechizitoriului.  

3. Analizând condicile cu soluţii pronunţate de Tribunalul Bucureşti, Curtea de 
Apel Bucureşti, Tribunalul Militar Teritorial, Curtea Militară de Apel şi Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie în perioada ianuarie 2006 – iunie 2007 am constatat că se înregistrează 
toate soluţiile cu datele de identificare necesare, cu menţiunea în cazul declarării 
apelului sau recursului. 

4. Nu s-au identificat cazuri de admitere a unor căi de atac declarate de părţi şi 
admise de instanţă pentru motive de nelegalitate, în care procurorii să nu fi utilizat calea 
de atac. Nu au fost identificate cazuri de declarare greşită a unor căi de atac. 
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5. Termenele de redactare a motivelor de apel şi recurs şi de soluţionare a 
cererilor de revizuire. 
 
 a) În anul 2006 au fost motivate 62 apeluri şi recursuri. 
 Dintre acestea un număr de 54 apeluri şi recursuri au fost motivate în mai puţin de 
30 de zile de la primirea dosarului spre motivare de la instanţa de judecată.  

Un număr de 5 căi de atac au fost motivate într-un interval cuprins între 30 – 60 
zile, iar în 3 dosare redactarea motivelor s-a făcut într-un termen cuprins între 2 şi 3 luni 
(dosarul nr. 214/2003 al TMT, nr. 146/2005 al TMT şi dosar nr. 1188/2005 al Curţii de 
Apel Bucureşti). 
 În anul 2007 au fost motivate 22 apeluri şi recursuri, 18 dintre acestea fiind 
motivate la mai puţin de 30 de zile de la primirea dosarului la instanţă iar în             4 
cazuri  motivele de recurs au fost redactate între 30 şi 60 de zile.  
 Atât pentru anul 2006 cât şi pentru anul 2007, în toate cazurile în care redactarea 
motivelor de apel sau recurs a depăşit 30 de zile, procurorii au întocmit referate prin care 
au solicitat prelungirea termenului de redactare, cu indicarea motivelor pentru care nu s-
a realizat redactarea în 30 de ziler, referate care sunt aprobate de şeful secţiei judiciare.  
 b) Soluţionarea cererilor de revizuire. 
 În perioada ianuarie 2006 – mai 2007 au fost soluţionate un număr de            7 
cereri de revizuire din care 5 în anul 2006. 
 Dintre toate cererile adresate Direcţiei Naţionale Anticorupţie, într-un număr de 3 
cazuri, cererile au fost trimise la Serviciile teritoriale, imediat după  înregistrarea la 
Secţia judiciară şi verificarea competenţei de efectuare a actelor de cercetare prevăzute 
de art. 399 Cod procedură penală. 
 În două situaţii a fost depăşit termenul de două luni pentru efectuarea cercetărilor, 
calculat de la data introducerii cererii de revizuire, astfel: 
 - Dosarul înregistrat în anul 2006 în care revizuientul , a formulat cerere la 1 
august 2006, împotriva soluţiei pronunţate într-un dosar  al T.M.T. Bucureşti. Dosarul a 
fost solicitata de către Direcţia  Naţională Anticorupţie şi a fost trimis de către 
Tribunalul Militar Teritorial, la data de 26 septembrie 2006. 
 Revizuientul a fost citat pentru a fi audiat la data de 22 noiembrie 2006, iar 
referatul cu propunere de respingere a cererii de revizuire a fost întocmit la 13 
decembrie 2006, la peste patru luni de la înregistrarea cererii. 

- Dosar înregistrat în anul 2006 ce are ca obiect revizuirea unei hotărâri. 
Cererea de revizuire a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Bucureşti la 22 martie 2006 şi trimisă la Direcţia  Naţională Anticorupţie la 15 iunie 
2006, la aproape 3 luni de la înregistrare. La 16 iunie 2006, s-a solicitat dosarul de 
instanţă de la Curtea de Apel Bucureşti, trimis la Direcţia  Naţională Anticorupţie  la 19 
iunie 2006. 

Referatul cu propunerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie a fost întocmit la 21 
iunie 2006 şi trimis la instanţă la 29 iunie 2006. 
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 În această cauză, nesoluţionarea în termen se datorează faptului că Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Bucureşti a trimis Direcţiei Naţionale Anticorupţie cererea de 
revizuire după 3 luni de la înregistrare. 
 

6. Informările întocmite potrivit Ordinului nr. 180/2006, cu privire la 
hotărârile de achitare şi restituire definitive. 
 
 Analiza achitărilor şi restituirilor definitive se realizează semestrial, potrivit 
Planului de muncă al Secţiei judiciare penale. 
 De precizat că în Ordinul nr. 180/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului informaţional al Ministerului Public, modificat şi completat prin Ordinul nr. 
24 A din 20 decembrie 2006 nu se prevede pentru Direcţia Naţională Anticorupţie, 
obligativitatea întocmirii de informări având ca obiect cazuri de inculpaţi arestaţi 
preventiv faţă de care instanţele de judecată au pronunţat hotărâri definitive de achitare 
sau restituire, prevăzute în art. 5 pct. I lit. C, a din Ordinul   nr. 180/2006. 
 La nivelul Secţiei judiciare se întocmesc informări privind achitările şi restituirile 
definitive cu respectarea prevederilor pct. 1 – 3 din Anexa 2, la Ordinul nr. 180/2006 
privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional al Ministerului Public. 
 
 A.  Achitări 
 Din examinarea informărilor întocmite de procurorul şef secţie Elena Cherciu, 
rezultă că în semestrul I - 2006 s-au pronunţat două hotărâri definitive de achitare 
privind 3 inculpaţi, în ambele situaţii apreciindu-se că soluţia de achitare nu îi este 
imputabilă procurorului care a dispus trimiterea în judecată. 
 Cele două soluţii sunt: 
 a). Decizia penală  din 24 octombrie 2005 a Tribunalului Iaşi, într-un dosar  din 
anul 2004 al Parchetului Naţional Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi şi  în care 
inculpatul a fost achitat în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. a Cod procedură 
penală. 
 Apelul Direcţiei  Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi a fost respins 
prin decizia penală  din 4 februarie 2006. 
 Recursul a fost respins ca nefondat prin decizia penală  din 18 mai 2006 a Înaltei 
Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală. 
 Rechizitoriul a fost întocmit de  Serviciul Teritorial Iaşi. 
  b). Decizia penală  din 17 mai 2006 a Curţii de Apel Braşov, într-un dosar 
înregistrat în anul 2002 al Parchetului Naţional Anticorupţie – Secţia de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, privind 3 inculpaţi,prin care s-au admis 
recursurile inculpaţilor şi au fost achitaţi în baza art. 11 pct. 2 lit. a şi art. 10 lit. d Cod 
procedură penală. 
 În semestrul II - 2006 nu s-au înregistrat soluţii de achitare definitivă. 
 În trimestrul I - 2007 s-au pronunţat trei hotărâri de achitare definitivă privind 4 
inculpaţi astfel: 
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 a) Sentinţa penală  din 20 octombrie 2006  pronunţată într-un dosar din anul 2005 
a Curţii de Apel Galaţi, dosarul  Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial 
Galaţi fiind înregistrat în anul 2005, privind pe un inculpat, achitat în baza art. 11 pct. 2 
lit. a raportat la art. 10 lit. a Cod procedură penală. 
 Recursul declarat de Direcţia  Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi 
a fost respins prin decizia penală din 6 martie 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
ca nefondat. 
 Rechizitoriul a fost întocmit de Direcţia  Naţională Anticorupţie – Serviciul 
Teritorial Galaţi. 
 b) Sentinţa penală din 17 mai 2006 pronunţată de Tribunalului Brăila într-un  
dosar înregistrat în anul 2004 la Direcţia Naţională Anticorupţie, privind pe un inculpat, 
achitat în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. a Cod procedură penală. 
 Prin decizia penală  din 09 noiembrie 2006 a Curţii de Apel Galaţi s-a dispus 
respingerea apelului, iar prin decizia penală din 08 februarie 2007 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, recursul Direcţiei Naţionale Anticorupţie a fost 
respins ca nefondat. 
   c) Decizia penală  din 8 septembrie 2006 pronunţată de Tribunalul Militar 
Teritorial Bucureşti într-un  dosar al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de 
combatere a infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari înregistrat în anul 2005, 
privind   2 inculpaţi, achitaţi în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d Cod 
procedură penală,  şi  respectiv ,  art. 10 lit. b1 Cod procedură penală . 
 Prin decizia penală  din 20 februarie 2006 a Curţii Militare  de Apel Bucureşti s-a 
admis recursul Direcţiei  Naţionale Anticorupţie şi s-a dispus achitarea  în baza art. 181 
Cod penal, pentru ambii inculpaţi. 
 Procurorul de şedinţă a pus concluzii de condamnare. 
 Rechizitoriul a fost întocmit de Direcţia  Naţionale Anticorupţie – Secţia de 
combatere a infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari. 
 S-a apreciat că nici una din aceste achitări nu este imputabilă procurorului care 
a dispus trimiterea în judecată. 
 B. Restituiri 
 În semestrul I/2006 s-au pronunţat 2 hotărâri de restituire definitivă la Direcţia 
Naţională Anticorupţie, ambele imputabile procurorului care a dispus trimiterea în 
judecată, astfel: 
 a) Prin sentinţa penală  din 20 octombrie 2003 pronunţată de  Judecătoria Slobozia 
s-a dispus restituirea cauzei la Parchetul Naţional Anticorupţie în vederea refacerii 
urmăririi penale în sensul începerii urmăririi penale faţă de un inculpat pentru un număr 
de două infracţiuni şi prezentarea materialului de urmărire penală pentru respectivele 
infracţiuni. 
  Prin rechizitoriu au fost trimişi în judecată în stare de arest 4 inculpaţi şi în 
stare de libertate 2 inculpaţi. 
 b) Prin sentinţa penală din  30 septembrie 2003 a Tribunalului Gorj inculpatul a 
fost condamnat  la 3 ani închisoare cu aplicarea art. 861 Cod penal. 
 Apelul a fost respins. 
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 Recursul a fost admis  de  Înalta Curţi de Casaţie şi Justiţie, au fost desfiinţate 
soluţiile pronunţate şi s-a trimis cauza spre rejudecare la  Tribunalul Gorj, de unde a fost 
strămutată la Tribunalul Sibiu. 
 Prin sentinţa penală  din 01 februarie 2006, Tribunalul Sibiu a dispus restituirea 
cauzei la Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, pentru a i se 
prezenta inculpatului materialul de urmărire penală. 
 Soluţia de restituire a fost apreciată ca imputabilă procurorului. 
 În semestrul II - 2006 nu s-au înregistrat soluţii de restituire definitive. 
 În trimestrul I - 2007 s-a înregistrat o soluţie de restituire definitivă,  sentinţa 
penală  din 03 mai 2006 pronunţată de  Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti   într-un  
dosar  al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bucureşti. 
 Soluţia a fost apreciată ca neimputabilă procurorului  care a dispus trimiterea în 
judecată.  
  Informările privind achitările şi restituirile definitive sunt anexate materialului 
privind îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Planul de muncă al Secţiei judiciare. 
  
 7. Întocmirea de note pentru evidenţierea practicii neunitare şi propuneri 
pentru exercitarea recursului în interesul legii. 
 
 În anul 2006 la Direcţia Naţională Anticorupţie s-au efectuat la solicitarea 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia judiciară, verificări 
pentru identificarea practicii neunitare în materia arestării preventive referitor la 
emiterea succesivă a unor mandate de arestare pentru aceeaşi faptă şi în materia 
infracţiunilor de corupţie referitor la „încadrarea juridică a faptei persoanei de a 
pretinde, primi sau accepta, direct sau indirect, bani sau alte foloase, în vederea remiterii 
acestora unui funcţionar asupra căruia pretinde că are sau lasă să se creadă că are 
influenţă pentru a-l determina să facă sau să nu facă un act ce intră în atribuţiile sale de 
serviciu”.  

Pentru primul domeniu nu au fost identificate situaţii de natura celor solicitate iar 
pentru cea de-a doua materie au fost identificate 9 decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie cu soluţii contradictorii, toate acestea fiind înaintate la Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 2 mai 2006, fără a se întocmi Notă pentru evidenţa 
practicii neunitare şi nici referat cu propunere de declarare a recursului în interesul legii. 
 La data de 13 iunie 2006 au fost înaintate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie copii ale deciziilor penale nr. 1052/14 februarie 2005 şi nr. 1130/15 
februarie 2005 ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în care s-au pronunţat soluţii 
contrare în soluţionarea aceleiaşi probleme de drept, respectiv competenţa de a judeca 
faptele comise de un angajat al Direcţiei Generale a Penitenciarelor, fost militar la data 
comiterii faptelor. 
 Cele două soluţii au fost înaintate la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie dar nu s-a întocmit nici notă privind practica neunitară şi nici referat cu 
propunere de declarare a recursului în interesul legii, deşi întocmirea referatului este 
prevăzută în art. 178 alin. 4 din Regulamentul Direcţiei Naţionale Anticorupţie care 
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stabileşte că Secţia judiciar penală va face propuneri corespunzătoare Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru promovarea recursului în interesul legii, 
spre a se pronunţa asupra chestiunilor de drept care au primit o soluţionare diferită din 
partea instanţelor judecătoreşti. 
 Din relaţiile oferite de doamna procuror şef secţie judiciară, rezultă că în baza 
unui acord verbal între secţiile judiciare ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în cazul în care se sesizează 
aspecte de practică neunitară materialele vor fi trimise la Secţia judiciară a   Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, urmând ca aceasta să aprecieze asupra 
necesităţii formulării recursului în interesul legii.    
 Referitor la informările cuprinzând probleme de drept controversate, pe care 
secţia judiciară trebuie să le întocmească şi să le prezinte Serviciului de studii, resurse 
umane şi perfecţionare profesională, prevăzute în art. 178 alin. 1 din Regulamentul de 
ordine interioară, din examinarea  mapelor cu lucrări existente la Secţia judiciară rezultă 
că au fost supuse examinării în Consiliul ştiinţific al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 
urmând ca acesta să întocmească Note de studiu. 
 Natura problemelor de drept  supuse spre examinare Consiliului ştiinţific este 
diversă, reflectând preocuparea procurorilor pentru găsirea de soluţii la problemele 
controversate. 
 Activitatea Secţiei judiciare în această direcţie se concretizează în centralizarea 
materialelor, discutarea lor în vederea publicării în „Buletinul documentar”, prezentarea 
notelor de studii întocmite de procurorii din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, discutarea unor probleme de drept. 
 În anexă sunt prezentate unele din problemele supuse examinării Consiliului 
ştiinţific şi soluţionarea acestora – Convocator şi proces verbal.  
 La data controlului erau pregătite pentru a fi supuse examinării Consiliului 
ştiinţific Notele trimise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (4 
note), Nota Compartimentului juridic al Direcţiei Naţionale Anticorupţie referitoare la 
sporurile salariale, lucrările întocmite de procurori şi specialiştii Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie. 
 Existenţa unor soluţii de practică neunitară identificate în activitatea Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie pe parcursul unui semestru este evidenţiată în capitolul VIII şi IX 
al Analizei activităţii judiciare penale pe semestrul I şi II 2006, anexată lucrărilor 
Consiliului ştiinţific (Anexa nr. III).  
  
   Secţia pentru procurori, în şedinţa din 8 octombrie, a stabilit că  
aspectele de practică neunitară constatate au fost dezvoltate în analizele 
semestriale a activităţii judiciare. 
 
 
 

CAPITOLUL IV 
MODUL DE REZOLVARE A MEMORIILOR, PLÂNGERILOR ŞI SESIZĂRILOR 
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Au fost verificate un număr de 14 plângeri înregistrate şi soluţionate în anul 2006 

şi o plângere înregistrată în anul 2007. 
 Examinând modul de soluţionare a petiţiilor înregistrate la Secţia judiciară a 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie în 2006 şi primele 5 luni ale anului 2007 am constatat 
că toate sesizările, solicitările, memoriile au fost calificate ca fiind plângeri şi au fost 
soluţionate prin referate de respingere (14 în 2006 şi 1 în 2007).  

Prin calificarea memoriilor, sesizărilor şi solicitărilor ca plângeri şi prin 
respingerea lor, deşi s-au comunicat petenţilor relaţiile solicitate, s-a creat o 
neconcordanţă între obiectul petiţiei, modul de soluţionare şi conţinutul comunicării 
către petiţionari, astfel:  

● Plângerea  înregistrată în anul 2006. 
La data de 26 iunie 2006 persoana condamnată  a adresat un memoriu Camerei 

Deputaţilor din Parlamentul României sesizând faptul că a fost condamnat în două 
rânduri pentru aceeaşi faptă – la pedeapsa de 5 ani închisoare şi respectiv la pedeapsa de 
13 ani închisoare în două dosare ale Curţii de Apel Bucureşti. 

Memoriul a fost trimis la Direcţia Naţională Anticorupţie la 08 septembrie 2006 şi 
înregistrat la Secţia a II-a la 14 septembrie 2006 . 

Prin referatul din 15.09.2006 memoriul a fost trimis  de la Secţia a II-a la Secţia 
judiciară cu menţiunea că „cererea deţinutului ar putea face obiectul unei contestaţii în 
anulare pentru cazul de la litera d a art.386 Cod procedură penală”. 

Prin referatul din 22 septembrie 2006 al Secţiei judiciare se concluzionează că nu 
există identitate între faptele pentru care a intervenit condamnarea la 5 ani închisoare şi 
cele pentru care a fost arestat preventiv şi trimis în judecată prin rechizitoriul Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie. La data întocmirii acestui referat, exista deja o pronunţare într-
un dosar al Tribunalului Bucureşti, în care prin sentinţa penală din 13 decembrie 2005 
inculpatul  a fost condamnat la pedeapsa de 13 ani închisoare.  

Hotărârea nu este definitivă deoarece s-a declarat apel, iar cauza a fost suspendată 
până la judecarea excepţiilor de neconstituţionalitate invocate. 

Se concluzionează că susţinerile petentului  din memoriul în cauză nu sunt 
întemeiate, instanţa de apel putând face aplicarea art.335 alin.2 Cod procedură penală. 

În referat nu se precizează ce soluţie se adoptă dar în adresa din 28 septembrie 
2006 către Penitenciarul Rahova (deci nu către petent) se comunică faptul că plângerea  
acestuia a fost respinsă ca neîntemeiată. 

Memoriul învederează că există două hotărâri de condamnare pentru aceeaşi faptă 
(fapte). Dacă una din cele două hotărâri nu este definitivă, cele sesizate în memoriu se 
pot soluţiona în apel sau recurs. Competenţa revine exclusiv instanţei de judecată şi nu 
procurorului. Memoriul nu trebuia interpretat ca o plângere şi nu trebuia soluţionat de 
către procuror ci trimis la Curtea de Apel Bucureşti, dosarul fiind în curs de soluţionare. 

● Plângerea  înregistrată în anul 2006 , în care petentul a solicitat, prin avocat, să i 
se comunice numele persoanei care a confirmat în locul procurorului şef, rechizitoriul 
întocmit într-un dosar din anul 2003 al Direcţiei  Naţionale Anticorupţie.  
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La data de 8 august 2005 s-a răspuns apărătorului  inculpatului  că întrucât cauza 
se află pe rolul instanţei de judecată se poate adresa acesteia, pentru relaţii privitoare la 
actele efectuate în dosar.  

Urmare acestei comunicări, petentul s-a adresat Parlamentului României, Comisia 
de cercetare a abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei Deputaţilor care a remis 
memoriul la Direcţia Naţională Anticorupţie cu adresa din 25 mai 2006 iar o altă 
sesizare a aceleiaşi instituţii a fost trimisă la Direcţia Naţională Anticorupţie  la data de  
31 mai 2006. 

Totodată au fost sesizaţi  Ministrul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie şi Consiliul Superior al Magistraturii. Toate aceste memorii au fost 
trimise la Direcţia Naţională Anticorupţie unde s-au înregistrat  la data de 20 iunie 2006. 

La data de 12 iunie 2006, s-a comunicat petentului  faptul că în absenţa 
procurorului şef al secţiei, rechizitoriul a fost confirmat, în condiţiile legale, de către 
procurorul şef adjunct, acest fapt fiind comunicat şi Parlamentului României la 12 iunie 
2006. 

Comunicarea către petent s-a efectuat în urma unui referat întocmit de către 
procurorul şef secţie judiciară în care, după ce se precizează obiectul cererii petentului, 
de a i se comunica numele persoanei care a confirmat rechizitoriul într-un dosar al 
P.N.A se concluzionează că „plângerea se respinge ca neîntemeiată”, deşi nu s-a 
formulat nicio plângere adresată Direcţiei Naţionale Anticorupţie iar petentului i s-au 
comunicat relaţiile solicitate. 

● Într-o altă plângere  înregistrată în anul 2006 s-a reţinut că:  
Prin sesizarea adresată Direcţiei Naţionale Anticorupţie la 18 aprilie 2006 petenta 

solicită „luarea măsurilor administrative necesare  bunei funcţionări a actului de justiţie 
în care sunt implicaţi procurori D.N.A.” .  

Se menţionează două situaţii petrecute în zilele 07 şi 17 aprilie 2006. În data de 07 
aprilie 2006 procurorul Direcţiei Naţionale Anticorupţie nu a participat la şedinţa de 
judecată de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie având ca obiect cererea de strămutare a 
unui dosar aflat pe rolul Tribunalului Dolj iar în data de 17 aprilie 2004 procurorul de 
şedinţă „nu avea habar de dosar”, pe care nu l-a consultat înainte de a pune concluzii.  

Prin Referatul din 27 aprilie 2006, după expunerea faptelor şi a unor consideraţii 
în baza cărora se poate concluziona că susţinerile avocatului nu se confirmă, se 
precizează că „faţă de cele menţionate plângerea se respinge ca nefiind întemeiată”, iar 
soluţia se comunică petiţionarei. 

Se constată că petenta nu a formulat plângere şi nu a solicitat efectuarea cercetării 
disciplinare şi doar luarea unor măsuri de ordin administrativ care să asigure realizarea 
actului de justiţie. 

Respingerea cererii nu este motivată în drept. 
Petiţiile au fost soluţionate în termenul de 30 zile prevăzut de art.8 din Legea 

nr.233/2002 iar petiţionarilor le-au fost comunicate soluţiile imediat după ce au fost 
adoptate. 

 
CAPITOLUL V 
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VERIFICAREA ACTIVITĂŢII DE GREFĂ, REGISTRATURĂ ŞI ARHIVĂ 
  

 
 Pentru perioada supusă controlului, respectiv 1 ianuarie 2006 – 1 iulie 2006, au 
fost prezentate de către grefierul şef secţie următoarele categorii de registre: 
 - Registrul de intrare – ieşire  a corespondenţei (R 13); 
 - Registrul de evidenţă a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, plângerilor şi 
memoriile adresate Direcţiei Naţionale Anticorupţie (R 19); 
 - Registrul Opis alfabetic pentru identificarea lucrărilor (R 15); 
 - Registrul de evidenţă a activităţii de apel şi recurs (R 6); 
 - Condica de prezentă (C 6); 
 - Condica de corespondenţă (C 7) cu interiorul şi exteriorul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie. 
 Verificând aceste registre şi condici am constatat următoarele: 
 - Registrul de intrare – ieşire a corespondenţei (R 13) pe anul 2006 conţine 718 
poziţii numerotate conform art. 155 lit. a din Regulamentul de ordine interioară al 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie aprobat prin ordinul nr. 2184/C/2006 a Ministerului 
Justiţiei, cu numere cu soţ, de la 2 la 1436. 
 Este înregistrată în ordine cronologică toată corespondenţa secţiei fiind  
completate toate rubricile din registru, conform destinaţiei acestora. 
 Registrul este numerotat iar pe copertă este înscrisă titulatura „Registru general”, 
numărul iniţial şi final şi anul la care se referă. 
 La finalul înregistrărilor s-a certificat de către grefierul şef secţie numărul 
înregistrărilor şi numărul filelor utilizate.  
 Am constatat că la fiecare înregistrare este efectuat semnul „văzut” fapt ce 
demonstrează că a existat o verificare a tuturor înregistrărilor. 
 ● Registrul de intrare – ieşire pe anul 2007 cuprinde 365 înregistrări până la data 
de 1 iunie 2007 constatându-se respectarea normelor ce reglementează modul de 
completare al rubricilor existente. 
 Am identificat poziţia nr. 130 pe anul 2007 privind motive de recurs la decizia 
penală din 7 decembrie 2006 a Curţii de Apel Timişoara în care s-a consemnat data 
înregistrării lucrării la 1 februarie 2007 iar până la data controlului nu au fost efectuate 
menţiuni privind modul de soluţionare. 
 - poziţia nr. 340/2007 la motive de apel împotriva deciziei penale  din 16 februarie 
2007 a Curţii de Apel Târgu Mureş, înregistrată la 16 martie 2007, nesoluţionată. 
 - poziţia nr. 356/2007 privind motive de recurs împotriva deciziei penale  din 05 
februarie 2007 a Curţii de Apel Galaţi înregistrat la 20 martie 2007 şi nesoluţionat până 
în data de 4 iunie 2007. 
 - poziţia nr. 406/2007 privind motive de recurs împotriva deciziei penale   a Curţii 
de Apel Oradea, înregistrat la 28 martie 2007, fără menţiuni privind modul de 
soluţionare. 
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  - poziţia nr. 528/2007 înregistrat la 26 aprilie 2007, referitor la motivele de 
recurs împotriva sentinţei penale din 23 februarie 2007 a Curţii de Apel Suceava, 
nesoluţionat la 4 iunie 2007. 
 Aceste poziţii sunt neînchise deoarece motivele de apel sau recurs primite de la 
instanţele teritoriale se vor repartiza procurorului de şedinţă de la Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie după fixarea termenului de judecată de către instanţă şi a stabilirii procurorului 
care va participa la şedinţa de judecată. 
 ● Registrul Opis alfabetic pentru identificarea lucrărilor (R15) cuprinde toate 
înregistrările din Registrul de intrare – ieşire corespondenţă (R 13) dar nu include 
înregistrările din registrul  de evidenţă a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, plângerilor 
şi memoriilor (R – 19). 
 La data începerii controlului plângerile nu erau trecute în opisul alfabetic. După 
discuţii cu grefierul şef s-a completat registrul Opis alfabetic pentru plângeri pe anul 
2006 şi 2007, separat de Registrul Opis alfabetic în care sunt trecute înregistrările din R 
– 13.  
 ● Registrul de evidenţă a activităţii de apel şi recurs (R – 6). 
 În anul 2006 au fost înregistrate (declarate şi motivate) un număr de 21 apeluri şi 
41 recursuri, iar în anul 2007 au fost înregistrate 10 apeluri şi 21 recursuri până la data 
controlului. 
 Verificând modul în care se efectuează înregistrările în aceste registre  (R – 6), am 
constatat că sunt completate rubricile număr curent, numărul dosarului instanţei, sentinţa 
şi data, numărul adresei şi data declarării apelului sau recursului, numele şi prenumele 
inculpatului, numele procurorului care a declarat sau motivat apelul/recursul, numărul 
deciziei şi data, soluţia adoptată în apel sau în recurs, dar nu este completată la nici una 
din poziţiile înregistrate în cei doi ani verificaţi, rubrica privind încadrarea juridică. 
 Termenele de motivare şi aspecte ţinând de calitatea actelor întocmite au fost  
analizate la capitolul privind activitatea judiciară. 
 ● Registrul de evidenţă a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, plângerilor şi 
memoriilor (R – 19). 
 În anul 2006 au fost înregistrate la Secţia judiciară a Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie un număr de 14 plângeri şi memorii, de la nr. 1 la nr. 27, înregistrările 
având cu numere impare, conform art. 140 alin. 1 din Regulament. 
 Sunt completate toate rubricile cu menţiunile corespunzătoare, cu indicarea  datei 
la care se face comunicarea către petenţi. 
 La finalul înregistrărilor s-a făcut certificarea de către grefierul şef secţie a 
numărului de înregistrări, a numerotării acestora şi a numărului de file. 
 În anul 2007 s-a înregistrat o singură plângere la data de 28 ianuarie 2007, 
soluţionată la 5 martie 2007. 
 ● Condicile de prezenţă (C – 6) sunt întocmite şi ţinute la zi, cu menţiunile 
specifice în caz de concedii (medicale sau de odihnă) existând condică de prezenţă 
pentru procurori separat de condica de prezenţă pentru personalul auxiliar. 
 ● Condica de corespondenţă (C – 7). 
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 La Secţia judiciară a Direcţiei Naţionale Anticorupţie sunt ţinute două condici de 
corespondenţă, una pentru corespondenţa cu instituţii, cu persoane juridice sau persoane 
fizice şi care respectă prevederile art. 146 din Regulament, cu menţiunea că toate aceste 
comunicări se predau pe bază de semnătură la Serviciul de registratură al Direcţiei, 
expedierea către destinatar fiind făcută de acest serviciu. 
 În această condică sunt completate în ordine cronologică rubricile cu datele 
corespunzătoare referitoare la numărul lucrării, destinatar, data primirii şi semnătura de 
primire. Pentru corespondenţa adresată instanţelor din Bucureşti, se procedează la 
înmânarea către registratura acestor instanţe sub luare de semnătură şi cu aplicarea 
ştampilei instituţiei căreia îi este adresată. 
 Pentru corespondenţa cu secţii sau servicii şi birouri din cadrul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie, există o condică separată care respectă aceleaşi rubrici ca C – 7 şi care este 
completată cu menţiuni corespunzătoare. 
 ● Condicile pentru evidenţa lucrărilor procurorului – activitatea judiciară   (C– 
5). 
 Au fost verificate condicile procurorilor pentru evidenţa lucrărilor pe anii 2006 şi 
2007. 
 La nici unul din procurorii ale căror condici au fost verificate, nu există semnătura 
de primire a lucrărilor de către secretariat, la rubrica „data predării lucrării la secretariat” 
fiind menţionată data, dar lipsind semnătura de primire, încălcându-se dispoziţiile art. 
143 alin. 2 din Regulament potrivit cărora „lucrările rezolvate se predau de procurori şi 
de ceilalţi salariaţi, grefierului şef sau înlocuitorului acestuia, sub semnătură în condica 
C – 4 sau C – 5”. 
 Lucrările repartizate procurorilor se predau de către grefierul şef sub semnătură, 
către procurori, după repartizarea lucrării de către procurorul şef secţie, conform art. 157 
alin. 2 din Regulament. 
 Verificând activităţile de control a primirii, înregistrării şi circulaţiei lucrărilor, 
activitate care, în conformitate cu dispoziţiile art. 150 din Regulament este efectuată 
trimestrial de adjunctul conducătorului structurii sau de o altă persoană desenată de 
conducătorul structurii, care trebuie să întocmească o informare cu privire la neregulile 
constatate, am solicitat conducerii secţiei judiciare, informările trimestriale la care am 
făcut referire.  

Ni s-a comunicat faptul că verificarea activităţii de grefă se face săptămânal dar 
nu se întocmeşte nici o informare cuprinzând aspectele verificate şi/sau  neregulile 
constatate. Am primit două Note întocmite de doamna procuror şef secţie Elena Cherciu 
şi doamna procuror şef adjunct secţie Elena Matieşescu în care se menţionează faptul că 
în anul 2006 şi 2007 verificările la grefa Secţiei judiciare au fost efectuate săptămânal, 
urmărindu-se activitatea de primire, înregistrare şi circulaţia  dosarelor (Notele nr. 
742/III/13/2007 şi                           nr. 744/III/13/2007). 
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SERVICIUL  SPECIALIŞTI 

 
Activitatea Serviciului specialişti este reglementată prin dispoziţiile art. 11  din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  43/2002 şi art. 61 – 67 din Regulamentul de 
ordine interioară al Direcţiei  Naţionale Anticorupţie.  

În realizarea acestor dispoziţii a fost emis ordinul nr. 93 din 13 octombrie 2005 al 
procurorului şef al Direcţiei. 

Potrivit prevederilor Ordinului 93/2005 coroborat cu art. 4 din Ordinul 119/2005, 
activitatea Serviciului specialişti este condusă în mod nemijlocit de procurorul şef 
adjunct Direcţie Gâlcă Carmen Argentina şi este coordonată de şeful Serviciului 
specialişti Burlacu Gheorghe. 

Rolul specialiştilor este stabilit prin art. 112 din Codul de procedură penală şi art. 
11 din O.U.G. nr. 43/2002, acesta constând în efectuarea de constatări tehnico-ştiinţifice 
în cazurile prevăzute de lege. 

Specialiştii angajaţi în cadrul Direcţiei  Naţionale Anticorupţie îşi desfăşoară 
activitatea în mai multe domenii respectiv: economic, bancar, financiar, fonduri 
europene, achiziţii publice, privatizare, piaţă de capital, domeniul informatic.                            

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL I 
ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

 
1. Folosirea adecvată a resurselor umane 
La Serviciul Specialişti lucrează un număr de 26 specialişti, în cadrul Serviciului – 

la nivel central, dintr-un număr aprobat de 28 posturi. Numărul de posturi au fost 
complete până în trimestrul I 2007 când s-au eliberat două posturi prin demisie. 

La Serviciile teritoriale sunt ocupate 16 posturi dintr-un necesar de 17 posturi.  
Cele două posturi de la Structura centrală şi un post de la Serviciul teritorial 

Bucureşti al Direcţiei  Naţionale Anticorupţie urmează să fie ocupate în semestrul II 
2007 ca urmare a demersurilor efectuate de şef Serviciu specialişti şi procuror şef 
adjunct al Direcţiei  Naţionale Anticorupţie. 

Şeful Serviciului specialişti, domnul Burlacu Gheorghe, lucrează de la înfiinţarea 
instituţiei Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi respectiv a Serviciului,  iniţial fiind un 
număr de 5 specialişti în structura centrală şi 6 în teritoriu, apoi s-au suplimentat 
schemele, ajungându-se la 28 posturi în structura centrală şi 17 în teritoriu. 
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De la începutul activităţii serviciului au fost întocmite de către şeful serviciului, 
fişe ale postului pentru toate categoriile de activităţi ce urmau a fi efectuate, astfel încât 
la încadrare fiecare specialist primeşte fişa postului nominală, în care sunt trecute, pe 
lângă condiţiile necesare pentru ocuparea postului, competenţele şi atribuţiile specifice. 
Fişele au fost vizate de procurorul şef adjunct al Direcţiei  Naţionale Anticorupţie şi 
aprobate de procurorul şef al Direcţiei  Naţionale Anticorupţie, fiind semnată de fiecare 
specialist.  

2. Modul de repartizare a lucrărilor la specialişti  
Această activitate este reglementată de Ordinul nr. 93/13 octombrie 2005 al 

procurorului şef al Direcţiei  Naţionale Anticorupţie dat în realizarea dispoziţiilor 
O.U.G. nr.43/2002 şi a Regulamentului de ordine interioară, potrivit cărora, solicitările 
pentru efectuarea de constatări tehnico-ştiinţifice sunt adresate de procurori, prin 
rezoluţie motivată, aprobată de procurorii şefi secţie. Procurorul care solicită raportul de 
constatare trebuie să anexeze şi toate materialele necesare efectuării lucrării. 
  Desemnarea specialiştilor se va face de către procurorul şef secţie sau serviciu, 
după consultarea şefului Serviciului specialişti. 
 În practica Direcţie Naţionale Anticorupţie şi în interpretarea dată dispoziţiilor 
Ordinului nr. 93/2005, aprobarea dată de procurorul şef secţie pentru desemnarea unui 
specialist este dată întotdeauna de către procurorul şef secţie de la Secţia a II-a, de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. 
  Procedural, după întocmirea rezoluţiei de către procuror, se trimite o adresă către 
Serviciul specialişti pentru desemnarea unui specialist care urmează să întocmească 
raportul tehnico-ştiinţific. 
 În continuare şeful de serviciu întocmeşte o Notă în care solicită aprobarea 
desemnării specialistului. 
 Pe adresa care însoţeşte rezoluţia, pe exemplarul original, şeful Serviciului 
specialişti pune o rezoluţie cu numele specialistului care va întocmi raportul de 
constatare. 
 Adresa cu această rezoluţie de repartizare şi cu rezoluţia procurorului sunt predate 
grefierului şef care le înregistrează şi le predă sub luare de semnătură specialistului. 
 În cazul în care documentele la care se referă rezoluţia procurorului sunt mai puţin 
voluminoase sau mai puţine, trec prin grefă şi se repartizează specialistului. 
 Dacă documentele sunt foarte voluminoase şi se găsesc la procuror în birou sau în 
alt loc de depozitare, specialistul ia cunoştinţă despre ele la locul unde se află. 

Întrucât întocmirea raportului de constatare se realizează în paralel cu activitatea 
de cercetare sau urmărire penală, aceste materiale sunt puse la dispoziţia specialistului, 
dar sunt şi la dispoziţia procurorului şi a lucrătorului de poliţie. 

În desfăşurarea activităţii specialistului se pot ivi situaţii care reclamă o nouă 
repartizare a lucrării, şeful de serviciu procedând la redistribuirea lucrării. 

În procesul realizării activităţii specifice de verificare în scopul întocmirii 
raportului de constatare este posibil ca obiectivele fixate iniţial în rezoluţie să fie 
insuficiente raportat la documentele existente, situaţie care determină întocmirea unei 
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note motivate către procuror şi prin care se solicită fie extinderea obiectivelor iniţiale, fie 
o nouă rezoluţie cu obiectivele rezultate din examinarea materialelor puse la dispoziţie.  

Astfel, printr-o rezoluţie din anul 2007 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 
Serviciul Teritorial Bucureşti, s-au fixat un număr de 5 obiective.  

Prin rezoluţia din 22 iunie 2007 dată în acelaşi dosar, s-a dispus efectuarea unui 
supliment la raportul de constatare întocmit iniţial, fixându-se încă 3 obiective. 

O altă situaţie, des întâlnită este aceea referitoare la necesitatea examinării de 
către specialist a unor noi documente existente la instituţii sau societăţi comerciale. 

În aceste situaţii se întocmeşte o notă către secţia solicitantă a raportului de 
constatare, prin care se solicită documentele necesare. În continuare secţia întocmeşte o 
adresă către instituţia care deţine documentele. 

O altă parte a activităţii Serviciului specialişti o constituie examinarea 
concluziilor expertizelor depuse în instanţa de judecată de către părţi şi a obiecţiunilor la 
expertiză formulate de părţi, examinare efectuată la solicitarea Secţiei judiciare penale, 
finalizată într-o Notă, cu obiecţiuni, folosite în instanţă de către procurorul de şedinţă. 

Activitatea specialiştilor mai cuprinde şi soluţionarea obiecţiunilor formulate de 
părţi în cursul urmăririi penale, la raportul de constatare întocmite de serviciu. 

Soluţionarea obiecţiunilor se realizează de către specialistul care a întocmit 
raportul de constatare, după repartizarea de către şeful serviciului, urmărindu-se 
răspunsul la toate obiecţiunile formulate.  

 
3. Termene de realizare a rapoartelor de constatare 
 În rezoluţiile procurorilor prin care se dispune efectuarea rapoartelor de 

constatare  nu se fixează  întotdeauna termene de realizare, acestea fiind finalizate 
funcţie de complexitatea obiectivelor şi a cauzei în ansamblu. Se încalcă astfel 
dispoziţiile art. 113 Cod procedură penală, potrivit cărora „organul de urmărire penală 
care dispune efectuarea cercetării tehnico-ştiinţifico stabileşte obiectivul acesteia, 
formulează întrebările la care trebuie să se răspundă şi termenul în care urmează a fi 
efectuată lucrarea”. 

Astfel dintr-un număr de 28 rezoluţii înregistrate la Serviciul specialişti în 
perioada 01.06 – 04.07.2007, într-un număr de 12 cazuri nu s-a fixat termen de realizare 
a raportului de constatare. 

La data de 04 iulie 2007 se găseau în lucru la specialişti un număr de           67 
cauze în care urmează să se efectueze rapoarte de constatare.  

Dintre acestea într-un număr de 16 cauze rezoluţiile procurorilor sunt emise în 
anul 2005 (o cauză) şi 2006 (15 cauze). 

Cele mai vechi lucrări sunt la specialiştii Chinzerschi Iulian – rezoluţia din 
08.09.2005 şi 30.01.2006; Crăciun Mihai – rezoluţia din 16.01.2006; Costea Ovidiu – 
rezoluţia din 27.01 2006; Dragomir Florica – rezoluţia din 29.05.2006; Lungu Marian – 
rezoluţia din 10.04.2006; Oltei Radu Cristian şi Ioniţă Gabriela – rezoluţia din 
16.03.2006. 

 
4. Cauzele soluţionării cu întârziere a rapoartelor de constatare. 
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● O primă cauză o constituie faptul că rezoluţiile procurorilor nu sunt însoţite de 
toate materialele necesare întocmirii unor rapoarte de constatare tehnico – ştiinţifice 
complete şi fundamentate, motiv pentru care se impune revenirea în mod repetat la 
unităţile care deţin respectivele materiale sau date. 
Exemplu, în anul 2006  specialistul  a solicitat, într-o lucrare       înregistrată în anul 
2005 , trei rânduri, documente, în datele de 10.01.2006, 23.01.2006 şi 10.04.2006 iar 
raportul a fost întocmit la 18.04.2006. 
 Într-o cauză înregistrată în anul 2005 a primit rezoluţia procurorului la 22.05.2006 
iar la 31.05.2006 a întocmit Notă solicitare documente. 
 Situaţia tuturor demersurilor întreprinse de specialişti în fiecare dosar, pentru 
completarea materialului necesar întocmirii raportului de constatare se găseşte în anexă.  
 Am constatat că nu toate solicitările de documente se consemnează într-o notă 
motivată, încălcându-se art. 64 din Regulament.    
   ● O altă cauză a nefinalizării rapoartelor o constituie întocmirea de rapoarte de 
constatare preliminare, acte neprevăzute nici în Codul de procedură penală, nici în 
Regulament şi nici în Ordinul nr. 93/2005, şi care sunt în măsură să tergiverseze 
finalizarea de către specialişti a rapoartelor de constatare tehnico-ştiinţifice şi să pună 
sub semnul întrebării obiectivitatea acestor rapoarte. 
 Astfel, în anul 2006, specialistul  a întocmit următoarele rapoarte de constatare 
preliminare: într-un dosar  din anul 2004, rezoluţia din 16.01.2006, a întocmit raport de 
constatare preliminar la 15.03.2006 iar raportul final în semestrul I 2007; într-o cauză 
din anul 2005 , rezoluţia din 19.10.2005, a întocmit raport de constatare preliminar în 
29.11.2006, iar raportul final la 05.06.2007; într-o cauză înregistrată în anul 2006, 
rezoluţia din 15.05.2006, a întocmit un raport preliminar la 19.12.2006 şi raportul final 
în trimestrul II 2007. 

5. Evaluarea anuală individuală 
 Această activitate este reglementată de art. 67 din Regulament şi se realizează de 
către şeful Serviciului specialişti atât pentru structura centrală cât şi pentru serviciile 
teritoriale, potrivit criteriilor de evaluare pentru funcţionarii publici, prevăzute în Legea 
nr. 118/2002. 

La evaluarea activităţii specialiştilor se au în vedere şi referinţele procurorilor date 
ca urmare a solicitării procurorului şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Rezultatele evaluării influenţează decizia privind acordarea salariului de merit. 
În evidenţele existente la Serviciul Specialişti există tabele cuprinzând specialiştii 

cărora le-a fost acordat salariu de merit precum şi specialişti pentru care s-a apreciat că 
nu îndeplinesc condiţiile pentru acordarea salariului de merit. 

În anul 2006 a existat şi un caz în care specialistul, deşi avea o pregătire 
corespunzătoare, a desfăşurat un volum redus de lucrări, având probleme de disciplină la 
locul de muncă, fiind evaluat cu nota 3.02 în sistemul de notare 1-5, şi care şi-a dat 
demisia din funcţie în ianuarie 2007. 

 
6. Perfecţionarea pregătirii profesionale 
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În anul 2006 au urmat cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale un număr 
de 35 specialişti din Serviciul central şi Serviciile teritoriale. 

În anul 2006 un singur specialist nu a urmat nici un curs de specializare –  care 
din 2002 nu a urmat nicio formă de perfecţionare. 

Situaţia acestor forme de perfecţionare a pregătirii profesionale este depusă în 
anexă. 

 
7. Verificarea şi îndrumarea permanentă a specialiştilor din teritoriu 
În anul 2006 şeful de serviciu a efectuat o verificare la toate serviciile teritoriale 

iar în 2007 s-a efectuat o singură deplasare la Târgu Mureş, unde s-a solicitat prezenţa 
şefului serviciului pentru deblocarea a două dosare. Deşi se impune această verificare 
periodică a structurilor teritoriale, obiectiv cuprins şi în Obiectivele şi acţiunile Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie pe 2007, această verificare nu se poate realiza din  lipsă de 
fonduri băneşti. 

În anul 2007, prezenţa şefului serviciului a fost solicitată de către Serviciile 
Teritoriale Galaţi şi Timişoara, dar din motivul menţionat anterior nu s-a putut da curs 
acestor solicitări. 

 
CAPITOLUL II 

PRIMIREA,  ÎNREGISTRAREA  ŞI  CIRCULAŢIA  LUCRĂRILOR 
 

 Am procedat  la verificarea evidenţelor existente la Serviciul specialişti urmărind 
modul de înregistrare şi de păstrare a corespondenţei şi lucrărilor,  constatând 
următoarele: 

a.) Registrul de intrare-ieşire  a corespondenţei(R-13) 
  Nu este numerotat cu numere cu soţ, ci în ordine crescătoare consecutivă, 
încălcându-se prevederile art. 155 lit. a raportata la art. 159 din Regulament.  
 În registru sunt trecute toate intrările de corespondenţă, inclusiv solicitările 
privind efectuarea de constatări tehnice, recuperări, participări la cursuri de pregătire. 
 Au fost prezentate registrele din 2006 şi 2007. 
 Registrul din 2006 cuprinde 458 înregistrări pe 113 file, certificate pe ultima filă 
folosită.  

În registru nu au fost respectate rubricile referitoare la „compartimentul” ori 
procurorul căruia i s-a repartizat, modul de rezolvare, data expedierii şi 
„Departamentul”. 
 În registrul din anul 2006, înregistrările au fost efectuate pe ambele pagini ale 
registrului, pe prima pagina fiind menţiunile referitoare la „intrări” iar pe pagina a doua 
cele privind „ieşirile”, fără a se respecta rubricile. 
 Registrul de intrare-ieşire 2007. 
 Până la data controlului au fost efectuate 361 înregistrări. 
 Spre deosebire de 2006, în acest registru s-au completat rubricile conform 
destinaţiei acestora. 
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 Nu în toate cazurile este completată rubrica privind „data expedierii” şi nici nu 
sunt menţionate data repartizării lucrării la specialist. 

b.) Registrul opis alfabetic (R-15)  
Sunt trecute în registru toate înregistrările din R-13, mai puţin cele privind cererile 

referitoare la recuperări, concedii de odihnă, concedii medicale. 
 În registrul opis alfabetic nu sunt trecute toate lucrările, respectiv cele 
reprezentând cereri ale personalului angajat al Serviciului. 

c.) Condici 
1) Condica, „lucrări repartizate specialiştilor” (C-4), în fapt asimilată acestei 

condici, este completată la zi, cuprinzând datele referitoare la dată, specialistul căruia îi 
este adresată lucrarea, numărul lucrării şi data, secţia solicitantă şi semnătura de primire 
a specialistului.  

2) Condica de corespondenţă a Serviciului cu secţiile Direcţiei  Naţionale 
Anticorupţie, este numerotată, respectată rubricatura, are menţionate numărul lucrării, 
destinatarul, data predării şi semnătura destinatarului (registratura secţiei căreia îi este 
destinată). 

În cazul în care corespondenţa se adresează unei secţii teritoriale sau unei alte 
instituţii, se predă la Registratura Direcţiei  Naţionale Anticorupţie, pa bază de 
semnătură, pentru expediere. 

3) Condica de prezenţă 
Este ţinută la zi, cronologic, cu semnăturile tuturor componenţilor Secţiilor  

inclusiv specialistul şef şi conducător auto. 
Sunt menţionate situaţiile de concediu de odihnă, concedii medicale, recuperări, 

ore suplimentare. 
Cererile privind concediile de odihnă, se ţin într-o evidenţă separată, având 

menţionate perioada pentru care se solicită, numărul de zile rămase de efectuat, 
aprobarea şefului serviciului. 

Situaţia orelor suplimentare este evidenţiată într-un dosar separat, acordarea 
zilelor libere cuvenite pentru orele suplimentare efectuându-se cu parcurgerea 
următoarei proceduri: 

- se întocmeşte un referat care se adresează procurorului şef secţie judiciară penală 
pentru a se dispune efectuarea de ore suplimentare pentru specialiştii care urmează să 
efectueze rapoarte de constatare în dosarele în care au fost solicitaţi. 

Procurorul şef secţie judiciară, emite o „dispoziţie” în care se apreciază că se 
impune realizarea de ore suplimentare, dispunând efectuarea acestora. 

Această procedură a fost adoptată urmare a Ordinului nr. 58/15 mai 2007, dat în 
realizarea prevederilor art. 5 alin. 2 din O.G. nr. 6/2007, art. 6 alin. 1 şi 2 din O.G. nr. 
8/2007 şi art. 18 alin. 2 din O.G. nr. 10/2007. 

Zilele reprezentând compensări ale orelor suplimentare sunt menţionate în „foaia 
colectivă de prezenţă”, unde mai sunt evidenţiate zilele lucrate, concediile medicale, 
concediile de odihnă, concediu formare profesională, cu sau fără plata salariului, absenţe 
nemotivate. 
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Anterior acestor ordonanţe şi ordinului sus menţionat, specialiştii se adresau cu 
cerere procurorului şef al Direcţiei  Naţionale Anticorupţie, pe cerere fiind pusă şi 
rezoluţia „propun aprobarea” şefului serviciului, iar prin „dispoziţie”, procurorul şef 
Secţie judiciară, confirma necesitatea şi dispunea efectuarea orelor suplimentare. 
 Copii ale dispoziţiilor emise în vederea recuperării orelor suplimentare se găsesc 
în Anexa nr. 2.   

 
 

SERVICIUL DE STUDII, RESURSE UMANE ŞI  
PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ  

  
CAPITOLUL I 

PREZENTARE GENERALĂ, CONDUCERE ŞI STRUCTURĂ 
 

 Serviciul de studii, resurse umane şi perfecţionare profesională este condus de un 
procuror şef serviciu şi are în structură Biroul de studii şi documentare condus de un 
procuror şef birou. 

 Funcţia de procuror şef serviciu este ocupată de doamna Mariana Iordache 
numită prin Ordinul nr.684/C/05 martie 2004 a ministrului justiţiei, iar cea de procuror 
şef birou de procurorul Dorin Ciuncan.   

 Conform Anexelor 1 şi 2 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1048/C/2007, 
Serviciul de studii, resurse umane şi perfecţionare profesională are în componenţă 12 
posturi ( 3 de procurori din care 2 cu funcţii de conducere, 6 grefieri, 1 consilier, 1 
ofiţer de poliţie judiciară şi 1 şofer). 

 
CAPITOLUL II 

ATRIBUŢIILE ŞI MODUL DE ÎNDEPLINIRE A ACESTORA 
 

 În cadrul Serviciului au fost efectuate în perioada supusă controlului lucrări 
specifice activităţii de personal, respectiv, privind numirea în funcţie, salarizarea, 
detaşarea, prelungirea detaşării, încetarea detaşării, completarea şi actualizarea dosarelor 
personale, proiecte de ordine cu caracter normativ ale procurorului şef, circulare, fişe de 
evaluare pentru personalul auxiliar, specialişti şi ofiţeri de poliţie judiciară,  proiecte de 
modificarea a statului de funcţiuni,  elaborarea documentaţiei necesare desfăşurării 
concursurilor sau examenelor pentru funcţionarii publici, situaţii privind fluctuaţiile de 
personal, note şi  referate privind simpozioanele la care au participat procurorii, 
transmitere documente/ordine în cadrul direcţiei şi corespondenţă cu alte instituţii,alte 
lucrări.  

În raport de volumul de activitate şi numărul de personal care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul acestui serviciu s-a constatat că, s-a realizat o repartizare echitabilă 
şi echilibrată a lucrărilor, potrivit specializării.  

În legătură cu modalitatea de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de art. 69 din 
Regulamentul de ordine interioară a Direcţiei Naţionale Anticorupţie în urma verificării 
mapelor de lucrări s-a constatat că, în perioada supusă controlului la nivelul Serviciului 
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de studii, resurse umane şi perfecţionare profesională există preocupare pentru o corectă 
şi eficientă evidenţă a activităţii desfăşurate. 

 Au fost îndeplinite corespunzător toate atribuţiile, evidenţele  cerute de 
Regulament sunt ţinute în mod riguros, astfel, în fiecare mapă există un opis al lucrărilor 
pe care le conţine, evidenţiate în raport de data emiterii, fiind menţionat conţinutul 
lucrării pe scurt. 

 La nivelul Serviciului există o  bază de date informatizată a situaţiei posturilor şi 
fluctuaţiei de personal din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, modificările fiind 
efectuate, de fiecare dată pentru a avea o situaţie reală a personalului şi posturilor 
vacante. Astfel, la sfârşitul anului 2006 erau 339 de posturi prevăzute din care 299 de 
posturi ocupate şi 40 de posturi vacante iar la data de 30 iunie 2007 din acelaşi număr de 
posturi erau ocupate 302, fiind vacante 37. 

 Ordinele emise de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie sunt ţinute în 
mape separate pe anii 2006-2007, în ordinea emiterii lor , fiind făcute menţiuni despre 
conţinutul ordinului pe scurt, despre cele care şi-au încetat aplicabilitatea astfel că, nu au 
fost identificate situaţii în care anumite dispoziţii să fie contrare altora emise printr-un 
ordin anterior. 

În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 69 lit. a din Regulament, în cadrul 
Serviciului au fost întocmite proiectele pentru statele de funcţii şi personal urmare 
modificărilor legislative privind activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, iar după 
avizarea lor de către ministrul justiţiei şi Consiliul Superior al Magistraturii s-au luat 
măsuri pentru aducerea lor la îndeplinirea.  

Astfel, prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1048/C/25 aprilie 2007 a fost aprobat 
statul de funcţii şi de personal ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie conform propunerii 
procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie nr. 394/C/09 martie 2007, cu avizul 
conform al Consiliului Superior al Magistraturii acordat prin Hotărârea nr. 190/03 aprilie 
2007. 

Prezentul  ordin  a modificat Ordinul nr. 1851/C/03 august 2006 al ministrului 
justiţiei pentru aprobarea statului de funcţii şi personal ale Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie astfel cum a fost propus de procurorul şef al Direcţiei, urmare modificărilor 
intervenite prin Legea nr. 54/2006 şi art. 86 din                Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară. 

De asemenea, prin Ordinul nr.2184/C/02 octombrie 2006 al ministrului justiţiei, 
modificat prin Ordinul nr. 1279/C/21 mai 2007 a fost aprobat Regulamentul de ordine 
interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, conform propunerii procurorului şef al 
Direcţiei nr. 568/C/09 iunie 2006 şi face parte integrantă din Regulamentul de ordine 
interioară al parchetelor. 

Atunci când s-a impus în raport de volumul de activitate la nivelul structurilor 
direcţiei, în cadrul Serviciului s-au întocmit propuneri pentru redistribuirea, 
suplimentarea sau reducerea numărului de posturi la o numită structură ori secţie din 
cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Lucrările privind delegarea, numirea, promovarea, detaşarea sau încetarea 
raporturilor de muncă cu salariaţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie  sunt întocmite 
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riguros, fiind însoţite de note de fundamentare şi consimţământul  scris al persoanei, cu 
respectarea prevederile legale. Din verificarea ordinelor emise de procurorul şef al 
direcţiei nu s-au identificat situaţii în care să existe o necorelare între data începerii şi 
terminării perioadelor de delegare ori rectificări ulterioare ale acestor date. 

În unele situaţii, comunicarea ordinelor de delegare a  procurorilor către Consiliul 
Superior al Magistraturii s-a făcut cu întârziere, însă, această situaţie este determinată de 
lipsa de personal specializat din cadrul Serviciului unde funcţionează doar doi procurori. 
Pentru  eliminarea acestei disfuncţionalităţi se apreciem că se impune ocuparea unui post 
din cele existente de către un procuror şi o specializarea a procurorilor şi a personalului 
auxiliar  pe segmentul resurselor umane.     

În ceea ce priveşte ordinele de salarizare ori stabilire a altor drepturi salariale, cele 
privind indemnizaţiile de creştere a copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani ori plata 
indemnizaţiilor de concediu precum şi cele de reluare a activităţii după efectuarea unei 
părţi din concediu  s-a reţinut că, sunt ţinute în mape distincte, fiind făcute de fiecare 
dată comunicări către persoanele interesate. 

Au fot organizate concursuri pentru ocuparea funcţiilor vacante de personal 
auxiliar, specialişti şi funcţionari publici, cu respectarea normelor legale, fiind întocmite 
mape pentru fiecare sesiune de concurs.  

În cadrul Serviciului  s-a întocmit pe baza fişelor de apreciere a  ofiţerilor de 
poliţie judiciară, personalului auxiliar de specialitate, economic şi administrativ pe anul 
2005(304 fişe), o analiză a activităţii care a fost supusă dezbaterii în Colegiul de 
conducere al direcţiei. 

Există o evidenţă  centralizată a declaraţiilor privind activitatea desfăşurată de 
rudele şi afinii până la gradul al IV-lea inclusiv al procurorilor şi personalului auxiliar de 
specialitate precum şi a declaraţiilor întocmite în conformitate cu prevederile art.6 din 
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, acestea 
fiind publicate pe site-ul Direcţie Naţionale Anticorupţie şi transmise  la Consiliul 
Superior al Magistraturii pentru a fi ataşate la dosarul profesional. 

Potrivit dispoziţiilor art. 69 lit. l din Regulament, Serviciul de studii, resurse 
umane şi perfecţionare profesională întocmeşte, păstrează şi ţine evidenţa carnetelor de 
muncă, pentru personalul direcţiei . Din verificarea prin sondaj a cărţilor de muncă a 
rezultat că, acestea sunt completate la zi fiind menţionate toate ordinele şi modificările 
intervenite în  activitatea desfăşurată de personalul direcţiei (gradul şi coeficientul de 
ierarhizare, indemnizaţie de conducere, spor de fidelitate, vechime în muncă, întreruperi 
în activitate, reîncadrare,salariu de merit). 

La nivelul serviciului există o evidenţă actualizată a persoanelor care şi-au încetat 
activitatea prin pensionare (9 dosare),  fiind întocmite, în termen, formalităţile necesare 
actualizării veniturilor persoanelor pensionate în raport de salarizarea procurorilor. 

Împreună cu Serviciul de cooperare internaţională, de informare şi relaţii publice a 
asigurat organizarea de cursuri, seminarii, simpozioane în cadrul programelor 
internaţionale de formare continuă a personalului direcţiei. 

  
Biroul de studii şi documentare 



 

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6, Tel: 3116900; Fax:3116901 , Web: www.csm1909.ro 

 
Structura biroului: 

În cadrul biroului de studii şi documentare, în prezent, îşi desfăşoară activitatea 
doi procurori, din care unul are şi calitatea de şef de birou, un consilier, un grefier 
documentarist şi 2 grefieri. 

Biroul este condus de procurorul şef Ciuncan Dorin, numit prin Ordinul 
ministrului de justiţie nr. 685/C din 05 martie 2004.  

 
Atribuţiile şi modul de îndeplinire a acestora. 
În realizarea atribuţiilor înscrise în art. 70 din Regulamentul de ordine interioară 

a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în perioada supusă controlului au fost îndeplinite 
următoarele activităţi: 

●au fost întocmite un număr de 10 lucrări cu caracter ştiinţific; 
●reprezentanţii biroului au participat la elaborarea şi discutarea unor proiecte de 

acte normative ( Codul penal şi modificarea Legii 78/2000); 
● a fost asigurată reactualizarea ordinelor emise de procurorul şef; 
● s-a asigurat participarea la şedinţele Consiliului ştiinţific al DNA şi au fost 

redactate studii în vederea publicării în „Buletinul documentar” al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie; 

● s-a asigurat redactarea revistei „Buletinul documentar”; 
● a fost realizat în format electronic (pe suport CD) o culegere a notelor de studii, 

jurisprudenţa naţională şi CEDO, publicate între anii 2002-2006; 
● reprezentanţii biroului au participat cu lucrări şi intervenţii proprii la reuniuni 

interne şi internaţionale, precum şi la Programul de formare continuă în domeniul 
criminalităţii economico-financiare şi Metodele de prevenire a criminalităţii în lumea 
contemporană; 

● a fost actualizată permanent baza de date privind doctrina şi jurisprudenţa 
naţională şi străină;     

● au fost elaborate subiectele pentru concursurile organizate de DNA în vederea 
ocupării posturilor vacante de grefier; 
● au fost luate măsuri pentru gestionarea în bune condiţii a fondului de documentare 

precum şi pentru dezvoltarea acestuia.   
Verificările efectuate au evidenţiat faptul că, prin lucrările elaborate şi 

participările la reuniunile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, reprezentanţii biroului au 
contribuit la lămurirea unor probleme de drept controversate în domeniul legislaţiei 
anticorupţie.  

De asemenea, activitatea desfăşurată în cadrul biroului a condus la realizarea unei 
jurisprudenţe unitare la nivelul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Totodată, propunerile şi observaţiile formulate pe marginea proiectelor de acte 
normative au fost de natură să contribuie la adoptarea unor prevederi legale care să fie 
eficiente în combaterea fenomenului infracţional. 
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Activitatea desfăşurată de consilierul juridic în perioada supusă controlului s-a 
concretizat în:   
● asigurarea asistenţei juridice şi formularea apărărilor în 210 cauze în care Direcţia 

Naţională Anticorupţie figura ca parte (108 cauze în anul 2006 şi 102 în anul 2007); 
● acordarea a 15 avize juridice care au avut ca obiect punerea în executare a 

hotărârilor judecătoreşti definitive; 
● întocmirea unui număr de 5 note sau referate, la solicitarea conducerii Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie cu privire la probleme de drept care implică activitatea 
consilierului juridic; 
● acordarea unui număr de 99 de avize juridice cu privire la legalitatea contractelor 

încheiate de Direcţia Naţională Anticorupţie; 
● participarea în comisiile de licitaţie în vederea încheierii contractelor de achiziţie 

publică.  
 

CAPITOLUL III 
Modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale de către procurorii  

cu funcţii de conducere 
 

Managementul la nivelul Serviciului de studii, resurse umane şi perfecţionare 
profesională se caracterizează printr-o bună organizare a activităţii, atât sub aspectul 
competenţelor conferite de lege, cât şi sub aspectul problemelor administrative. 

Deşi, numărul posturilor prevăzute în schemă pentru acest serviciu este 
subdimensionat în raport de atribuţiile stabilite în Regulament, în perioada supusă 
controlului, s-a realizat o repartizare echitabilă şi echilibrată a lucrărilor. 

De asemenea, s-a constatat că la nivelul Serviciului s-a realizat o comunicare 
constructivă, eficientă şi de calitate atât pe verticală (procurorii cu funcţii de conducere 
şi personal din subordine), cât şi pe orizontală (între personalul existent în cadrul 
Serviciului). 

Totodată, procurorii cu funcţii de conducere au asigurat un climat de muncă 
corespunzător şi au realizat o bună colaborare cu celelalte instituţii 
administrative/publice în cadrul comunicării  instituţionale.  

În perioada supusă controlului procurorul şef a luat măsurile ce se impuneau 
pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii biroului, fapt ce a condus la obţinerea 
unor rezultate remarcabile în domeniul ştiinţific. 

Activitatea cu caracter ştiinţific desfăşurată de acesta a fost de natură să contribuie 
la dezvoltarea doctrinei în domeniul combaterii fenomenului corupţiei.   
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SERVICIUL DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ,  

DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL  
 

CAPITOLUL I 
Cadrul legal de funcţionare 

 
Activitatea Serviciului de cooperare internaţională, de informare şi relaţii cu publicul 

este reglementată de dispoziţiile înscrise în capitolul VI al Regulamentului de ordine 
interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 
  

CAPITOLUL II 
Structura Serviciului 

 
Potrivit art. 72 din Regulament, Serviciul are în componenţă două birouri, 

conduse de către un procuror şef după cum urmează: Biroul de legătură cu instituţiile 
similare din alte state şi Biroul de informare şi relaţii cu publicul.       

 
3. Atribuţiile şi modul de îndeplinire a acestora în perioada supusă verificărilor; 
I. În perioada supusă controlului au fost derulate programele Phare implementate 

de Direcţia Naţională Anticorupţie sau în care Direcţia Naţională Anticorupţie este 
beneficiar final după cum urmează: 

a. Programul PHARE „Continuarea întăririi capacităţii instituţionale în 
domeniul luptei împotriva corupţiei în cadrul căruia s-a încheiat Convenţia de 
twinning TW RO 03/IB/JH/08 în care beneficiarii români, D.N.A, Ministerul Justiţiei 
şi Institutul Naţional al Magistraturii au ca partener Parchetul Special Anticorupţie 
din Spania. 

Rezultate obţinute în perioada 2006-iunie 2007: 
● Realizarea unei evaluării a metodelor de investigaţii utilizate în prezent în 

cadrul D.N.A. Mod de concretizare: Raportul „Grupului investigaţii” elaborat de experţi 
şi diseminat personalului operativ al Direcţiei Naţionale Anticorupţie; 

● Acordarea de asistenţă în ceea ce priveşte elaborarea şi îmbunătăţirea legislaţiei 
în domeniul luptei împotriva corupţiei. Mod de concretizare: Raportul „Grupului 
legislaţie” elaborat şi pus la dispoziţia Ministerului Justiţiei. 

● Pregătirea personalului Direcţiei Naţionale Anticorupţie în vederea stabilirii 
unei practici uniforme de investigare a cazurilor de corupţie, prin aplicarea celor mai 
bune din legislaţia naţională în conformitate cu normele comunitare şi standardele 
europene. Mod de concretizare: 22 de seminarii de pregătire pentru personalul operativ 
al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 2 seminarii inter-instituţionale, 19 seminarii IT 
pentru personalul operativ al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în cadrul cărora au fost 
instruiţi 130 de procurori, 149 de ofiţeri de poliţie şi 42 specialişti din cadrul Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie. 

● Îmbunătăţirea accesului la informaţie prin funcţionarea eficientă a reţelei IT a 
D.N.A. Mod de concretizare: furnizarea de către expertul străin a raportului final 
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referitor la procedura de deschidere a licitaţiei şi atribuirea contractelor de achiziţii, 
precum şi a studiului de fezabilitate privind viitoarea dezvoltare a sistemului IT al 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie.     

 Contractele de achiziţii care au ca obiect furnizarea de echipament IT şi software 
( staţii de lucru, laptop-uri, servere şi rack-uri, imprimante şi soluţii back-up, software, 
echipamente de comunicaţii şi securizare a comunicaţiilor). 

Rezultate obţinute în perioada 2006-iunie 2007: 
● Extinderea reţelei IT din cadrul structurii centrale a Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie; 
● Realizarea comunicaţiilor între structura centrală a Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie şi serviciile teritoriale; 
● Realizarea unor programe de pregătire a specialiştilor IT care sunt 

administratorii reţelei a Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
 
b. Programul PHARE „ Îmbunătăţirea luptei împotriva corupţiei”. În cadrul 

exerciţiului de programare Phare 2004  Direcţiei Naţionale Anticorupţie, împreună 
cu Ministerul Justiţiei, a redactat o propunere de proiect în urma căreia a fost 
încheiată Convenţia de twinning TW  RO 04/IB/JH/02 semnată la 30 iunie 2006. 

În perioada supusă controlului şi în continuare se află în curs de desfăşurare o 
serie de activităţi care vizează: 

● Realizarea unei evaluări independente asupra instituţiilor care desfăşoară 
activităţi de control asupra agenţilor economici; 

● Îmbunătăţirea mecanismului de supraveghere a declaraţiilor de avere, de 
interese, precum şi a sistemului de incompatibilităţi; 

● Consolidarea capacităţii operaţionale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie; 
● Creşterea gradului de conştientizare a opiniei publice cu privire la efectele 

generate de fenomenul de corupţie din România.   
În cadrul acestui program în perioada 30 noiembrie 2006-iunie 2007 au fost 

încheiate două contracte de achiziţii de echipamente IT şi aplicaţii software. 
 
c. Programul PHARE „Continuarea informatizării sistemului judiciar” în 

cadrul căruia a fost implementat: 
● Contractul de servicii „Continuarea informatizării sistemului judiciar – 

dezvoltarea şi modernizarea sistemului electronic de management al dosarelor 
ECRIS” 

În perioada supusă controlului în cadrul derulării acestui contract, Direcţia 
Naţională Anticorupţie a constituit o comisie de analiză a nevoilor privind utilizarea 
ECRIS şi modalităţile de interconectare cu celelalte module ale aplicaţiei. În perioada 
februarie –martie 2007 s-au formulat propuneri de îmbunătăţire a aplicaţiei de software 
existente. 

● Contractul de achiziţii  
În perioada martie –iunie 2007 au fost livrate echipamente IT care au fost instalate 

în locaţiile Direcţiei Naţionale Anticorupţie.   
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Proiecte aflate în faza de programare sau de negociere a contractului 

twinning. 
 
Exerciţiul de programare „Facilitatea de tranziţie. Obiectivele urmărite prin acest 

proiect sunt: 
● elaborarea unui ghid de bune practici investigative la nivel european în 6 

domenii de maximum interes desfăşurate de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie; 
● pregătirea a 30 de procurori şi 60 judecători în acest domeniu. 
În perioada supusă controlului Direcţia Naţională Anticorupţie a elaborat o fişă 

care are ca obiect „Dezvoltarea capacităţilor investigative ale DNA”. 
 
II. Participarea în calitate de experţi a unor procurori din cadrul Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie la misiuni de experţi. 
În perioada ianuarie 2006- iunie 2007, Serviciul a asigurat participarea unor 

procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie la misiunile de experţi organizate 
de: OECD în Ucraina, SPAI în Republica Moldova, Comisia Europeană în Croaţia, 
GRECO în Serbia, Muntenegru şi Andorra.    

 
III. Participarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie în cadrul reţelelor 

internaţionale anticorupţie. 
În perioada ianuarie 2006 –iunie 2007,  Serviciul a asigurat participarea 

procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie în cadrul: 
● Asociaţiei Internaţionale a Autorităţilor Anticorupţie IAACA; 
● ACPN - Reţeaua practicienilor anticorupţie din ţările din Europa de Sud Est şi 

fostele state sovietice; 
● EPAC – Partenerii Europeni Anticorupţie; 
 
IV. Participarea procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie la misiuni de 

evaluare. 
În perioada supusă controlului Serviciul a pregătit următoarele misiuni de 

evaluare: 
Martie 2006 – misiunea de evaluare (peer review) din partea Comisiei Europene 

în domeniul luptei împotriva corupţiei; 
Iulie 2006 – cea de-a doua misiune de evaluare (peer review) în domeniul luptei 

împotriva corupţiei; 
Aprilie 2007 – cea de-a treia misiune de evaluare (peer review) în domeniul luptei 

anticorupţie; 
Mai 2007 – misiunea MONEYVAL a Consiliului Europei în domeniul combaterii 

spălării banilor. 
 
V. Participări la conferinţe internaţionale pe teme de corupţie. 
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În perioada ianuarie 2006-iunie 2007, Serviciul a asigurat participarea 
procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie la un număr de 13 conferinţe internaţionale 
pe teme vizând lupta anticorupţie. 

      
VI. Organizarea unor întâlniri ale conducerii Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie cu reprezentanţii organismelor internaţionale, ai ambasadelor altor 
state sau ai autorităţilor judiciare străine. 

În perioada supusă controlului Serviciul a organizat un număr de 20 de astfel de 
întâlniri. 

 
VII. Programe de pregătire profesională.  
În perioada ianuarie 2006 - iunie 2007 au fost organizate pe baze bilaterale programe 

de pregătire profesională cu: 
● Ambasada SUA  au fost organizate  seminarii de pregătire privind folosirea 

echipamentelor tehnice de investigaţie, analiză în vederea dotării cu echipamente tehnice 
de investigaţie, analiză în vederea dotării cu echipamente tehnice şi 2 vizite de studiu; 
● Ambasada Marii Britanii au fost organizate cursuri de pregătire MEIO (Modelul 

European de Informaţii Operative) la care au participat 5 procurori din cadrul Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie; 
● Ambasada Franţei a fost organizată o vizită de studiu la care au participat 3 

procurori; 
● Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ) a fost asigurată 

participarea unui ofiţer de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie la 
Conferinţa de la Raesfeld privind Combaterea corupţiei – schimb de idei şi de experienţă 
la nivel internaţional.     

 
Au fost organizate 55 de activităţi de formare profesională în domeniile anticorupţie 

şi IT. Dintre acestea 51 au fost implementate în România (16 la nivel central şi 35 la 
nivel teritorial) şi 4 în Spania, Franţa, Italia şi Portugalia.     

 
CAPITOLUL III 

Biroul de legătură cu instituţii similare din alte state 
 
Activităţile principale desfăşurate de acest birou sunt enumerate în articolul 

74 din Regulament şi constau în:  
- asigurarea schimbului de date şi informaţii cu instituţiile similare din alte 

state cu privire la investigarea şi urmărirea infracţiunilor de corupţie de competenţa 
Direcţiei naţionale Anticorupţi; 

- întocmirea lucrărilor referitoare la preluarea activităţii de urmărire penală, 
recunoaşterea hotărârilor penale străine şi transferarea condamnaţilor în vederea 
executării pedepsei, comisii rogatorii şi în materia extrădării; 

- asigurarea respectării de către procurori a procedurilor de lucru cu ofiţerii 
de legătură desemnaţi pe lângă ambasadele acreditate în România; 
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- asigurarea respectării dispoziţiilor cuprinse în acordurile de asistenţă 
judiciară în materie penală de către Direcţia Naţională Anticorupţie. 

Odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 43/04 aprilie 2002 privind Parchetul 
Naţional Anticorupţie (denumit, în prezent, Direcţia Naţională Anticorupţie), aprobată 
prin Legea nr. 503/11 iulie 2002, în conformitate cu prevederile art. 25, în cadrul acestei 
instituţii a fost înfiinţat un punct de contact disponibil permanent pentru consultare 
reciprocă cu procurori din alte state în cazul infracţiunilor de corupţie. 

Biroul de legătură cu instituţii similare din alte state din cadrul Serviciul de 
cooperare internaţională, de informare  şi relaţii publice  efectuează activităţi potrivit 
dispoziţiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală, 
modificată şi completată prin Legea nr. 224/01 iunie 2006, Legii nr. 27/2002 privind 
ratificarea Convenţiei penale privind corupţia, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1994 
şi Legii nr. 365/2004 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor unite împotriva corupţiei 
adoptată la New York la 31 octombrie 2004, care impun ca cererile de asistenţă judiciară 
internaţională să se efectueze prin autorităţile centrale, respectiv, Ministerul Justiţiei 
pentru actele care privesc faza de judecată şi executare a hotărârile penale, Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru cereri care privesc faza de cercetare şi 
urmărire penală şi Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru cererile care privesc 
cazierul judiciar.  

Aşa cum rezultă din textul de lege, competenţa acestui birou în materie de 
asistenţă judiciară internaţională, este limitată  la infracţiunile de corupţie; astfel toate 
cererile în materie sunt îndreptate spre această structură chiar dacă  sunt adresate 
autorităţii centrale – Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.   

La acest birou îşi desfăşoară activitatea, potrivit schemei, 1 procuror, 1 ofiţer de poliţie 
judiciară, 2 grefieri şi un şofer sub coordonarea procurorului şef birou, doamna Adina 
Andreescu, care potrivit Ordinului nr. 122 din 15 decembrie 2003 al procurorului şef 
al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, îndeplineşte şi atribuţiile prevăzute  de art. 7 din 
Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea compartimentelor de informare şi 
relaţii publice din cadrul direcţiei.  

În perioada 01 ianuarie 2006 – 05 mai 2007 s-au efectuat la acest birou 274 
lucrări, ce includ 53 de comisii rogatorii solicitate de Direcţia Naţională Anticorupţie în 
străinătate , 14 cereri de comisii rogatorii primite de la autorităţile străine, 11 solicitări 
privind îndeplinirea procedurii de citare, 2 solicitării de preluare a procedurilor adresate 
de alte state, o cauza în care s-a solicitat preluarea procedurii de un alt stat, 12 cereri de 
asistenţă judiciară internaţională în materie penală. 
 Din verificarea registrelor de evidenţă a lucrărilor, a lucrărilor soluţionate şi a 
celor aflate în curs de soluţionare în materia asistenţei judiciare internaţionale s-a 
constatat că , procurorii au respectat procedurile de lucru cu ofiţerii de legătură şi 
prevederile procedurale stabilite în convenţiile ori tratatele internaţionale la care 
România este parte şi pe care le-a ratificat.  

În toate lucrările, procurorii au urmărit modul în care statele  solicitate au realizat 
activităţile cerute  prin comisii rogatorii  ori au comunicat actele procedurale, au purtat 
corespondenţă directă ori oficială cu autorităţile străine pentru urgentarea procedurilor şi 
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transmiterea actelor. De asemenea, au asigurat participarea procurorilor din cadrul 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie la efectuare unor activităţi procedurale în statele 
solicitate,  dar şi a procurorilor străini la efectuarea unor activităţi atunci când România 
a fost stat solicitat. 

Analizând volumul activităţii biroului, cât şi atribuţiile procurorilor , a 
personalului auxiliar şi de specialitate s-a constatat că, nu a existat o concordanţă între 
activităţile efectuate şi numărul de procurori, la acest birou desfăşurându-şi activitatea 
o perioadă de timp îndelungată doar procurorul şef birou care îndeplinea  activităţile 
specifice funcţiei de conducere  şi cele  de execuţie dar şi activităţi  de informare şi 
relaţii cu presa. 

Pentru realizarea unui echilibru între volumul de muncă şi personalul biroului se 
impune ca schema să fie ocupată efectiv de persoane care cunosc cel puţin o limbă 
străină, iar procurorul şef birou să îndeplinească numai activităţile specifice biroului de 
legătură cu instituţii din alte state nu şi cele privind compartimentul de informare şi 
relaţii publice, cu atât mai mult cu cât la acest birou este o persoană desemnată prin 
ordin al procurorului şef şi  are atribuţii stabilite prin lege şi regulament. 

 
CAPITOLUL IV 

 Biroul de informare şi relaţii publice 
 

Structura biroului: 
În cadrul biroului de informare şi relaţii publice, în prezent, îşi desfăşoară 

activitatea un specialist, care are şi calitatea de şef de birou, un ofiţer de poliţie judiciară 
şi 2 grefieri. 

Atribuţiile şi modul de îndeplinire a acestora. 
În realizarea atribuţiilor înscrise în art. 75 din Regulamentul de ordine interioară 

a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în perioada supusă controlului au fost îndeplinite 
următoarele activităţi: 

● redactarea şi transmiterea a 187 comunicate de presă (117 în cursul anului 2006 
şi 70 în perioada ianuarie – mai 2007) cu privire la activitatea de urmărire penală 
desfăşurată în cadrul D.N.A.  

Comunicatele au vizat: 
- sinteze ale rechizitoriilor întocmite de procurorii din cadrul D.N.A; 
- informaţii cu privire la începerea urmăririi penale;  
- informaţii cu privire la luarea de către procurorii Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie a măsurii preventive a reţinerii; 
- precizări, drepturi la replică, anunţuri.   
● organizarea unui număr de 51 interviuri şi intervenţii în mass-media ale 

conducerii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (39 în cursul anului 2006 şi 12 în perioada 
ianuarie – iunie 2007); 

● realizarea zilnică a revistei presei publicată pe pagina de Intranet; 
● contribuţia la configurarea unei pagini de Internet; 
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Din verificările efectuate a reieşit că emiterea comunicatelor de presă, 
interviurile şi intervenţiile în mass-media s-au realizat în acord cu dispoziţiile şi 
principiile înscrise în Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public şi „Ghidul de bune practici pentru cooperarea între instanţe, parchete de pe 
lângă acestea şi mass-media”, aprobat prin Hotărârea nr. 277/13 aprilie 2006 a 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

 
În perioada supusă controlului au fost formulate, în baza dispoziţiilor Legii 

544/2001, două reclamaţii administrative împotriva modului de rezolvare a cererilor 
privind accesul la informaţii legate de stadiul cercetărilor efectuate în două dosare 
instrumentate de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

 Într-una din cauze (dosar nr. 92/C/20 ianuarie 2006, Comisia de analiză privind 
încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public, a dispus admiterea 
reclamaţiei administrative şi luarea măsurilor necesare pentru comunicarea informaţiilor 
solicitate. 

 Cealaltă reclamaţie, la data controlului, se afla pe rolul Comisiei.       
 

Măsurile luate şi rezultatele obţinute în realizarea recomandărilor formulate în 
cadrul proiectului EU Twinning „Îmbunătăţirea luptei împotriva corupţiei”. 

  
În cadrul proiectului EU Twinning „Îmbunătăţirea luptei împotriva corupţiei”- 

subproiectul „Eficienţa DNA”, în perioada 26 - 30 martie 2007 a avut loc o primă 
misiune de evaluare realizată de expertul specialist selectat de unitatea de implementare 
care s-a finalizat cu următoarele recomandări: 

- constituirea unei structuri de comunicare solidă în cadrul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie care are în vedere sporirea numărului de angajaţi din cadrul Biroului de 
informare şi relaţii publice; 

- crearea unui mediu pentru coordonare a comunicării inter-instituţionale; 
- dezvoltarea abilităţii de comunicare la nivelul serviciilor teritoriale.      
 
Măsurile luate în vederea transpunerii în practică a acestor recomandări au fost 

următoarele: 
- începând cu data de 15 iunie 2007 a mai fost încadrată o persoană, ofiţer de 

poliţie judiciară, care urmează să preia o parte din sarcinile legate de comunicare; 
- purtătoarea de cuvânt, care are şi calitatea de şef al Biroului, face parte din 

grupul de lucru constituit în vederea elaborării unei strategii de comunicare la nivelul 
instanţelor şi parchetelor, în cadrul unui program coordonat de Consiliul Superior al 
Magistraturii. 

 
Alte activităţi: 
Pornind de la faptul că reprezentanţii societăţii civile au exprimat unele opinii, 

potrivit cărora comunicatele emise de D.N.A. nu ar respecta prezumţia de nevinovăţie a 
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persoanelor cercetate, Biroul a întocmit o notă pe care a înaintat-o Consiliului Superior 
al Magistraturii.  

În cuprinsul acesteia pe de o parte, au fost prezentate unele aspecte referitoare  la 
desfăşurarea relaţiei de comunicare dintre instituţie şi mass-media, iar pe de altă parte, s-
a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii, în calitate de garant al independenţei 
justiţiei, să-şi exprime punctul de vedere cu privire la următoarele aspecte legate de 
forma pe care trebuie să o îmbrace  comunicatele de presă emise de Consiliul Superior al 
Magistraturii: 

- folosirea în cuprinsul acestora a numelui şi prenumelui complet al persoanei 
cercetate sau numai a iniţialelor; 

- ataşarea la numele persoanei şi a calităţii sale procesuale sau folosirea unei alte 
terminologii din care să rezulte că aceasta este cercetată penal; 

- descrierea faptelor reţinute prin rechizitoriu să se facă prin folosirea unor 
expresii care denotă certitudinea sau a unor expresii dubitative; 

- referirea la unele societăţi comerciale implicate în cauzele penale să se facă prin 
menţionarea denumirii complete sau doar a iniţialelor acesteia; 

- folosirea în cuprinsul comunicatului a numelui denunţătorului sau protejarea 
identităţii acestuia; 

- eliberarea reprezentanţilor mass-media a unor copii de pe rechizitoriu sau 
prezentarea în comunicat unei sinteze a rechizitoriului; 

- precizarea în cuprinsul comunicatului a instanţei sesizate sau numai a menţiunii 
generice că vinovăţia persoanei trimise în judecată va fi stabilită de instanţă. 

 
În prezent se lucrează la elaborarea unei strategii de comunicare care să asigure o 

imagine riguroasă a funcţionării şi activităţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie.    
 
 

CAPITOLUL V 
Modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale ale persoanelor cu funcţii de conducere în 

cadrul serviciului şi celor două birouri 
 

Serviciul este condus de procurorul şef Anca Jurma numită prin Ordinul 
ministrului justiţiei nr.681/C/05 martie 2004. 

Verificările au evidenţiat faptul că în perioada supusă controlului procurorul şef 
al Serviciului: 

● a organizat şi coordonat  activitatea personalului din serviciu; 
● a luat măsuri pentru rezolvarea corectă şi la termen a lucrărilor repartizate 

personalului din subordine; 
● în calitate de şef al unităţii de implementare a proiectelor PHARE a coordonat 

modul de derulare a convenţiilor şi contractelor, urmărind îndeplinirea la termen a 
obiectivelor propuse; 

● a organizat întâlnirile procurorului şef de direcţie cu reprezentanţii organismelor 
internaţionale, ai ambasadelor altor state şi a autorităţilor judiciare străine; 
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● a urmărit modul de valorificare a observaţiilor, constatărilor şi materialelor 
documentare obţinute de participanţii la stagiile de pregătire şi la vizitele de studiu din 
străinătate; 

● a asigurat informarea  operativă a procurorului şef de direcţie cu privire la 
modul de reflectare în documentele organizaţiilor şi organismelor internaţionale a 
situaţiei corupţiei în România; 

● a participat la pregătirea misiunilor de evaluare (peer review) din partea 
Comisiei Europene în domeniul luptei anticorupţie.   

Procurorul şef al Biroului de legătură cu instituţii similare din alte state, 
Adina Andreescu, din punct de vedere organizatoric a luat măsuri eficiente în vederea 
respectării echilibrate a sarcinilor pentru personalul din subordine. 

Totodată, aceasta a urmărit modul în care sunt întocmite cererile de asistenţă 
judiciară internaţională în materie penală şi respectate prevederile din tratate şi convenţii 
la care România este parte. 

A urmărit permanent şi a ţinut legătura cu instituţii similare din alte state pentru 
efectuarea, într-un termen scurt, a activităţilor solicitate de autorităţile române în cadrul 
celor de asistenţă socială. 

Sub aspectul coordonării activităţii, a asigurat o bună colaborare cu celelalte 
secţii, servicii şi compartimente dar şi cu celelalte instituţii. 

De asemenea, a asigurat participarea procurorilor din cadrul direcţiei la efectuarea 
unor activităţi procedurale în statele solicitate, dar şi a procurorilor străini la efectuarea 
unor activităţi atunci când România a fost stat solicitat. 

În activitatea de informare publică, a întocmit proiectele comunicatelor de presă 
cu respectarea dispoziţiilor şi termenelor înscrise în Legea nr. 544/2004 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public. 

Biroul de informare şi relaţii cu publicul este condus de d-na Săplăcan Livia 
Svetlana – ziarist. 

În perioada supusă controlului, datorită calităţilor organizatorice şi de bun 
comunicator al şefului de birou, activitatea a înregistrat un real salt calitativ.  

Astfel, prin activităţile desfăşurate de către acesta s-a asigurat transmiterea 
informaţiilor de interes public într-un mod care să asigure pe de o parte, respectarea 
caracterului nepublic al urmăririi penale şi prezumţia de nevinovăţie a persoanelor 
cercetate, iar pe de altă parte necesitatea unei transparenţe a actului de justiţie. 

D-na Săplăcan Livia Svetlana face parte din grupul de lucru constituit în vederea 
elaborării unei strategii de comunicare la nivelul instanţelor şi parchetelor, în cadrul unui 
program coordonat de Consiliul Superior al Magistraturii, iar în prezent, lucrează la 
elaborarea unei strategii de comunicare care să asigure o imagine riguroasă a 
funcţionării şi activităţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
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SERVICIUL INFORMAŢIILOR CLASIFICATE ŞI DE CENTRALIZARE A 

DATELOR PRIVIND CORUPŢIA 
 

CAPITOLUL I 
Cadrul legal de funcţionare 

 
Conducerea, structura şi atribuţiile Serviciului sunt reglementate de dispoziţiile 

înscrise în capitolul VII al Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie. 

 
CAPITOLUL II 

Atribuţiile şi modul de îndeplinire a acestora în perioada supusă verificărilor 
 

În perioada  01 ianuarie 2006 - iunie 2007 au fost desfăşurate următoarele 
activităţi:  

● asigurarea evidenţei, păstrării, manipulării, multiplicării, transmiterii şi arhivării 
documentelor clasificate. În perioada de referinţă au fost înregistrate documente având 
caracter de secret de stat sau de serviciu. Pentru toate aceste documente s-a urmărit 
modul de valorificare, după care au fost arhivate, restituite emitenţilor sau trimise la alte 
parchete ori instanţe, cu  respectarea normelor de protecţie prevăzute de lege; 

 ● centralizarea, analizarea şi valorificarea datelor privind corupţia. În acest scop, 
încă din anul 2002 a fost constituită o bază de date ACCES, la nivel central şi teritorial, 
privind toate dosarele înregistrate la Direcţia Naţională Anticorupţie, bază ce a fost 
dezvoltată permanent, prin adăugarea de noi câmpuri, interogări, rapoarte. 

În anul 2006, baza de date a fost actualizată săptămânal la nivelul central al DNA 
şi lunar, de către serviciile teritoriale, iar din luna noiembrie 2006, actualizarea se 
realizează zilnic, prin transmitere în reţea securizată. 

Aceste date şi informaţii, neclasificate, cu aprobarea procurorului şef al Direcţiei, 
iar în absenţa acestuia cu aprobarea procurorului şef adjunct, au fost valorificate: în 
activitatea de documentare pentru uzul procurorilor anchetatori şi pentru evitarea 
desfăşurării unor anchete duble, ori pentru informarea conducerii instituţiei sau a 
purtătorului de cuvânt, atunci când    s-au solicită date sau sinteze ale activităţii de 
urmărire penală a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precum şi la  completarea 
formularelor statistice; 

● a fost creată o reţea informatică securizată prin interconectarea structurilor 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie (sediul central şi sediile teritoriale); 

● s-a continuat dotarea cu tehnică de calcul şi produse software prin intermediul 
componentei de investiţii a programelor PHARE derulate de Direcţia Naţională 
Anticorupţie; 

● s-a realizat cablarea tuturor sediilor structurilor teritoriale ale Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie;  

● s-a realizat recepţionarea, instalarea, configurarea şi distribuirea a 250 de staţii 
de lucru; 
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● s-a realizat o nouă pagină INTERNET a Direcţiei Naţionale Anticorupţie; 
● s-a creat o bază de date privind lucrările cu caracter general şi dosarele penale 

având ca obiect infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităţii Europene. 
În perioada supusă controlului a existat o colaborare permanentă cu Ministerul 

Administraţiei şi Internelor pentru administrarea conturilor de acces la bazele de date 
repartizate utilizatorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie; 

Personalul din cadrul Serviciului a urmat forme de pregătire specifice activităţii 
de protecţie a informaţiilor clasificate.  

         
CAPITOLUL III 

Modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale de către  
procurorul şef al Serviciului 

 
Prin Ordinul ministrului justiţiei nr.1744/C din 30 iunie 2004  în funcţia de 

procuror şef al Serviciului a fost numită d-na procuror Violeta Sechely. 
Verificarea modului în care procurorul şef şi-a îndeplinit atribuţiile manageriale 

ce îi reveneau, potrivit dispoziţiilor înscrise în art. 79 din Regulamentul de ordine 
interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a evidenţiat următoarele aspecte:  

Sub aspect organizatoric s-au luat măsuri pentru:  
● repartizarea echilibrată a lucrărilor, ţinându-se seama de volumul de activitate al 

personalului, urgenţa şi complexitatea lucrărilor; 
● stabilirea unei ordine de priorităţi în perioadele în care numărul solicitărilor 

depăşea capacitatea serviciului, ţinându-se seama de caracterul şi urgenţa acestora (cum 
ar fi spre exemplu: cauze cu inculpaţi arestaţi, prelungiri ale duratei autorizaţiilor de 
interceptare); 

● ţinerea evidenţelor şi circulaţia corespunzătoare a lucrărilor în cadrul 
compartimentului de grefă; 

● înlocuirea echipamentului tehnic şi informatic; 
Sub aspect coordonării activităţii s-au luat măsuri pentru realizarea unei bune 

colaborări cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
precum şi între cele două birouri ale Serviciului;  

 Sub aspectul atribuţiei de îndrumare şi control. În perioada supusă verificărilor s-
a constatat că a existat o permanentă preocupare pentru realizarea controlului operativ 
curent. 

 
Verificările efectuate la acest serviciu nu au evidenţiat elemente care să 

conducă la concluzia că, în activităţile desfăşurate, s-a depăşit cadrul impus de lege.     
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SERVICIUL TEHNIC 

 
CAPITOLUL I 

Cadrul legal de funcţionare 
 

Art. 151 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia 
Naţională Anticorupţie (modificată) autorizează această unitate de parchet să deţină şi să 
folosească mijloacele adecvate pentru obţinerea, verificarea, prelucrarea şi stocarea 
informaţiilor privitoare la faptele de corupţie prevăzute în Legea în Legea nr. 78/2000. 

Serviciu tehnic este unica structură de acest gen din cadrul Ministerului Public şi a 
fost creat pentru realizarea activităţilor de resort tehnic şi criminalistic ale urmăririi 
penale. 

Structura şi atribuţiile Serviciului tehnic sunt stabilite în dispoziţiile înscrise în 
capitolul XI, art. 89 şi urm. din Regulamentul de ordine interioară a Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie, aprobat prin Ordinul nr. 2184/C/2 octombrie 2006 al ministrului justiţiei, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 852, Partea I, din                   17 octombrie 2006.    

Acest serviciu se află în subordinea directă a procurorului şef al Direcţiei.  
În perioada supusă verificărilor, cu sprijinul nemijlocit al Departamentului de 

Justiţie al Statelor Unite ale Americii a fost derulat programul de înzestrare şi asistenţă 
tehnică. În cadrul acestui program, Serviciul fost dotat cu mijloace tehnice performante 
de investigare a infracţiunilor de corupţie.             

CAPITOLUL II 
Structura Serviciului tehnic 

 
Serviciul are în componenţă două birouri, respectiv biroul tehnic şi biroul de 

telecomunicaţii. 
Potrivit structurii aprobate prin Ordinul nr. 82 din 11 august 2006 al procurorului 

şef direcţie, serviciul are o schemă cu 25 de posturi, încadrate cu ofiţeri de poliţie 
judiciară, (repartizaţi în număr de câte 8 pe cele două birouri), funcţionari publici 
(specialişti), personal auxiliar de specialitate şi personal contractual.  

 
CAPITOLUL III 

Atribuţiile şi modul de îndeplinire a acestora în perioada supusă verificărilor 
 

În perioada supusă verificărilor, Serviciul tehnic a efectuat activităţile 
criminalistice în cauzele aflate pe rolul atât a structurii centrale a D.N.A. cât şi a 
structurilor teritoriale. 

Activităţile tehnice au fost desfăşurate cu respectarea dispoziţiilor înscrise în 
Codul de procedură penală. 

În îndeplinirea atribuţiei înscrise în art. 90 din Regulamentul de ordine interioară, 
Serviciul tehnic şi-a adus, în mod direct, contribuţia la constatarea infracţiunilor 
flagrante, prin efectuarea tuturor activităţilor criminalistice şi operativ curente.   



 

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6, Tel: 3116900; Fax:3116901 , Web: www.csm1909.ro 

În acest scop, Serviciul a asigurat suportul criminalistic şi logistic de specialitate, 
necesar secţiilor operative ale structurii centrale şi a celor 15 servicii teritoriale.  

Potrivit art. 90 lit. c din Regulamentul de ordine interioară, Serviciul tehnic are 
atribuţii de asigurare a punerii în executare, inclusiv prin serviciile şi structurile 
specializate, a autorizaţiilor de interceptare şi înregistrare a convorbirilor, comunicărilor 
şi imaginilor. 

În prezent, interceptarea şi înregistrarea convorbirilor telefonice, suportul tehnic şi 
infrastructura (reţeaua de comunicaţii, servere,etc.) sunt asigurate exclusiv de Serviciul 
Român de Informaţii, dat fiind că, prin Hotărârea C.S.A.T, această instituţie a fost 
desemnată ca unică autoritate naţională în domeniul realizării interceptărilor şi al 
relaţiilor cu operatorii de telecomunicaţii. 

Accesul Direcţiei Naţionale Anticorupţie la resursele informatice puse la 
dispoziţie de Serviciul Român de Informaţii este asigurat de Biroul de telecomunicaţii 
din cadrul Serviciului tehnic. 

Toate staţiile de lucru din reţeaua locală a Biroului telecomunicaţii sunt conectate 
la un echipament „switch”, al cărui management este realizat de către specialiştii SRI, în 
sistem „remote”. 

Prin urmare, Direcţia Naţională Anticorupţie (prin intermediul biroului 
telecomunicaţii) este un simplu beneficiar al resurselor puse la dispoziţie de Serviciul 
Român de Informaţii. 

În perioada supusă verificărilor, în condiţiile art. 911 Cod procedură penală, au 
fost solicitate şi emise autorizaţii de interceptare şi înregistrare a convorbirilor sau 
comunicaţiilor.  

Din verificări a reieşit că interceptările s-au realizat cu respectarea normelor 
înscrise în dispoziţiile art. 912 şi art. 913 Cod procedură penală. 

  
CAPITOLUL IV 

Modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale ale persoanelor cu funcţii de conducere 
în cadrul serviciului şi celor două birouri 

 
Prin Hotărârea nr. 129 din 14 iunie 2007 a Consiliului Superior al Magistraturii  - 

Secţia pentru procurori, procurorul Popa Aristotel Mihai a fost numit în funcţia de 
procuror şef al Serviciului tehnic. 

Anterior, acesta a fost delegat în funcţia de procuror şef începând cu data 
01.11.2006 (Ordinele nr. 2191/02 noiembrie 2006, 2439/15 decembrie 2006 şi 
688/23.03.2007 ale Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie).  

Cele două birouri sunt conduse de şefi de birouri care au calitatea de ofiţeri 
judiciari.  

Verificarea modului în care sunt îndeplinite de către persoanele cu funcţii de 
conducere a atribuţiile de organizare, coordonare şi control a evidenţiat următoarele 
aspecte:  

Sub aspect organizatoric s-au luat măsuri pentru:  



 

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6, Tel: 3116900; Fax:3116901 , Web: www.csm1909.ro 

● repartizarea echilibrată a lucrărilor, ţinându-se seama de volumul de activitate al 
personalului, urgenţa şi complexitatea lucrărilor; 

● stabilirea unei ordine de priorităţi în perioadele în care numărul solicitărilor 
depăşea capacitatea serviciului, ţinându-se seama de caracterul şi urgenţa acestora (cum 
ar fi spre exemplu: cauze cu inculpaţi arestaţi, prelungiri ale duratei autorizaţiilor de 
interceptare); 

● ţinerea evidenţelor şi circulaţia corespunzătoare a lucrărilor în cadrul 
compartimentului de grefă; 

● înlocuirea echipamentului tehnic şi informatic; 
Sub aspect coordonării activităţii s-au luat măsuri pentru realizarea unei bune 

colaborări cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
precum şi între cele două birouri ale Serviciului;  

 Sub aspectul atribuţiei de îndrumare şi control. În perioada supusă verificărilor s-
a constatat că a existat o permanentă preocupare pentru realizarea controlului operativ 
curent. 

De asemenea, procurorul şef al Serviciului, în cauzele complexe, a îndrumat în 
mod direct echipele operative din cadrul Biroului tehnic care     s-au deplasat în teren, 
coordonând, alături de procurorul de caz, activitatea ofiţerilor de poliţie judiciară. 

Verificările efectuate la acest Serviciul tehnic nu au evidenţiat elemente care 
să conducă la concluzia că, în activităţile desfăşurate, s-a depăşit cadrul impus de 
lege.     

 
 

SERVICIUL  DE   REGISTRATURĂ,   GREFĂ,   
ARHIVĂ  ŞI RELAŢII   CU PUBLICUL 

 
Prin Ordinul nr. 119/5 decembrie 2005 al procurorului şef al Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, acest Serviciu este coordonat, controlat şi îndrumat de doamna procuror 
şef adjunct Direcţie Gâlcă Carmen Argentina. 

Serviciu este condus de doamna procuror şef serviciu, Dumitrache Daniela. 
În exercitarea activităţii sale, serviciul are atribuţiile prevăzute de art. 81 din 

Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin 
Ordinul nr. 2184/C/2006 al Ministerului Justiţiei, publicat în Monitorul Oficial nr. 
852/17 octombrie 2006. 

Precizăm că acest Serviciu nu primeşte şi nu înregistrează lucrări privind 
informaţii clasificate, acestea fiind  înregistrate la Serviciul informaţiilor clasificate şi de 
combatere a datelor privind corupţia conform art. 157 din Regulament, analizat separat. 
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CAPITOLUL I 
Activitatea persoanelor cu funcţie de conducere 

 
 Potrivit art. 80 din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei  Naţionale 
Anticorupţie, Serviciul de registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul este condus de 
un procuror şef serviciu. 

Prin Hotărârea nr. 116/04 mai 2006 a Consiliului Superior al Magistraturii, a fost 
numită în funcţia de şef serviciu doamna procuror Dumitrache Daniela. 

Aceasta are în subordine un ofiţer de poliţie judiciară, 3 grefieri, un grefier arhivar 
şi un agent procedural. 

Atribuţiile procurorului şef serviciu sunt stabilite prin art. 82 din Regulamentul de 
ordine interioară al Direcţiei  Naţionale Anticorupţie. 

În exercitarea funcţiei de organizare, a procedat la desemnarea grefierilor cu 
atribuţii de primire şi înregistrare a corespondenţei, inclusiv înregistrarea în format 
electronic a registrului Opis alfabetic, în vederea identificării operativă a sesizărilor 
anterioare , testării programului Ecris şi tehnoredactării lucrărilor. 

A stabilit atribuţiile grefierului arhivar şi agentului procedural. 
În această perioadă i-au fost prezentate spre examinare în vederea înregistrării un 

număr de 12589 lucrări, constând în plângeri, cereri, sesizări, memorii, dosare de 
urmărire penală transmise prin declinare de competenţă. 

A organizat activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor în conformitate cu 
depoziţiile art. 82 lit. d şi e şi art. 109 lit. i din Regulamentul de ordine interioară al 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

A participat la elaborarea Ghidului de orientare pentru justiţiabili. 
A emis lunar dispoziţii de acordare a orelor suplimentare, motivat de volumul 

mare de activitate. 
A gestionat situaţiile deosebite apărute datorită lipsei personalului auxiliar, 

emiţând Dispoziţia nr. 5464/23 iunie 2006. 
A verificat zilnic stocul de lucrări aflate în curs de înregistrare şi registrele în 

format electronic conform art. 136 alin. 3 din Regulament. 
A asigurat prezenţa personalului auxiliar de specialitate la cursurile de pregătire 

organizate de Şcoala Naţională de Grefieri, a evaluat şi îndrumat activitatea grefierului 
arhivar în perioada de probă de 2 luni după promovarea concursului, organizat pentru 
acest post. 

Sub îndrumarea sa au fost întocmite mai multe referate cu teme utile activităţii 
secţiei. 

A luat măsuri pentru difuzarea către personalul din subordine a unor materiale 
privind modificările de acte normative şi legislaţie comparată, transmise de Serviciul de 
studii, resurse umane şi perfecţionare profesională. 

A coordonat şedinţa de învăţământ profesional din 29 iunie 2007 la care au  
participat 23 grefieri. 
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CAPITOLUL II 
Activitatea  serviciului  de  registratură,  grefă,arhivă  şi  relaţii  cu  publicul 

 
 
 Am procedat la verificarea activităţii de primire, înregistrare şi trimitere a 
memoriilor, sesizărilor, dosarelor de urmărire penală şi a altor lucrări, compartimentelor 
de resort din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

● Aceste activităţi sunt consemnate în Registrul de intrare – ieşire a 
corespondenţei (R 13), conform prevederilor art. 155 lit. a din Regulament,  dându-se 
numere pare, numerotarea făcându-se din 2 în 2. 
 Au fost verificate pentru anul 2006 un număr de 7 registre R – 13, în care s-au 
efectuat un număr total de 5496 înregistrări, de la nr. 2 la nr. 10.992. 
 Fiecare din cele 7 registre verificate sunt numerotate, iar pe coperte sunt înscrise 
denumirea registrelor, anul, numărul iniţial şi ultimul număr de înregistrare. 
 La sfârşitul fiecărui registru se certifică numărul filelor folosite şi numărul 
înregistrărilor efectuate. 
 Sunt completate rubricile privind numărul de înregistrare, data înregistrării, 
numărul şi data documentului primit, emitentul documentului, iar pentru petiţionarii  
persoane fizice sunt consemnate numele, prenumele şi adresa acestora, conţinutul pe 
scurt al documentului, data expedierii – care reprezintă data predării la secţia 
competentă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau la structura teritorială, la rubrica 
„destinatar” fiind menţionată secţia sau structura teritorială căreia i s-a trimis 
documentul. 
 În situaţiile în care plângerile, memoriile sau cererile sunt trimise serviciilor 
teritoriale, acest fapt  se comunică petenţilor iar în situaţia în care memoriile sunt trimise 
secţiilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie, nu se mai comunică petenţilor, aceştia urmând 
să fie citaţi sau comunicându-li-se soluţiile de către secţia care a efectuat cercetările. 
 În cazul persoanelor primite în audienţă se consemnează numele şi prenumele 
acestora, domiciliul, conţinutul plângerii, iar în registrul de audienţă se consemnează 
modul de rezolvare sau unde s-a trimis lucrarea. 
 Am constatat că înregistrările în volumul IV şi V pe anul 2006 au fost efectuate în 
paralel, din 4 în 4, de la nr. 5504 la 8696, în volumul IV şi de la          nr. 5502 la 8698 în 
volumul V. 
    Deoarece în lunile iunie şi iulie 2006 s-au efectuat înregistrări în două registre în 
paralel, s-a înregistrat greşit ordinea cronologică, constatându-se înregistrări ale unor 
numere de ordine mai mari pentru date anterioare înregistrărilor de numere mai mici. 
Ex: nr. de înregistrare 5606, 5510, 5614, 5618, 5622, 5626, 5642, 5646 sunt înregistrate  
între 3 şi 4 iulie, iar numerele 5656, 5660, 5664, 5676, 5680, 5700, 5720 sunt 
înregistrate în data de 28 iunie 2006. 
 Pentru anul 2007 au fost prezentate 3 registre R – 13, de la nr. 2 la nr. 5092, până 
la data de 4 iulie 2007. 
 Registrele I şi II sunt completate, dar nu s-a certificat de către grefierul şef 
numărul înregistrărilor şi numărul filelor folosite, încălcându-se dispoziţiile art. 147 alin. 
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2 din Regulament, potrivit cărora „la sfârşitul anului  sau la închiderea unui volum din 
registru se certifică de către grefierul şef numărul înregistrărilor şi numărul filelor 
folosite”. 

● Registrul de evidenţă a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, plângerilor şi 
memoriilor adresate Direcţiei Naţionale Anticorupţie (R – 19) cuprinde înregistrări 
efectuate în baza art. 155 lit. b din Regulament. 
 În anul 2006, s-au completat un număr de 5 registre R – 19, efectuându-se un 
număr de 2973 înregistrări. 
 Registrele sunt numerotate pe volume, iar pe copertă se menţionează anul, 
numărul iniţial şi ultimul număr de înregistrare. 
 La sfârşitul fiecărui volum se menţionează numărul de file folosite şi numărul de 
înregistrări efectuate (primul şi ultimul număr de înregistrare) sub semnătura grefierului 
şef şi având aplicată ştampila serviciului. 
 Examinând înregistrările am constatat că în toate cazurile sunt completate 
rubricile privind numărul şi data înregistrării, persoana care reclamă şi domiciliul 
acesteia, obiectul plângerii, unde a fost trimisă plângerea şi data trimiterii, cu menţiunea 
că s-a făcut comunicarea către petenţi. 
 În registrele R – 19 sunt înregistrate plângeri penale care sunt de competenţa altor 
unităţi de parchet, plângeri privind tergiversarea cercetărilor şi alte cazuri ce se includ în 
prevederile art. 275 – 278 Cod procedură penală, cereri care exced competenţei 
funcţionale a parchetelor sau solicitări de audienţe. 
 Cu privire la solicitarea de audienţă s-a identificat în aceste registre o singură 
cerere, a deţinutului S.N. de la Penitenciarul Slobozia, înregistrată sub nr. 81 la       5 
ianuarie 2006. 
  Plângerile penale care nu sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie – 
Structura Centrală sunt trimise la unitatea de parchet competentă. 
 Deoarece plângerile, denunţurile şi alte sesizări penale adresate Direcţiei  
Naţionale Anticorupţie sunt înregistrate atât în registrul R- 13 conform art. 155 alin. 1 
lit. a din Regulament cât şi în registrul R- 19 conform art. 155 alin. 1 lit. b din 
Regulament, am solicitat lămuriri de la doamna procuror şef Secţie Dumitrache Daniela 
şi de la domnul consilier şef Dumitru Ion care a redactat proiectul de regulament. 
 Doamna procuror şef serviciu susţine interpretarea art. 155 lit. a şi b potrivit 
căreia plângerile, denunţurile şi alte sesizări cu caracter penal care privesc activitatea 
Direcţiei  Naţionale Anticorupţie se înregistrează în R- 13 iar celelalte plângeri şi 
sesizări penale de competenţa altor unităţi de parchet se înregistrează în R- 19. 
 Domnul consilier Dumitru Ion susţine că toate plângerile şi sesizările cu caracter 
penal trebuie înregistrate în registrul R – 13, în registrul R – 19 urmând să fie 
înregistrate plângerile, cererile şi memoriile „altele decât cele penale”. 
 Am constat că datorită modului de redactare a textului art. 155 din Regulamentul 
de ordine interioară, plângerile şi sesizările cu caracter penal de înregistrează în două 
categorii de registre, situaţie singulară în ansamblul structurilor Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
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 Astfel, în Regulamentul de ordine interioară al parchetelor valabil pentru toate 
structurile la art. 181 alin. 1, se prevede că cererile, reclamaţiile, sesizările şi memoriile 
se înregistrează în registrul R – 19 dându-se număr fără soţ, iar potrivit alin. 2 din acelaşi 
articol „toate celelalte categorii de corespondenţă se înregistrează în registrul de intrare – 
ieşire a corespondenţei R- 13”.  
   În aceste registre R- 19 am identificat mai multe situaţii în care sesizările 
anonime au fost trimise la unităţile de parchet competente. 
         Această procedură încalcă dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 233/2002 pentru 
aprobarea O.G. nr. 27/2002, potrivit cărora „petiţiile anonime sau cele în care nu sunt 
trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează”. 
 O altă categorie de înregistrări o reprezintă cazurile în  care sesizările nu au un 
obiect identificabil sau nu sunt fapte de natură penală şi în cazul cărora se menţionează, 
„aspectele sesizate nu sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie” şi se 
precizează că se păstrează în arhivă. 
 O situaţie aparte o reprezintă cazurile în care sesizările cuprind fapte de natură 
penală, conţin toate datele de identificare a petentului şi a făptuitorului dar lucrările au 
fost clasate cu menţiune „se păstrează în arhivă”, exemplu lucrarea nr. 5869/19 
decembrie 2006 în care se sesizează fapte de natură penală, dar în registru se 
consemnează că faptele sesizate nu sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
şi că sesizarea „se păstrează în arhivă”.  
 Lucrarea nr. 125/2006, petenţii care reclamă abuzurile şi ilegalităţile comise de un 
funcţionar angajat al unui grup şcolar. Lucrarea s-a arhivat la 09 ianuarie 2006 şi nu s-a 
comunicat părţilor, deşi excedea competenţei Direcţiei Naţionale Anticorupţie, iar alte 
două plângeri similare au fost trimise unităţilor de parchet competente. 
 Într-o altă categorie se includ sesizările care nu conţin fapte de natură penală dar 
din eroare lucrarea a fost repartizată unei secţii a Direcţiei  Naţionale Anticorupţie – 
exemplu lucrarea  înregistrată în anul 2006 , în care se menţionează „Litigiu comercial, 
critică hotărârea judecătorească”, repartizată la Secţia a II-a. 

● Comunicările cu persoane fizice şi juridice. 
 Expedierea corespondenţei către persoanele fizice sau juridice se face prin scrisori 
simple sau recomandate, menţionate în borderouri de expediere a corespondenţei, ţinute 
separat pentru expediere prin scrisori simple şi recomandate având completate rubricile 
privind destinatarul, numărul lucrării şi semnătura de predare.  
 Pentru expedierea corespondenţei prin Serviciul de poştă, se prezintă de către 
agentul procedural corespondenţa însoţită de Borderoul de prezentare a obiectelor de 
corespondenţă bancare – Anexa 6 care este semnată şi ştampilată de predător şi primitor. 
 În acest borderou se menţionează numeric şi valoric corespondenţa internă,  
simplă şi recomandată precum şi cea internaţională simplă şi recomandată. 
 La acest borderou se ataşează borderoul  pentru trimiteri de corespondenţă 
recomandată cu semnătură de primire, care conţine menţiuni privind fiecare destinatar şi 
numărul fiecărei lucrări.    
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La nivelul serviciului  grefă  al Direcţiei  Naţionale Anticorupţie  nu  s-a  folosit  
condica  de  corespondenţă, lucrările  care  se  pot  transmite prin curier,  sub luare  de  
semnătură în  condica  C -7. 

Corespondenţa primită  de  Direcţia  Naţională  Anticorupţie  reprezentând  
plângeri,  sesizări,  corespondenţă  care  nu  se  deschide,  adresată    procurorului  şef  
sau  secţiilor  Direcţiei  Naţionale  Anticorupţie  înregistrate  în  R-13  se  înregistrează  
şi  în condica  de  corespondenţă  şi  se predă grefei  secţiilor  sub luare  de  semnătură. 

Pentru  anul  2006  au  fost  completate  6  volume  de corespondenţă cu  secţiile  
din  cadrul  structurii  centrale. 

Corespondenţa  primită  în conformitate  cu  H.G.  nr.  1349/2002,  modificată  şi  
completată  prin H.G.  nr.  172/2004,  se  primeşte  pe  baza  unui  borderou înseriat  
având  menţionate  expeditorul,  destinatarul,  numărul  de  înregistrare  al  
corespondenţei  şi  numărul  anexelor,  semnătura  de  predare  şi  de  primire. 

● Registrul  de  evidenţa ordinelor cu  caracter  normativ  ale  procurorului  
şef  al  Direcţiei  Naţionale  Anticorupţie – R - 1 
 A  fost prezentat registrul R – 1 conţinând evidenţa actelor cu caracter  normativ    
pe  perioada  ianuarie  2004 – până la  zi.   

Pentru  anul  2006  au  fost  înregistrate  133  ordine  ale  procurorului  şef  al 
Direcţiei  Naţionale  Anticorupţie iar în anul  2007,  până  la  data  controlului,  s-au  
înregistrat  un număr  de  84  ordine. 
 În acest  registru  sunt  consemnate  alături  de  ordinele  cu  caracter  normativ  şi  
alte  ordine  sau  dispoziţii  emise  de  procurorul  şef  al  Direcţiei. 

● Registrul  opis  alfabetic pentru  identificarea  lucrărilor  (R-15)  se ţine  doar  
în format  electronic  neexistând  un  registru  pe  suport   de  hârtie. 

● Registrul  pentru  evidenţa  sigiliilor  şi  ştampilele (R -17)  este  completat  
din  01  iulie  2003  până  la  23  martie  2006 şi conţine 16  poziţii  cuprinzând  
imprimarea în  tuş  a  sigiliilor  şi  ştampilelor  utilizate  de instituţie. 
 Sunt  consemnate  datele  intrării  în  folosinţă  şi  data  scoaterii din uz  a  
acestora  cu  modificările  intervenite  în perioada  funcţionării  instituţiei. 

● Registrul de  audienţă  R-18 
 În  anul  2006  au  fost  completate  4  volume,  iar  în anul  2007,  2  volume. 
 În  registru  se  consemnează  număr  curent,  data  audienţei  şi  perioada  de  
timp  (ore  şi  minute)  cât durează  audienţa,  numele  şi  prenumele  petenţilor,  numele  
şi  prenumele  celui  care  acordă  audienţe,  obiectul  acesteia  şi  modul  de  rezolvare. 
 Potrivit  art.  82  lit.  d  din  Regulament,  procurorul  şef  al Serviciului  
registratură, grefă -  arhivă,  organizează  activitatea  de  primire  în audienţă  a  
cetăţenilor şi,  după  caz,  acordă  audienţă  petiţionarilor. 
 Organizarea  audienţelor  s-a  concretizat  în  fixarea  unui  program  zilnic  de  
audienţă, între  orele  10.00 – 15.00 ,  audienţele  fiind ţinute  de  către  un ofiţer  de  
poliţie  judiciară  care  şi  semnează  la  rubrica  corespunzătoare  din  registru. 
 Acesta  procedează  la  ascultarea petentului  şi  în  situaţia  în  care  aspectele  
sesizate nu  sunt  de  competenţa  Direcţiei  Naţionale  Anticorupţie, îndrumă persoana 
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la instituţia sau unitatea de parchet competentă consemnând  această  situaţie  în  
registru. 
 În situaţiile în  care  cele  sesizate  sunt  de  competenţa  Direcţiei  Naţionale  
Anticorupţie,  audienţa se  acordă  de procurorul  şef  serviciu,  acesta  semnând  în  
registru  la  rubrica  corespunzătoare,  iar    sesizarea  se  înregistrează    imediat   în  R -  
13,  petentul primind numărul înregistrării. 

Am constatat  că.  procurorul  şef  a participat  la  audienţă  şi în  unele  situaţii în  
care  competenţa  nu  era  a  Direcţiei  Naţionale  Anticorupţie. 
 Pentru  situaţiile  în  care  se  solicită  audienţă  la  conducerea Direcţiei,   cererea  
se  înregistrează  în R-13  şi  se  întocmeşte  un  referat  de  către  procurorul  şef  
serviciu,  care  împreună   cu  cererea  se  înaintează conducerii  Direcţiei  Naţionale  
Anticorupţie. 
 După  primirea  cererii  şi a referatului,  conducerea  fixează  data  şi  ora  
audienţei,  care  se comunică  petentului  prin intermediul  serviciului. În  situaţia  
neacordării  audienţei,  se  comunică  petentului  acest  fapt.   
 Verificând  semnăturile  de la  rubrica  „persoana care  acordă  audienţa”,  am  
constatat  că  în anul  2006,  dintr-un  număr  total  de  2194  poziţii  un număr  de  34  
poziţii  sânt nesemnate,  iar 1964  poziţii  sunt  semnate  de  comisarul  de poliţie  
judiciară  şi  doar  un  număr  de  196  poziţii sunt  semnate  de  către  doamna  procuror 
şef serviciu,  fapt  ce  denotă că audienţele se acordă practic de către  ofiţerul  de  poliţie  
judiciară. 
 În anul 2007, din numărul  total de 934 înregistrări un număr de 10 sunt  
nesemnate,  iar  doamna  procuror şef serviciu a semnat  doar  în 50 de cazuri  la  rubrică 
din registru  privind persoana  care  acordă  audienţa, celelalte  înregistrări  fiind  
semnate  de  lucrătorul  de  poliţie.  În  registrele  de  audienţă  sunt  situaţii în  care  
semnătura este numai a lucrătorului de poliţie, dar acesta a menţionat că „ a participat şi 
d-na procuror şef serviciu”, deşi semnătura acesteia nu apare în rubrica corespunzătoare. 
 Menţionăm că, toate înregistrările din registrele de audienţă sunt efectuate de 
lucrătorul de poliţie judiciară. 
 În anul 2007 există un număr de 115 participări ale procurorului şef serviciu, fără 
semnătura acesteia, participări care se adaugă celor 50 în care a semnat personal de 
acordarea audienţei. Rezultă o participare de 165 cazuri din totalul de 934 audienţe 
acordate până la data controlului. 

● Registrul de evidenţă curentă a intrărilor – ieşirilor documentelor din 
arhivă (R-16) 

Arhiva Direcţiei Naţionale Anticorupţie s-a înfiinţat în baza avizului Directorului 
Arhivelor Naţionale nr. 3573 din 28.06.2005. 
 Personalul care îşi desfăşoară activitatea în arhivă a fost angajat în urma 
concursului organizat în august 2006. Până în august 2006 conducerea serviciului a 
desemnat un grefier pentru conservarea arhivei, până la numirea unui grefier arhivar. 
Ultimele intrări în arhivă s-au realizat în 31.05.2007. 
 În total s-au efectuat 150 depozitări de unităţi arhivistice. 
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 În registru sunt efectuate menţiuni privind data intrării, unitatea de la care provine 
(Secţia sau serviciul teritorial), denumirea inventarului – cu termenul de păstrare, număr 
dosare conform inventarului şi număr dosare efectiv primite, numărul dosarelor rămase 
la compartimentul de unde provin. 
 Nu sunt cazuri de selecţionare de documente şi nici de predare la Arhivele 
Naţionale.  
 Solicitările de documente din arhivă se înscriu în registrul de depozit în care se 
nominalizează denumirea fondului arhivistic, cota unităţii arhivistice solicitate, scopul 
scoaterii din depozit, numele şi funcţia persoanei solicitante, data scoaterii din arhivă a 
documentului şi semnătura solicitantului, precum şi data restituirii, confirmată prin 
semnătura arhivarului. 
 S-au înregistrat până în prezent, de la înfiinţare un număr de 6 solicitări. 
 S-a verificat localul arhivei, constatându-se că sunt create condiţii adecvate de 
spaţiu şi de mediu pentru depozitarea unităţilor arhivistice conform Legii nr.16/1996. 
 S-a constatat că depozitarea se face pe durata deţinerii, (respectiv permanent, 60 
de ani, 15, 10, 5 şi 3 ani), conform Nomenclatorului arhivistic. În localul arhivei există 
un umidificator care reglează umiditatea din aer şi menţine o temperatură constantă. 
 Predarea unităţilor arhivistice se face pe bază de inventar şi proces-verbal de 
predare - primire conform Anexei nr. 2 şi 3 din Legea 16/1996 privind Arhivele 
Naţionale. 
 Inventarul cuprinde numărul dosarelor, a filelor cuprinse în fiecare dosar, 
cuprinsul pe scurt al dosarului, indicativul dosarului după nomenclator şi observaţii. 
 Procesul verbal cuprinde toate menţiunile prevăzute în Anexa 3 din Legea 
nr.16/1996 fiind semnate de predător şi primitor. 

● Condica de prezenţă este ţinută la zi şi semnată de personalul din cadrul 
serviciului. 

 
PRIMIREA ÎNREGISTRAREA ŞI CIRCULAŢIA LUCRĂRILOR 

 LA CABINETUL PROCURORULUI ŞEF AL DIRECŢIEI  NAŢIONALE 
ANTICORUPŢIE 

 
 
 Această activitate revine grefierului şef cabinet ale cărui competenţe sunt stabilite 
în art. 96 din Regulament, iar modalitatea de înregistrare este prevăzută în art. 157 din 
acelaşi Regulament. 
 Au fost prezentate registre de intrare-ieşire a corespondenţei (R-13) pe anii 2006 
şi 2007, precum şi condicile de corespondenţă conţinând înregistrările lucrărilor primite 
la cabinet. 
 În anul 2006 au fost efectuate 1805 înregistrări în două registre, iar în anul 2007 
au fost înregistrate 1119 lucrări până la data controlului. 
 Registrele din anul 2006 sunt certificate la sfârşit prin semnătura grefierului şef 
cabinet având aplicată ştampila unităţii fiind consemnate numărul de pagini utilizate şi 
numărul de înregistrări. Aceleaşi menţiuni sunt efectuate şi în volumul I pe anul 2007. 
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 Procedând la verificarea înregistrărilor am constatat că acestea au fost efectuate în 
ordine cronologică menţionându-se numărul curent, persoana sau unitatea de la care 
provine lucrarea, obiectul acesteia, secţia sau serviciul la care au fost repartizate şi data 
repartizării. 
 După examinarea şi repartizarea lucrărilor de către procurorul şef acestea sunt 
predate sub semnătură prin „condica de corespondenţă (C-7)” persoanei sau serviciului 
unde au fost repartizate. 
 La cabinetul procurorului şef există un registru Opis alfabetic de identificare a 
lucrărilor (R -15) având consemnate numărul lucrării şi data înregistrării, numele 
persoanei sau instituţiei precum şi secţia sau serviciul unde se găseşte lucrarea. 
 A fost prezentat registrul de audienţă (R-18), în care s-a efectuat o singură 
consemnare de audienţă în anul 2006 şi 3 audienţe în anul 2007. 
 Registrul de control tematic (R-31) 
 Controalele tematice dispuse de către procurorul şef al Direcţiei  Naţionale 
Anticorupţie la Serviciile teritoriale au fost înregistrate în registrul de control tematic, 
având consemnate numărul ordinului prin care s-a dispus efectuarea controlului tematic, 
obiectivele urmărite, unitatea controlată şi procurorul care urma să efectueze controlul. 
 S-au efectuat un număr de 20 controale tematice în 2006, şi 10 controale în 2007. 
 Registrul de evidenţă a ştampilelor şi sigiliilor(R-17) 
 Sunt completate rubricile privind imprimarea în tuş a ştampilelor, data predării în 
folosinţă şi data scoaterii din uz. 
 În registru sunt efectuate menţiuni din anul 2002 până în 29 martie 2006, 
cuprinzând un număr de 6 înregistrări. 
 În conformitate cu art. 96 lit. d din Regulament, grefierul şef cabinet ţine evidenţa 
lucrărilor cu termene de soluţionare stabilite de procurorul şef. 
 Au fost prezentate condicile cuprinzând lucrările cu termene fixate de 
procurorul şef (C–7) în care sunt înregistrate numărul curent, numărul lucrării, persoana 
cu funcţie de conducere căreia i-a fost repartizată lucrarea, termenul de soluţionare fixat 
de procurorul şef, data şi semnătura de predare a lucrării. 
 Menţionăm că în anul 2006, din totalul de 26 înregistrări, într-un singur caz s-a 
menţionat data înregistrării lucrării la cabinet, iar în anul 2007, dintr-un total de 39 
înregistrări efectuate până la 5 iulie 2007 s-a consemnat data înregistrării la cabinet doar 
în 18 cazuri, începând cu 07.06.2007. 
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DEPARTAMENTUL ECONOMICO – FINANCIAR ŞI ADMINISTRATIV 

 
 Departamentului Economico – Financiar şi Administrativ este coordonat de 
Managerul Economic. 
 Funcţia de manager economic este exercitată de domnul Brîncuş Constantin 
Ioan. 
 În structura departamentului se află: 

1. Serviciul Financiar, Buget, Contabilitate şi Salarizare, şef serviciu Carmen 
Şologan: 

a) Biroul Buget şi Contabilitate – şef birou Steluţa Mândru. 
b). Biroul Salarizare şi Decontări – şef birou Buliga Lenuţa. 
2. Serviciul de Investiţii, Achiziţii şi Administrativ, şef serviciu Viorel 

Alexandru. 
Biroul Administrativ – şef birou Geamănu Laurenţiu. 
Departamentul Economico – Financiar şi Administrativ, ca structură  responsabilă 

cu planificarea financiară, cu organizarea evidenţei contabile şi a mijloacelor bugetare şi 
cu gestionarea şi administrarea patrimoniului a urmărit să-şi desfăşoare activitatea în 
condiţii de legalitate şi eficienţă. 
 Managerul economic, în virtutea atribuţiunilor de serviciu, prevăzute de art. 85 
din Regulamentul de Ordine Interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a iniţiat 
procedurile de ocupare, prin concurs, a unor posturi de funcţionari publici din 
organigrama departamentului şi a efectuat demersuri privind stabilirea situaţiei juridice 
a imobilelor în care funcţionează sediul central al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 
 De asemenea, a luat măsuri pentru realizarea contractelor de achiziţii publice, 
actualizarea normelor interne privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata din 
fondurile bugetare şi supunerea spre aprobare ordonatorului de credite, înfiinţarea 
evidenţei tehnico-operative a bunurilor şi valorificarea rezultatelor inventarierii generale 
a patrimoniului. 
 În acelaşi sens, a transmis către Curtea de Conturi măsurile necesare îndeplinirii 
dispoziţiilor din actul de control intermediar, a luat măsuri pentru actualizarea fişelor 
postului pentru personalul din subordine, în vederea eficientizării şi creşterii nivelului 
de performanţă din cadrul departamentului, emiterea ordinelor interne privind acordarea 
salariilor sau a altor drepturi pentru toate categoriile de salariaţi şi asigurarea condiţiilor 
necesare desfăşurării activităţii atât la structura centrală, cât şi la serviciile şi birourile 
teritoriale. 
 Managerul economic a luat măsuri pentru organizarea controlului financiar 
propriu, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999, privind 
controlul intern şi controlul financiar preventiv şi asigurarea întocmirii şi transmiterii la 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie a situaţiilor financiare 
trimestriale şi anuale, precum şi a celorlalte situaţii financiar contabile. 
 În conformitate cu dispoziţiile legale, şeful Serviciului Financiar, Buget, 
Contabilitate şi Salarizare a asigurat coordonarea activităţii Comisiei Centrale de 
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Inventariere pentru anul 2006, conform Ordinului nr. 85/29 august 2006 al Procurorului 
Şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie,  verificarea balanţelor contabile lunare şi a 
situaţiilor solicitate de către controlorii financiari ai Curţii de Conturi. 
 Totodată, a efectuat analiza lunară a modului de executare a bugetului, a gradului 
de angajare, precum si a creditelor bugetare neutilizate şi a luat măsuri pentru 
îmbunătăţirea programului informativ de gestiune contabilă, de întocmire a statelor de 
plată şi de documentare a personalului din subordine cu actele normative în domeniul 
economic. 
 În mod similar, conform atribuţiilor de serviciu, şeful Biroului Salarizare şi 
Decontări a coordonat activitatea economico-financiară din cadrul biroului, urmărind 
întocmirea, verificarea, avizarea şi aprobarea documentelor financiar-contabile, în 
vederea efectuării plăţii integrale şi la timp a tuturor drepturilor salariale.  
 Şeful Biroului Buget Contabilitate a  luat măsuri pentru întocmirea bilanţului 
contabil, contul de execuţie şi detalierea cheltuielilor în structura clasificaţiei bugetare, a 
participat la finalizarea inventarului în anul 2006 şi a urmărit plăţile aferente proiectelor 
PHARE şi a transmis situaţiile lunare la Serviciul de Cooperare Internaţională, 
Informare şi Relaţii Publice, în vederea centralizării şi raportării către Ministerul 
Justiţiei. 
 La nivelul Serviciului de Investiţii, Achiziţii şi Administrativ s-a întocmit planul 
anual de achiziţii, pe baza analizei propunerilor formulate de secţiile din structura 
centrală, serviciile şi birourile teritoriale. 
 Şeful Serviciului a asigurat respectarea procedurilor pentru atribuirea contractelor 
de achiziţii publice, transparenţa în aplicarea criteriilor de selecţie, întocmirea 
documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor în concordanţă cu dispoziţiile 
Legii nr. 21/1996 şi, respectiv Legii nr. 11/1991. 
 Totodată, şeful serviciului a asigurat participarea personalului desemnat în 
comisia de evaluare, verificând eligibilitatea ofertanţilor, înregistrarea acestora şi 
îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi economico -  financiară.  
 De asemenea, a luat măsuri pentru asigurarea evidenţei mijloacelor fixe şi a 
obiectelor de inventar şi valorificarea  inventarierii pentru anul 2006. 
 Şeful Biroului Administrativ a asigurat monitorizarea contractului de locaţiune şi 
prestări servicii încheiat cu R.A.-APPS şi a celorlalte contracte aflate în derulare. 
 De asemenea, a participat în comisiile de evaluare a ofertelor la licitaţiile publice 
organizate de Direcţia Naţională Anticorupţie şi în comisiile de recepţie a bunurilor 
achiziţionate din fonduri bugetare şi a celor achiziţionate din fonduri PHARE.  

A. Administrarea Resurselor Financiare şi Bugetare. 
 Creditele bugetare deschise în anul 2006 au fost în sumă de 52.448.495 lei (RON) 
din care s-au utilizat 51.206.601 lei (RON), rezultând o execuţie bugetară de 97,63%. 
 Prin bugetul aprobat pe anul 2006, Direcţiei Naţionale Anticorupţie         i-au fost 
alocate fonduri bugetare totale în sumă de 63.555.603 lei (RON), din care 52.448.603 
lei (RON) au reprezentat fonduri alocate de la bugetul de stat şi 11.107.000 lei (RON) 
fonduri externe nerambursabile (aferente derulării proiectelor PHARE). 
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 Conform fondurilor alocate de la bugetul de stat, s-au deschis credite în sumă 
totală de 52.448.495 lei (RON) ce au fost utilizate cu precădere pentru plata drepturilor 
salariale ale personalului instituţiei, asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării în 
condiţii optime a activităţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, atât la nivel central, cât şi 
la nivelul serviciilor şi birourilor teritoriale. 
 Pentru cheltuieli de personal s-a primit suma de 38.813.000 lei (RON) din care: 
 - cheltuieli salariale în bani – 31.082.313 RON; 
 - cheltuieli salariale în natură -1.520.739 RON; 
 - pentru contribuţii  - 6.209.948 RON; 
 Pentru Bunuri şi Servicii s-au alocat 11.073.000 lei (RON) din care: 
 - 8.246.826 lei (RON) – bunuri şi servicii; 
 - 558.000 lei (RON) – bunuri de natura obiectelor de inventar; 
 - 618.000 lei (RON) – deplasări, detaşări, transferări; 
 - 96.000 lei (RON) – cărţi, publicaţii şi materiale documentare; 
 - 442.000 lei RON-  pentru consultanţă şi expertiză; 
 - 35.000 lei (RON) – pentru pregătire profesională; 
 - 500 lei (RON) – pentru protecţia muncii; 
 - 1.076.674 lei (RON) – pentru alte cheltuieli (plata consumurilor de energie 
electrică şi termică, apă, salubritate, prestaţii telefonice, combustibil, revizii tehnice, 
materiale şi piese de schimb, prestări servicii conform contractelor încheiate cu terţi, 
chirii, utilităţi şi materiale necesare desfăşurării activităţii celor 18 servicii şi birouri 
teritoriale). 
 Suma de 3.187.470 lei (RON) a fost utilizată pentru plata facturilor, reprezentând 
contravaloarea lucrărilor de consolidare şi amenajare a sediului central al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie. 
 La 31 decembrie 2006, au rămas credite bugetare neutilizate în sumă de 
1.182.362 lei (RON). 
 Pentru titlul „Alte transferuri” s-au alocat fonduri în sumă de 661.000 lei (RON) 
reprezentând cofinanţarea aferentă proiectelor PHARE, care au fost utilizate pentru 
plata contravalorii contractelor de achiziţii. 
  

B. Activitatea de achiziţii publice. 
  În anul 2006, Direcţia Naţională Anticorupţie a efectuat achiziţii publice pe baza 
procedurilor reglementate de actele normative, fiind aprobate normele de procedură 
internă ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru achiziţionarea de clădiri, terenuri şi 
alte bunuri imobile. 
 În semestru I/2007 s-au încheiat şi s-a asigurat derularea contractelor de achiziţii 
publice, în conformitate cu dispoziţiile legale. 

* 
* * 

Curtea de Conturi - Camera de Conturi Bucureşti a efectuat un control privind 
respectarea dispoziţiilor legale referitoare la administrarea şi întrebuinţarea resurselor 
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financiare alocate de la bugetul de stat, modul de gestionare al patrimoniului public aflat 
în administrarea unităţii şi analiza calităţii gestiunii financiare.  

În Raportul Curţii de Conturi din 27 aprilie 2007, s-a menţionat că nu s-au 
constatat deficienţe grave privind administrarea resurselor financiare. 
 S-a mai reţinut că valorificarea inventarierii nu a fost efectuată în totalitate, 
minusurile constatate nu au fost identificate pe persoane răspunzătoare, nefiind luate 
măsuri pentru recuperarea pagubelor. 
 În timpul controlului efectuat de Camera de Conturi Bucureşti, procurorul şef al 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie a dispus constituirea unei comisii de cercetare 
administrativă, în vederea stabilirii răspunderii juridice cu privire la lipsurile din 
patrimoniul instituţiei, consemnate în procesul verbal de inventariere pe anul 2005. 

La 23 februarie 2006, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie a 
formulat plângere cu privire la săvârşirea de către angajaţi ai Departamentului 
Economico – Financiar şi Administrativ din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie a 
infracţiunii de neglijenţă în serviciu, prevăzută de art. 249 Cod penal. 

În plângere, s-a arătat că la inventarierea anuală aferentă anului 2005,  s-a 
constatat un prejudiciu în sumă totală de 245.597,807 lei (RON), cauzat prin 
neîndeplinirea unor îndatoriri de serviciu ori prin îndeplinirea defectuoasă a acestuia. 

Cauza se află pe rolul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar 
Bucureşti, efectuându-se cercetări pentru infracţiunea de neglijenţă în serviciu, 
prevăzută de art. 249 alin. 2 Cod penal. 

În consecinţă, din verificările efectuate a rezultat că managerul economic şi 
ceilalţi şefi de compartimente din cadrul Departamentului Economico – Financiar şi 
Administrativ au luat măsuri pentru gestionarea fondurilor alocate, realizarea 
programului de achiziţii publice, îmbunătăţirea metodelor de exercitare a controlului 
financiar preventiv şi inventarierea patrimoniului în vederea asigurării resurselor 
materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie.  
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ACTIVITATEA MANAGERIALĂ A CONDUCERII DIRECŢIEI 
NAŢIONALE ANTICORUPŢIE 

 
Procuror şef Daniel Marius Morar  

 
 Domnul Daniel Marius Morar a fost numit în funcţia de procuror şef al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie prin Decretul nr. 849 din 11 august 2005, emis de Preşedintele 
României. 
 Atribuţiile procurorului şef sunt stabilite în titlul II, capitolul I, art. 8 din 
Regulamentul de ordine interioară a Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi prin Ordinul 119 
din 05 decembrie 2005 privind modul de coordonare, control şi îndrumare a structurilor 
Departamentului Naţional Anticorupţie. 
 Acestea vizează coordonarea, controlul şi îndrumarea întregii activităţi 
desfăşurate de secţii, servicii, birouri şi alte compartimente de activitate din structura 
centrală, precum şi de serviciile teritoriale. 
 Prin ordinul menţionat, în articolul 1 alin. 2 se stabileşte că procurorul şef al 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie coordonează, controlează şi îndrumă direct: 
 a. Serviciul de studii, resurse umane şi perfecţionare profesională; 
 b. Serviciul de cooperare internaţională, de informare şi relaţii publice; 
 c. Serviciul informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia; 
 d. Serviciul tehnic; 

e. Compartimentul de audit public intern    
Organizarea activităţii Direcţiei: 
În perioada supusă controlului a luat măsuri pentru reorganizarea activităţii în 

sensul: stabilirii atribuţiilor persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul secţiilor, 
serviciilor, birourilor şi a altor compartimente de activitate din structura centrală, 
precum şi de la serviciile teritoriale. 

În raport de atribuţiile stabilite prin ordinul 119 din 05 decembrie 2005 în 
domeniul resurselor umane, procurorul şef a desfăşurat următoarele activităţi: 

● repartizarea personalului Direcţiei Naţionale Anticorupţie pe secţii, servicii, 
birouri, servicii teritoriale şi alte compartimente de activitate; 

● solicitarea avizului conform Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, 
precum şi solicitarea aprobării ministrului justiţiei pentru statele de funcţii şi de personal 
ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie; 

● emiterea ordinelor de aprobare a structurii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 
conform noilor state de funcţii şi de personal, înfiinţarea unor compartimente de 
activitate sau redistribuirea unor posturi; 

● numirea membrilor comisiilor în vederea selectării şi admiterii procurorilor în 
cadrul Direcţiei; 

● numirea procurorilor în cadrul Direcţiei, conform propunerilor comisiei de 
examinare, după acordarea avizului de către Secţia pentru procurori a Consiliului 
Superior al Magistraturii; 
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● formularea a 17 propuneri către Consiliul Superior al Magistraturii privind 
promovarea în funcţii de conducere (procuror şef serviciu, procuror şef birou şi 
procurori şefi ai serviciilor teritoriale), acestea fiind însuşite de Secţia pentru procurori; 

● formularea a 32 de propuneri către procurorul general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind delegarea sau prelungirea delegării unor 
procurori în funcţii de conducere sau în funcţii de execuţie; 

● numirea şi revocarea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară în Direcţia 
Naţională Anticorupţie. În anul 2006 şi în primul semestru al anului 2007 au fost 
detaşaţi 38 de ofiţeri de poliţie judiciară, 4 agenţi şi a fost revocat un ofiţer; 

● formularea de propuneri către ministrul internelor şi reformei administrative 
pentru avansarea în gradul profesional, la termen sau înainte de împlinirea stagiului 
minim, a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară; 

● numirea comisiei pentru organizarea interviului în vederea selectării şi numirii 
specialiştilor în cadrul Direcţiei; 

● aprobarea organizării examenelor şi concursurilor pentru încadrarea sau 
promovarea personalului auxiliar de specialitate şi personalului economico-
administrativ. În perioada supusă controlului s-au organizat 26 de examene şi 
concursuri; 

● încadrarea personalului auxiliar de specialitate şi personalului economico-
administrativ, delegarea şi promovarea în funcţii de conducere şi execuţie, precum şi 
încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu; 

● au fost emise un număr de 502 ordine ( 352 în anul 2006 şi 150 în anul 2007) şi 
12 contracte de muncă (12 în anul 2006 şi 1 în semestrul I al anului 2007) privind 
stabilirea indemnizaţiei de încadrare şi a salariului de bază pentru personalul Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie; 

● emiterea unor ordine cu caracter normativ ( 132 în anul 2006 şi 83 în semestrul 
I al anului 2007); 

● luarea măsurilor necesare pentru actualizarea declaraţiilor impuse de dispoziţiile 
înscrise în Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor; 

● organizarea activităţii de evaluare profesională anuală a specialiştilor, ofiţerilor 
de poliţie judiciară, personalului auxiliar de specialitate şi personalului economico-
administrativ, 

● aprobarea fişei postului pentru specialişti, funcţionari publici şi personal 
contractual; 

 
În domeniul cooperării internaţionale, informării şi relaţii publice, în perioada 

supusă controlului, procurorul şef: 
● a avut un număr de 20 întâlnirii cu reprezentanţii organismelor internaţionale, ai 

ambasadelor altor state sau ai autorităţilor judiciare străine;   
● a asigurat participarea procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în calitate 

de experţi, la misiunile desfăşurate în 4 state europene, la seminarii şi cursuri de 
pregătire în cadrul programelor bilaterale; 
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● a organizat participarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie  în cadrul reţelelor 
internaţionale de combatere a corupţiei precum şi pregătirea a 4 misiuni de evaluare ( 
peer review) ale Comisiei Europene în domeniul luptei anticorupţie şi combaterii 
spălării banilor; 

● a asigurat participarea procurorilor Direcţiei la 13 conferinţe şi seminarii 
internaţionale pe teme de corupţie, 

● în luna aprilie 2007, a participat la Cel de al V-lea Forum global anticorupţie, 
desfăşurat în Africa de Sud. 

 
În domeniul Serviciului informaţiilor clasificate şi de centralizare a datelor 

privind corupţia, procurorul şef a luat măsuri pentru: 
● organizarea activităţii structurii de securitate; 
● întocmirea listei informaţiilor secrete de stat şi a listei funcţiilor din subordine, 

care necesită acces la aceste informaţii; 
● selecţionarea persoanelor care deţin funcţii ce presupun accesul al informaţii; 
● efectuarea de verificări de către ORNISS în vederea avizării şi eliberării 

certificatelor de securitate; 
● aprobarea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate; 
● participarea personalului structurii de securitate la cursurile şi colocviile 

organizate de structuri de specialitate; 
● organizarea circuitului documentelor clasificate; 
 
În ceea ce priveşte organizarea Serviciului tehnic, procurorul şef:  
 ● a dispus reorganizarea acestuia ca serviciu civil independent; 
 ● a dispus mutarea biroului de telecomunicaţii în sediul Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, concomitent cu asigurarea suportului logistic. 
● a luat măsuri pentru completarea schemei de personal pentru ambele birouri din 

structura serviciului; 
 
Organizarea compartimentului de audit public intern 
În anul 2006, procurorul şef a dispus 4 misiuni de audit, iar în planul de audit 

public intern sunt prevăzute tot 4 misiuni vizând achiziţiile publice, operaţiunile de 
inventariere, sistemul de tehnologie a informaţiei şi organizarea sistemului contabil. 

Din verificările efectuate de Inspecţia judiciară a rezultat că problemele 
importante vizând organizarea activităţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au fost 
prezentate şi dezbătute în Colegiul de conducere. 

    
Coordonarea activităţii Direcţiei. 
Verificările au evidenţiat că procurorul şef s-a preocupat de stabilirea unei bune 

comunicări şi conlucrări între serviciile şi birourile din cadrul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie, între structura centrală şi structurile teritoriale, precum şi între Direcţie şi 
celelalte instituţii. 
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Controlul activităţii Direcţiei:     
În cursul anului 2006 şi primul semestrul al anului 2007, procurorul şef a dispus, 

prin procurori anume desemnaţi, efectuarea a 12 controale tematice, din care s-au 
realizat 3 în anul 2006 şi 6 în anul 2007. 

Rezultatele acestor controale au fost valorificate prin luarea unor măsuri dispuse 
de procurorul şef în vederea înlăturării deficienţelor constatate. 

 
Conduita şi comunicarea 
Din verificări a rezultat că procurorul şef a avut un comportament adecvat şi o 

bună comunicare cu procurorii şi personalul din subordine, judecătorii, justiţiabili şi 
reprezentanţii  celorlalte instituţii. 

În raport de Planul de acţiune pentru implementarea strategiei de reformă a 
sistemului judiciar 2005-2007, în vederea realizării transparenţei actului de justiţie şi 
asigurarea accesului la informaţiile de interes public, procurorul şef a emis Ordinul nr. 
39/14 aprilie 2006 privind „Ghidul de orientare pentru justiţiabili”.    

Totodată, a luat măsuri pentru asigurarea unei bune comunicări cu mass-media în 
acord cu dispoziţiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public şi „Ghidul de bune practici pentru cooperarea între instanţe, parchete de pe lângă 
acestea şi mass-media”, aprobat prin Hotărârea nr. 277/13 aprilie 2006 a Consiliului 
Superior al Magistraturii. 

Verificările Inspecţie judiciare au evidenţiat faptul că procurorul şef a 
dovedit reale aptitudini manageriale, în principal capacitatea de organizare, 
coordonare, autoperfecţionare, de analiză şi sinteză, precum şi de planificare. 

 
În activitatea procurorului şef s-au constatat şi unele deficienţe privind 

îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Strategia de reformă a sistemului judiciar, în 
legătură cu monitorizarea dosarelor mai vechi de un an de la sesizare şi, respectiv, 6 luni 
de la începerea urmăririi penale precum şi de modul de organizare a activităţii de 
urmărire penală. 

Astfel,  
1. Prin adresa nr. 582/C/02 mai 2007, procurorul şef al Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie a dispus, efectuarea unui control tematic privind cauzele mai vechi de un 
an de la data sesizării şi, respectiv, 6 luni de la începerea urmăririi penale.  

În Strategia de reformă se prevede identificarea cauzelor mai vechi de un an de la 
data înregistrării în sistem, aceasta presupunând luarea în considerare a primei sesizări, 
indiferent de unitatea de parchet căreia i-a fost adresată. 

În dezacord cu această prevedere, procurorul şef a dispus  ca secţiile din cadrul 
structurii centrale şi serviciile teritoriale să comunice evidenţa cauzelor mai vechi de un 
an de la „data sesizării Direcţiei Naţionale Anticorupţie. ”  

Consecinţa acestei dispoziţii a fost aceea că în informarea întocmită de 
procurorii anume desemnaţi a fost evidenţiat un număr redus de dosare mai vechi 
de un an de la data sesizării, decât cel existent în realitate.          
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   2. Referitor la folosirea adecvată a resurselor umane, a fost identificată o situaţie 
în care nu a luat măsurile necesare pentru a asigura soluţionarea în termen rezonabil a 
unui număr de 18 dosare, repartizate  unui procuror.  

Procurorul şi-a desfăşurat activitatea la Secţia de combatere a infracţiunilor 
conexe infracţiunilor de corupţie, iar la data de 01 noiembrie 2006 a fost delegat în 
funcţia de procuror şef la Serviciul tehnic. 
 Dosarele repartizate procurorului Popa Aristotel Mihai au rămas în continuare în 
lucru la acesta. 
 La data controlului (iulie 2007) s-a constatat că procurorul mai avea în stoc 17 
dosare. 
 În toate aceste cauze, în perioada 01 noiembrie 2006-iunie 2007 nu se efectuase 
nici un act de urmărire penală. 
 
 În virtutea faptului că procurorul şef al Serviciului tehnic se află în subordonarea 
directă a procurorului şef de Direcţie, se impunea ca acesta să exercite controlul şi să ia 
măsurile necesare pentru a se evita tergiversarea soluţionării cauzelor menţionate. 
 

Procuror şef adjunct  Mircea Ioan Zărie 
 

Domnul Mircea Ioan Zărie a fost numit în funcţia de procuror şef adjunct al 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie prin Decretul nr. 948 din 22 septembrie 2005 al 
Preşedintelui României. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 9 din Regulamentul de ordine interioară procurorii şefi 
adjuncţi secţie au ca atribuţii: 
 - îndeplinirea ordinelor şi măsurilor dispuse de procurorul şef al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, coordonează şi controlează activitatea secţiilor, serviciilor, 
birourilor şi altor compartimente de activitate, conform repartizării dispuse de 
procurorul şef prin ordin; 
 - înlocuiesc de drept procurorul şef direcţie pe perioada absenţei temporare, dacă 
au fost desemnaţi şi exercită atribuţiile ce le revin în această calitate; 
 - pe baza delegării date de procurorul şef direcţie exercită dreptul la semnătură în 
numele acestuia şi îndeplinesc orice alte sarcini dispuse de acesta. 
   Conform atribuţiilor ce-i revin prin lege şi regulament, procurorul şef al direcţiei a 
emis  Ordinul nr. 119 din data de 05 decembrie 2005 prin care la art. 1 pct.3 a stabilit că 
procurorul şef adjunct Mircea Ioan Zărie, coordonează, controlează şi îndrumă: Secţia 
de combatere a  corupţiei, Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţiei 
săvârşite de militari, Direcţia economico-financiară şi administrativă şi Serviciile 
teritoriale Alba Iulia, Braşov, Cluj, Craiova, Oradea, Piteşti, Târgu Mureş şi 
Timişoara. 
 Din verificarea activităţii desfăşurate de procurorul şef adjunct Mircea Ioan 
Zărie , s-a reţinut că acesta a soluţionat în perioada supusă controlului, un număr de 52 
de lucrări (plângeri ori verificări din oficiu), a efectuat  verificări  trimestriale privind 
situaţia cauzelor mai vechi la cele 8 serviciile teritoriale pe care le coordonează, a 
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monitorizat şi verificat lunar stadiul soluţionării cauzelor aflate pe rolul secţiilor 
operative pe care le coordonează potrivit ordinului procurorului şef şi a îndeplinit toate 
celelalte activităţi stabilite de acesta. 
 În toate situaţiile procurorul şef adjunct secţie a respectat termenele legale de 
soluţionare a lucrărilor specifice activităţii de conducere, iar în cazul celorlalte lucrări şi-
a  stabilit priorităţile de acţiune în raport de  importanţa acestora. 
 Totodată, acesta a respectat dispoziţiile prevăzute de lege referitoare la controlul 
ierarhic iar controalele tematice au vizat, în principal, aspectele esenţiale ale muncii cu 
accent pe cauzele mai vechi de 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi 
penale.   
 Împreună cu procurorii şefi secţie , servicii şi de birou a stabilit măsuri pentru 
reducerea stocului de cauze mai vechi, dispunând o redistribuire a dosarelor aflate în 
lucru la procurorii care şi-au încetat activitatea în cadrul direcţiei prin delegare, detaşare 
la alte instituţii ori pensionare şi a stabilit măsuri concrete pentru soluţionarea cu 
celeritate a acestora.  

     Pentru a avea un control asupra stocului de dosare şi lucrări aflate în lucru 
la procurori ori soluţionate la nivelul secţiilor pe care le coordonează a constituit  o 
evidenţă a acestor cauze( la procurori, ofiţerii poliţiei judiciare şi specialişti), a dosarelor 
intrate şi soluţionate precum şi a celor  mai vechi de 1 an de la sesizare şi de 6 luni de la 
începerea urmăririi penale.  

Pentru buna desfăşurare a activităţii în anumite situaţii a procedat la o 
redistribuire a resurselor  umane determinată de lipsa de personal sau de creşterea 
volumului de activitate într-un anumit sector. Dar chiar şi în aceste situaţii s-a urmărit de 
către procurorul şef adjunct al direcţiei şi procurorii şefi secţii şi servicii repartizarea 
procurorilor în raport de specializare şi pregătire profesională. 

Pe cât a fost posibil,  împreună cu procurorii cu funcţii de conducere a luat,  pe 
perioade determinate, unele  măsuri pentru a asigura continuitatea actului de justiţie.
  

Verificările au evidenţiat faptul că există o bună comunicare  instituţională şi 
interpersonală care se manifestă atât pe linie verticală cât şi orizontală. 
 Astfel, relaţiile stabilite în cadrul colectivelor atât în ecuaţia conducător – 
subordonat cât şi în ecuaţia subordonat-subordonat se încadrează în limitele normalităţii. 
 Acelaşi tip de relaţii se regăsesc şi la nivel instituţional, constatându-se o bună 
colaborare cu ceilalţi participanţi la actul de justiţie, cu autorităţile administrative şi alte 
instituţii publice.  
  În concluzie, verificările efectuate au evidenţiat faptul că între procurorul şef 
adjunct al direcţiei  şi procurorii cu funcţii de conducere dar şi între acesta şi ceilalţi 
procurori şi personalul  din subordine,  există o bună colaborare ceea ce creează un 
cadru propice desfăşurării unei bune activităţi. 
 Managementul corespunzător desfăşurat de procurorul şef adjunct Mircea Ioan 
Zărie  s-a reflectat şi în activitatea de urmărire penală a celor două secţii operative pe 
care le coordonează şi îndrumă şi care a fost apreciată ca fiind bună.  
 



 

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6, Tel: 3116900; Fax:3116901 , Web: www.csm1909.ro 

Procuror  şef  adjunct  Gâlcă Carmen Argentina 
 
A fost numită în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei  Naţionale 

Anticorupţie, prin Decretul nr. 951/22 septembrie 2005 emis de Preşedintele României. 
Atribuţiile procurorului şef adjunct al Direcţiei  Naţionale Anticorupţie sunt 

prevăzute în art. 9 din Regulamentul de  ordine interioară al Direcţiei  Naţionale 
Anticorupţie, aprobat prin Ordinul nr. 2184/C/2006 al  Ministrului Justiţiei şi în Ordinul 
nr. 119/05 decembrie 2005 al procurorului şef al Direcţiei  Naţionale Anticorupţie. 

În conformitate cu Ordinul nr. 119/05 decembrie 2005, procurorul şef adjunct 
Gâlcă Carmen Argentina, a fost desemnat să coordoneze, controleze şi să îndrume Secţia 
de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, Secţia judiciară penală, 
Serviciul de registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul, Serviciile teritoriale Bacău, 
Bucureşti, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Ploieşti şi Suceava, iar în baza Ordinului nr. 93/13 
octombrie 2005 al procurorului şef al Direcţiei  Naţionale Anticorupţie coordonează şi 
Serviciul specialişti din cadrul Direcţiei.   

● Coordonarea Secţiei judiciare penale 
A urmărit modul de repartizare a procurorilor la şedinţele de judecată, în cauzele 

aflate pe rolul instanţelor din Bucureşti. 
A participat periodic la şedinţele de analiză a soluţiilor, iar în perioada în care 

postul de procuror şef adjunct secţie a fost vacant, a participat la toate şedinţele. 
Exemplificăm cu procesele-verbale întocmite în 13.XI.2006, 20.XI.2006, 

01.VI..2007, 11.VI.2007 anexate. 
Au fost discutate cu procurorul şef secţie cauzele care au condus la tergiversarea 

cercetării judecătoreşti, iar concluziile au fost aduse la cunoştinţa procurorilor de 
şedinţă, întocmindu-se Nota din 18 septembrie 2006 la care s-a ataşat tabelul cuprinzând 
cauzele nesoluţionate în termen rezonabil. 

A participat la seminarile de pregătire profesională a procurorilor de la Secţia 
judiciară penală – ex. seminarul desfăşurat la Sibiu în perioada 21 – 22 ianuarie 2006. 

A efectuat demersuri în vederea completării schemei de procurori la structura 
centrală şi serviciile teritoriale. 

A participat la stabilirea perioadei concediilor de odihnă şi la repartizarea 
procurorilor pentru şedinţele de judecată. 

● Serviciul specialişti 
 Coordonarea activităţii specialiştilor din cadrul Direcţiei  Naţionale Anticorupţie a 
fost reglementată prin Ordinul nr. 93/13 octombrie 2005 al procurorului şef al Direcţiei, 
potrivit căruia doamna procuror şef adjunct al Direcţiei îndeplineşte aceste atribuţii. 

Împreună cu specialistul şef a reorganizat serviciul în raport de situaţia unora 
dintre specialişti. 

A întocmit fişa postului actualizată potrivit atribuţiilor fiecărui specialist de la 
structura centrală şi serviciile teritoriale. 

A organizat întâlniri cu specialiştii de la serviciile teritoriale (14 decembrie 2006) 
şi de la structura centrală (23 ianuarie 2007) în cadrul cărora s-au discutat probleme 
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profesionale, organizatorice, de comunicare precum şi unele aspecte legate de practica 
neunitară. 

A participat la seminarile de pregătire profesională organizate pentru specialişti şi 
procurori în materia fraudelor împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor 
Europene. 

A participat la selecţionarea temelor propuse de specialişti pentru a fi dezbătute la 
seminariile de pregătire profesională şi au fost stabiliţi specialiştii care vor susţine 
prelegeri alături de experţi străini şi procurori români. 

De asemenea, a făcut parte din comisia de selecţie  a specialiştilor pentru structura 
centrală şi pentru  serviciile teritoriale. 

● Serviciul de registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul. 
 A controlat lunar situaţia sesizărilor primite de la Administraţia Prezidenţială, 

Camera Deputaţilor şi Senat şi a luat măsuri pentru comunicarea rezultatelor 
verificărilor. 

S-a ocupat de trierea corespondenţei venită prin poşta specială şi a verificat şi 
semnat corespondenţa, în perioada în care procurorul şef serviciu nu era prezent. 

A întreprins demersuri privind activitatea grefierilor din cadrul Serviciului şi a 
făcut parte din comisiile de ocupare a postului de grefier şef serviciu, corectarea 
lucrărilor la grefierii temporari şi la promovarea grefierilor. 

Împreună cu procurorul şef serviciu a analizat organizarea activităţii de grefă. 
● Cooperarea Internaţională. Derularea programelor PHARE 
Prin Ordinul nr. 88/07 octombrie 2005 a fost desemnată Senior Project Officer 

însărcinat cu desfăşurarea programelor Phare. 
În perioada 01 ianuarie 2006 – 23 mai 2007 a participat la pregătirea şi derularea a 

două programe Phare (cu parteneri spanioli şi finlandezi). 
În anul 2007, a avut 47 întâlniri cu reprezentanţi ai unor organisme internaţionale 

şi ai unor autorităţi judiciare străine, iar în anul 2006 a derulat două proiecte şi a 
participat la mai multe întâlniri având în vedere misiunile de monitorizare din partea 
unor organisme internaţionale. 

A fost unicul organizator al conferinţei în mediul academic, cu tema „Fenomenul 
corupţiei: aspecte etice, economice, politice şi morale” care s-a desfăşurat în perioada 11 
– 12 decembrie 2006. 

A participat la elaborarea strategiei de training a Direcţiei  Naţionale Anticorupţie 
şi a strategiei de management realizată în cadrul contractului cu parteneri finlandezi la 
sediul  structurii centrale a Direcţiei. 

A participat la grupul legislativ privind combaterea spălării banilor desfăşurată de 
Ministerul Justiţiei şi ONPCSB. 

A urmărit modul de valorificare a materialelor obţinute cu prilejul stagiilor de 
pregătire, vizitelor de studiu precum şi a materialelor realizate de către experţii străini în 
cadrul activităţilor desfăşurate cu ocazia proiectelor derulate (ex. Ghidul de bune 
practici). 

A participat nemijlocit alături de specialişti I.T. la prezentarea şi susţinerea 
caietului de sarcini care a stat la baza achiziţiilor aflate în derulare. 
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A urmărit desemnarea participanţilor la seminariile de pregătire desfăşurate pe 
plan intern, urmărind participarea tuturor persoanelor la cel puţin o formă de pregătire, 
cu respectarea specializării. 

 
● Serviciile teritoriale 
A verificat lunar situaţiile cauzelor aflate în lucru la cele 7 Servicii teritoriale 

repartizat prin Ordinul nr. 119/05 XII 2005, urmărind modul de repartizare, termenele 
fixate şi diverse probleme semnalate în activitatea procurorilor. 

S-a deplasat de cel puţin două ori la fiecare din aceste servicii, verificând 
împreună cu procurorii şefi problemele ivite în activitate şi purtând discuţii individuale 
cu fiecare membru al personalului serviciilor. 

A făcut demersuri pentru identificarea unui sediu propriu pentru Serviciul  
teritorial Constanţa, finalizate prin cumpărarea unui imobil şi a urmărit completarea 
schemei de personal cu procurori, specialişti, grefieri şi personal auxiliar. 

A participat la bilanţul anual desfăşurat la sediul serviciilor. 
● Coordonarea Secţiei de combaterea infracţiunilor conexe infracţiunilor de 

corupţie 
Activitatea desfăşurată de procurorul şef adjunct în această Direcţie s-a 

concretizat în analiza situaţiei cauzelor aflate în lucru la procurori, analiza efectuată 
împreună cu procurorul şef secţie Tuluş Doru Florin, ocazie cu care au fost discutate şi 
cauzele mai vechi, dificultăţile întâmpinate de procurori în desfăşurarea cercetărilor. 

Cu aceste ocazii, au fost întocmite note trimestriale ca urmare a analizei cauzelor 
aflate în lucru – exemplificând notele întocmite la 28 martie 2006, 29 iulie 2006 şi 12 
ianuarie 2007, anexate. 

Au fost întocmite note ca urmare a analizei modului de efectuare a cercetărilor în 
dosare complexe, exemplificând  cu notele întocmite la 31 martie 2006, 15 decembrie 
2006 şi 29 mai 2007, referitor la  un dosar înregistrat în anul 2005.  

O altă categorie de note întocmite cuprinde situaţia cauzelor aflate în lucru la 
procurori la 13.09.2006, 30.05.2007 şi 19.06.2007. 

În urma discuţiilor individuale avute cu procurorii cărora le-au fost repartizate 
dosare noi, au fost întocmite note, exemplificând cu cea întocmită la 05 martie 2007. 

În vederea evitării conflictelor  negative de competenţă şi a soluţionării cu 
celeritate a cauzelor, a organizat o întâlnire cu procurorii şefi secţie, fiind discutată 
situaţia dosarelor declinate între Direcţia  Naţională Anticorupţie şi Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism stabilindu-se 
măsurile consemnate în Nota din 27 februarie 2007. 

Pentru pregătirea profesională a procurorilor şi poliţiştilor, au fost identificate 
temele de interes şi s-au planificat seminariile.  

 În cadrul şedinţelor cu procurorii au fost discutate problemele de drept apărute în 
soluţionarea unor cauze şi au fost prelucrate sesizările privind practica neunitară. 

Împreună cu procurorul şef secţie, Ţulus Doru Florin, au fost analizate 
informaţiile obţinute de Serviciul de investigaţii şi au fost discutate măsurile ce trebuie 
luate pentru respectarea disciplinei. 
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A întreprins demersurile necesare pentru completarea schemei, participând la 4 
interviuri  de selecţie a procurorilor. 

Totuşi, în activitatea procurorului şef adjunct s-au constatat unele deficienţe 
privind coordonarea Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de 
corupţie. 

Astfel, coordonarea activităţii secţiei presupunea verificarea efectivă a 
dosarelor, identificarea motivelor nesoluţionării acestora şi luarea unor măsuri 
adecvate în vederea  creşterii operativităţii. 

Or, la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, la 
data controlului, existau cele mai multe dosare înregistrate în anii anteriori (în perioada 
2003 – 2006).   

Inspecţia Judiciară a constatat că pe rolul secţiei existau 118 dosare mai vechi 
de 1 an de la sesizare şi, respectiv, 41 dosare mai vechi de 6 luni de la începerea 
urmăririi penale, situaţie total diferită de cea prezentată de conducerea Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie. 

Ca atare, se impunea ca procurorul şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
să ia măsuri ferme împreună cu procurorul şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor 
conexe infracţiunilor de corupţie pentru evidenţierea tuturor cauzelor mai vechi, 
monitorizarea şi soluţionarea acestora în termen rezonabil. 

Or, prin întocmirea unor note şi procese – verbale pe care le-a adus la cunoştinţă 
procurorului şef al secţiei, fără a fi înregistrate în evidenţele direcţiei şi secţiei 
respective, este evident că procurorul şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie nu 
a coordonat şi îndrumat în mod corespunzător activitatea procurorilor din cadrul Secţiei 
de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. Mai mult, notele şi 
procesele – verbale întocmite de procurorul şef adjunct al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie au vizat unele aspecte de ordin statistic, precum şi unele dosare complexe, 
fără să se facă o analiză a cauzelor ce au determinat tergiversarea cercetărilor şi nu s-au 
luat măsuri pentru soluţionarea acestora în termen rezonabil. 

Totodată, conform atribuţiunilor de coordonare a activităţii Secţiei de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, procurorul şef adjunct al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie trebuia să verifice, inclusiv, activitatea procurorului ,delegat în 
funcţia de procuror şef la Serviciul tehnic)  privind stadiul de soluţionare a  18 dosare ale 
secţiei. 

De altfel, numai în timpul controlului, la 19 iunie 2007, procurorul şef adjunct 
a făcut o analiză a dosarelor cu procurorul respectiv  şi a luat măsuri pentru 
delegarea a doi ofiţeri de poliţie pentru efectuarea actelor de cercetare. 

În perioada ianuarie 2006 –iunie 2007, procurorul şef al Secţiei de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie a fost desemnat să coordoneze activitatea 
Serviciului specialişti. 

În acest sens, procurorul şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie trebuia să 
verifice modul în care procurorul şef al secţiei a luat măsuri pentru coordonarea 
activităţii Serviciului specialişti, în vederea eficientizării acestuia, în scopul efectuării în 
mod operativ a constatărilor tehnico - ştiinţifice. 
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Aşadar, apreciem că deşi a desfăşurat activităţi de îndrumare şi control, procurorul 
şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie nu a exercitat o coordonare eficientă a 
Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie şi nu a luat măsuri 
ferme pentru identificarea şi soluţionarea cauzelor mai vechi, aflate pe rolul secţiei, mai 
ales că în activitatea de urmărire penală desfăşurată de unii procurori s-au constatat 
deficienţe grave. 

● Activitatea proprie 
Procurorul  şef adjunct  Gîlcă Carmen Argentina a soluţionat în anul 2006 un 

număr de 174 lucrări, din care 5 au fost plângeri împotriva soluţiilor, 3 cereri de 
recuzare şi 166 alte lucrări. 

A primit în audienţă un număr de 9 persoane în conformitate cu prevederile art. 82 
lit. e din Regulament. 

În semestrul I al anului 2007, a soluţionat un număr de 146 lucrări, din care      4 
plângeri împotriva soluţiilor, o cerere de recuzare şi 141 având alt obiect (referate, note, 
etc.). 

A primit în audienţă un număr de 9 persoane. A participat la lucrările Colegiului 
de conducere precum şi la analiza problemelor de drept discutate în cadrul Consiliului 
ştiinţific. 

 
* 

*      * 

 

 În consecinţă, din verificările efectuate de Inspecţia Judiciară a rezultat că 
procurorul şef adjunct a desfăşurat o activitate managerială corespunzătoare, dovedind 
capacitate de organizare, analiză, sinteză şi planificare, precum şi o foarte  bună 
comunicare cu procurorii, judecătorii, personalul auxiliar, justiţiabilii şi alte instituţii, cu 
excepţia unor deficienţe în coordonarea Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie.  

 

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE CONSILIERII PROCURORULUI ŞEF AL 
DIRECŢIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE 

 
 Atribuţiile consilierilor procurorului şef  Direcţie sunt stabilite prin  art. 17 din 
Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin 
Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2184/C/2006. 
 

Consilier Negruţiu Elena  Mirela 
 

 A fost numită în funcţia de consilier în luna decembrie 2005. 
 În ordinea prevăzută de textul actului normativ menţionat, doamna consilier 

Negruţiu Elena Mirela a desfăşurat următoarele activităţi: 
● Asigurarea aducerii la îndeplinire a ordinelor şi dispoziţiilor date  de procurorul 

şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 
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În anul 2006, a participat la două comisii  constituite în cadrul Direcţiei, privind 
recrutarea personalului, iar în semestrul I - 2007 a participat la alte trei comisii cu acelaşi 
obiect şi una privind achiziţiile publice. 
 De asemenea, în cursul anului 2006 a participat împreună cu specialişti IT la 
comisia constituită la nivelul Ministerului Justiţiei în scopul elaborării caietului de 
sarcini pentru dezvoltarea programului ECRIS, adaptat activităţii parchetelor. 
 Această activitate a fost continuată în semestru I - 2007, când a participat  la 
comisia de analiză constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie, împreună cu alţi procurori, cu grefieri, întocmindu-se în final, la 29 iunie 
2007, un material comun împreună cu membrii comisiilor de analiză constituie în cadrul 
instanţelor. 
 În aceeaşi perioadă a participat la activitatea de reorganizare a site-ului Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie. 

● Efectuarea sau participarea la realizarea unor studii, evaluări, sinteze şi alte 
lucrări privind activitatea Direcţiei  Naţionale Anticorupţie – din dispoziţia procurorului 
şef  direcţie. 
 În cursul anului 2006 a întocmit un număr de 10 note de studiu, iar în semestru I  
2007, două asemenea note, având ca obiect probleme diverse, inclusiv analizarea 
dispoziţiilor legale privind dreptul ce se cuvin personalului Direcţiei, activitatea de 
achiziţii şi activitatea Direcţiei  Naţionale Anticorupţie. 

● Examinarea şi propunerea de soluţii privind organizarea şi funcţionarea 
Direcţiei  Naţionale Anticorupţie. 

A participat alături de domnul consilier Dumitru Ion la elaborarea proiectului de 
Regulament de ordine interioară al Direcţiei  Naţionale Anticorupţie şi au întocmit note 
privind fundamentarea juridică a acestuia. 

A întocmit Nota privind inaplicabilitatea dispoziţiilor din Legea 571/2004 
instituţiilor din cadrul autorităţilor judecătoreşti, punct de vedere care a fost aprobat de 
Consiliul Superior al Magistraturii, în şedinţa de Plen din 10 mai 2006. 

A formulat propuneri, privind criteriile de apreciere a activităţii profesionale a 
procurorilor, stabilirea plafonului chiriilor şi a întocmit o Notă privind necesitatea 
înfiinţării unor noi compartimente de activitate.   

● Examinarea temeiniciei şi legalităţii unor soluţii date de procurorii Direcţiei  
Naţionale Anticorupţie şi formularea de propuneri prezentate conducerii. 

Această activitate s-a concretizat în studiul unor dosare şi exprimarea unui punct 
de vedere motivat, la cererea procurorului şef, privind 5 cauze în 2006 şi 2 cauze în 
semestru I 2007. 

S-a întocmit o Notă aprobată de conducerea unităţii, având ca obiect verificarea 
situaţiei obligativităţii participării la şedinţele de judecată a procurorilor Direcţiei  
Naţionale Anticorupţie. 

● Examinarea unor proiecte de acte normative, note de studiu, formularea de 
propuneri sau observaţii. 

În anul 2006 a examinat un număr de 10 proiecte de acte normative, iar în 
semestrul I 2007 un număr de 9 asemenea proiecte, pentru care s-au formulat propuneri 
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sau observaţii, vizând modificări ale Codului de  procedură penală, ale legilor de 
salarizare cât şi a altor acte normative. 

A participat în anul 2006 la discuţiile organizate de Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie privind competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum 
şi la discuţii cu membrii comisiei de elaborare a noului Cod penal. 

Din luna ianuarie 2007 face parte din comisia de elaborare a Proiectului noului 
Cod de procedură penală. 

● Participarea  la şedinţele Comisiilor Parlamentului.  
Nu au fost solicitări de participare la şedinţele Comisiilor Parlamentului, dar a 

întocmit două puncte de vedere în anul 2006 şi semestrul I 2007, cu privire la solicitarea 
prezenţei procurorului şef al Direcţiei  Naţionale Anticorupţie în faţa acestor comisii. 

● Examinarea analizelor semestriale şi anuale privind activitatea Direcţiei  
Naţionale Anticorupţie. 

A participat alături de domnul consilier Dumitru Ion la elaborarea raportului de 
activitate al Direcţiei  Naţionale Anticorupţie, atât în anul 2006 cât şi în anul 2007. 

● În categoria altor sarcini şi lucrări repartizate de procurorul şef Direcţie, a 
participat la 8 conferinţe, simpozioane sau grupuri de lucru în 2006 şi 2 în semestrul  I  
2007, având ca tematică îmbunătăţirea activităţii Direcţiei, activitatea serviciilor de 
informaţii, spălarea de bani, lupta anticorupţie şi antifraudă. 

A participat alături de domnul consilier Dumitru Ion la şedinţele Consiliului 
ştiinţific şi ale Colegiului de conducere al Direcţiei  Naţionale Anticorupţie. 

A întocmit 15 lucrări în 2006 şi 9 în semestrul I 2007, care au vizat în principal 
comunicări către diferite instituţii. 

 
Consilier Dumitru Ion 

 
A fost numit în funcţia de consilier al procurorului şef al Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie în luna octombrie 2003. 
În toată această perioadă a desfăşurat o amplă activitate, concretizată în multiplele 

proiecte de hotărâri, note  de fundamentare, note de studiu, informări, redactate astfel: 
● Pentru îndeplinirea ordinelor şi dispoziţiilor date de procurorul şef al Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie de consilierul Dumitru Ion, a întocmit o culegere cuprinzând 
ordine cu caracter normativ ale procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 
culegere actualizată, a redactat răspunsuri la un număr de                    3 chestionare, a 
făcut parte din Comisia de executare pentru ocuparea unor posturi în Direcţia Naţională 
Anticorupţie, a participat la şedinţa Colegiului de conducere al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie şi la conferinţe, seminarii, întruniri colective de lucru. A redactat 43 de 
proiecte de scrisori adresate Preşedintelui României, Guvernului, Consiliului Superior al 
Magistraturii, Ministerului Justiţiei şi 40 de proiecte de Ordine ale procurorului şef  
Direcţie. 

● Cu privire la activitatea de redactare a unor studii, evaluări, sinteze şi alte 
lucrări privind  Direcţia Naţională Anticorupţie, a întocmit informarea privind modul de 
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acţiune al Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru prevenirea şi combaterea 
infracţiunilor de corupţie, a celor asimilate acestora şi a infracţiunilor în legătură directă 
cu infracţiunile de corupţie pe anul 2006, care a fost prezentată C.S.A.T 
A întocmit 42 note de studiu şi 37 informări, note, adrese. 

● În activitatea de examinare şi propunere a unor soluţii privind organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie a întocmit, împreună cu doamna consilier 
Negruţiu Elena Mirela proiectul Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie şi al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, privind 
Direcţia Naţională Anticorupţie, Raportul de activitate al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie pe anul 2006, precum şi proiectele  statelor de funcţii şi de personal şi al 
Ordinului privind structura Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

● A procedat la examinarea unor dosare penale, hotărâri judecătoreşti, a redactat 
un număr de 120 lucrări conţinând opinii asupra unor probleme de drept ce au fost 
supuse aprobării Consiliului ştiinţific al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

● A redactat un număr de 5 proiecte de hotărâri de Guvern, a întocmit 5 note de 
fundamentare pentru proiectele de H.G. şi a formulat 9 propuneri de modificare a unor 
legi şi alte acte normative. 
 A făcut propuneri şi observaţii într-un număr de 25 proiecte de legi, ordonanţe de 
urgenţă şi alte acte normative. 
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CONC LUZII   ŞI   PROPUNERI  
 

I. SECŢIA  DE COMBATERE A CORUPŢIEI 
 

1. Din verificările efectuate a reieşit că, în general, la nivelul Secţiei procurorii cu 
funcţii de conducere şi-au îndeplinit atribuţiile înscrise în titlul VII, cap.1 din 
Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 
 De menţionat este faptul că numirile în funcţiile de procuror şef secţie, procuror 
şef al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauzele de corupţie şi procuror 
şef al  Biroului de combatere a infracţiunilor de corupţie au avut loc în perioada 
controlului, fapt ce nu a permis o evaluare a activităţii acestora. 
 Sub aspectul comunicării s-a constat că prin modul de exercitare a atribuţiilor ce 
le reveneau, procurorii cu funcţii de conducere au asigurat o bună colaborare cu 
personalul din subordine, cu celelalte compartimente din cadrul  Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie şi cu celelalte instituţii. 
 De asemenea, nu au fost evidenţiate cazuri în care procurorii cu funcţii de 
conducere să fi încălcat dispoziţiile art. 64 alin. 2 din Legea 304/2004 privind 
organizarea judiciară, republicată şi modificată care consacră principiul independenţei 
procurorilor în desfăşurarea anchetei şi adoptarea soluţiei. 

 
2. Sub aspectul desfăşurării activităţii de urmărire penală, s-a constat că a existat o 

preocupare constantă a conducerii pentru soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.  
 În acest sens, s-au luat măsuri pentru realizarea unei repartizări echilibrate a 
dosarelor, cu respectarea principiului continuităţii şi, pe cât posibil a principiului 
specializării.   
 Au existat şi situaţii în care aceste principii nu au putut fi respectate datorită  
delegării, detaşării sau transferului procurorilor, fapt ce a impus, în mai multe situaţii, o 
redistribuire a cauzelor. 
  Din verificarea tuturor cauzelor aflate în lucru  a reieşit că, în general, s-a lucrat 
în mod ritmic, activitatea de urmărire penală fiind planificată şi organizată în mod 
eficient. 
 Au fost identificate însă şi situaţii în care s-au înregistrat întârzieri în efectuarea 
actelor de urmărire penală. 
 Analiza fiecărui dosar, a evidenţiat că aceste întârzieri s-au datorat pe de o parte, 
unor cauze de ordin obiectiv (cum ar fi: fluctuaţia de personal, volumul mare de 
activitate şi complexitatea deosebită a cauzelor, neefectuarea în termen a unor expertize 
şi neîndeplinirea procedurilor în cadrul comisiilor rogatorii; modificări legislative 
privind competenţa după materie şi exercitarea abuzivă de către părţi a dreptului de a 
formula plângeri împotriva actelor şi măsurilor dispuse de procuror), iar pe de altă parte 
unor cauze de ordin subiectiv, cum ar fi: lipsa rolului activ al procurorului în efectuarea 
urmăririi penale şi exercitarea necorespunzătoare a controlului privind respectarea 
termenelor stabilite în dosarele în care s-a dispus delegarea pentru efectuarea unor acte 
de urmărire penală. 
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Aceste împrejurări au condus la existenţa unor cauze mai vechi de un an de la 
sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale.  
 Evidenţa cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea 
urmăririi penale existente la nivelul secţiei nu reflectă în totalitate situaţia reală a acestor 
dosare. Astfel, cu ocazia controlului au fost identificate dosare formate în urma 
disjungerilor în care, fie prima sesizare era mai veche de un an, fie data începerii 
urmăririi penale se situa peste termenul de 6 luni. Motivul pentru care aceste dosare nu 
au fost incluse în evidenţa secţiei a fost acela că s-a luat drept criteriu de referinţă data 
formării noului dosar şi nu data sesizării ori începerii urmăririi penale. 
 În toate cauzele aflate în lucru, în care s-a dispus interceptarea convorbirilor 
telefonice şi interceptări ambientale au fost respectate dispoziţiile înscrise în titlul III, 
secţiunea V, art. 911 şi urm. din Codul de procedură penală; 
 Percheziţiile au fost dispuse şi efectuate în condiţiile art. 100 şi urm. din Codul de  
procedură penală. 
  

3. Verificarea cauzelor soluţionate a evidenţiat că, în general, au fost respectate 
dispoziţiile legale în materie. 

Actele procesuale şi procedurale îndeplinesc condiţiile de formă cerute de lege; 
Verificarea, prin sondaj, de către inspectori a dosarelor soluţionate în care s-a 

dispus interceptarea şi înregistrarea audio sau video, a evidenţiat faptul că au fost 
respectate dispoziţiile art. 913 alin.5 din Codul de procedură penală. 

De asemenea, nu fost constatate încălcări ale dispoziţiilor înscrise în art. 100 şi 
urm. în Codul de procedură penală privind efectuarea percheziţiilor. 

Cauza în care s-a dispus netrimiterea în judecată în judecată a unui inculpat arestat  
a fost apreciată ca fiind neimputabilă procurorului. 

În dosarul înregistrat în anul 2002, restituit de instanţă la 01 februarie 2006, s-a 
apreciat că soluţia este imputabilă procurorului. 

 
4. Verificarea plângerilor împotriva actelor şi măsurilor dispuse de către procuror, 

precum şi a lucrărilor cu caracter general înregistrate a evidenţiat următoarele aspecte: 
În general, în soluţionarea acestora, au fost respectate termenele impuse de lege. 
Cu ocazia controlului, au fost identificate însă, şi situaţii în care termenul de 20 de 

zile, prevăzut de dispoziţiile art. 277 Cod procedură penală, a fost depăşit. 
Din verificare, prin sondaj a acestor plângeri, a reieşit că într-o cauză soluţia a fost 

adoptată prin referat şi nu prin actul procedural prevăzut de art. 278 alin.31 Cod 
procedură penală. 

În ceea ce priveşte comunicarea soluţiei, s-a constatat că în majoritatea cazurilor 
nu este indicată şi calea de atac prevăzută de art. 2781 Cod procedură penală.   

Verificarea lucrărilor înregistrate cu indicativul VIII/1 din nomenclator, care 
vizează sesizări ale unor persoane fizice sau sesizări din oficiu, privind comiterea unor 
fapte prevăzute de legea penală, a scos în evidenţă existenţa unei practici ce nu îşi 
găseşte un suport legal în dispoziţiile înscrise în Codul de procedură penală. 



 

Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6, Tel: 3116900; Fax:3116901 , Web: www.csm1909.ro 

Astfel, în aceste lucrări procurorii au efectuat verificări specifice actelor 
premergătoare, în înţelesul art. 224 din C. procedură penală, fără însă ca respectivele 
lucrări să fi fost înregistrate în evidenţa cauzelor penale. 

 Aceste lucrări au fost finalizate prin „închidere şi arhivare”, soluţii 
neprevăzute de procedura penală şi au ca elemente comune următoarele: 

- deşi sesizările vizează comiterea unor infracţiuni, înregistrarea nu s-a făcut în 
registrul penal al secţiei; 

- verificarea aspectelor semnalate s-a făcut prin mijloace specifice procedurii 
penale (audieri de persoane, solicitări de date), cu toate că nu era stabilit prin cartare 
caracterul penal al lucrării;  

- soluţiile dispuse nu sunt prevăzute de Codul de procedură penală; 
- niciuna din soluţii nu este motivată în drept, pentru că, în mod firesc, nu există 

temei de drept aplicabil dispunerii respectivei soluţii; 
- dispunându-se soluţii în acest mod, se apreciază şi se dispune asupra lucrării 

care, finalizată astfel, poate conduce la aparenţa că ar constitui o neîncepere a urmăririi 
penale, ceea ce nu este în conformitate cu legea; 

- dispusă astfel, soluţia nu dă posibilitatea autorului sesizării ca, în caz de 
nemulţumire să o atace, potrivit art.278 alin.3 sau art.278/1 alin.1 sau 10 din Codul de 
procedură penală, texte care stabilesc modalităţile de formulare şi soluţionare a 
plângerilor împotriva soluţiilor emise de procuror: mai întâi către procurorul ierarhic, 
apoi la instanţă, cu posibilitatea exercitării căii de atac a recursului; 

- sunt în detrimentul cuantificării reale a muncii procurorului, întrucât, în fapt, se 
dispune o soluţie într-o cauză cu specific penal şi nu într-o simplă plângere, în sensul 
cartării la indicativul VIII/1 din nomenclator; 

- în toate cazurile examinate a fost depăşit termenul recomandat pentru 
finalizarea lucrărilor cu respectivul indicativ; 

- argumentul invocat de conducerea secţiei în timpul controlului în sensul că, s-a 
procedat la astfel de înregistrări deoarece sesizările nu edificau asupra conţinutului 
faptelor sau probelor, nu convinge cu privire la efectuarea de verificări în alte modalităţi 
decât în cadrul legal pentru că: 

a. procedura penală nu reglementează modalitatea de completare a plângerilor 
sau denunţurilor incomplete, ceea ce presupune că prin efectuarea actelor premergătoare 
a fost reglementat, implicit, şi acest aspect.  

b. în cazul în care aspectele sesizate s-ar confirma prin respectivele verificări, ar 
fi discutabilă incidenţa normei prevăzute în art. 224 alin. 3 din Codul de procedură 
penală, potrivit căreia „procesul-verbal prin care se constată efectuarea unor acte 
premergătoare poate constitui mijloc de probă”. 

 
5. Controlul efectuat la Serviciul de investigaţii privind infracţiunile de corupţie 

a evidenţiat faptul că activităţile efectuate de ofiţerii de poliţie se realizează, în general, 
în baza dispoziţiilor date de procuror. 

Cu ocazia verificării lucrărilor aflate în curs de soluţionare, a fost identificată o 
situaţie în care o persoană, ce a formulat un denunţ penal, a fost audiată, în condiţiile în 
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care lucrarea nu era înregistrată şi nici nu exista o delegare expresă a ofiţerului de poliţie 
judiciară să procedeze la efectuarea unui astfel de act.  

 
6. În ceea ce priveşte activitatea de secretariat şi grefă, s-a reţinut că personalul 

auxiliar de specialitate din aceste compartimente, a respectat dispoziţiile înscrise în 
capitolele VI şi VII din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie. 

    
Propuneri: 

1. Procurorii cu funcţii de conducere, împreună cu grefierul şef, vor lua măsuri de 
identificare a tuturor cauzelor mai vechi, prin raportare la criteriile de un an de la prima 
sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale, inclusiv în cauzele declinate de alte 
unităţi de parchet ori disjunse din alte dosare şi includerea lor în evidenţa cauzelor vechi; 

 
2. Se impune ca procurorii să exercite în mod real un control în legătură cu modul 

în care sunt respectate termenele stabilite în dosarele în care s-a dispus delegarea pentru 
efectuarea unor acte de urmărire penală; 

 
3. Se impune ca procurorii şefi secţie să acorde o mai mare atenţie modului în care 

îşi exercită prerogativele conferite de art. 264 alin. 31 Cod procedură penală; 
 
4. Se vor lua măsuri pentru soluţionarea plângerilor împotriva soluţiilor, precum şi 

a măsurilor şi actelor dispuse de procuror, în termenul   prevăzut de art. 277 şi art. 278 
alin. 32 Cod procedură penală; 

 
5. În cazurile în care se dispune, în temeiul prevederilor art. 228 alin.6, art. 242 

sau art. 249 Cod procedură penală, procurorii se vor conforma reglementărilor în materie 
referitoare la comunicarea soluţiilor; 

 
6. În efectuarea verificărilor specifice actelor premergătoare, se va avea în vedere 

înregistrarea acestora în evidenţa cauzelor penale, pentru a putea fi valorificate, la 
finalizare, fie prin procesul verbal prevăzut de art. 224 alin.3 Cod procedură penală, fie 
prin dispunerea soluţiei în temeiul art. 228 alin.6 Cod procedură penală.   
 
 
 
 
 
 
 

II. SECŢIA DE COMBATERE A INFRACŢIUNILOR CONEXE 
INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE 
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Funcţia de procuror şef la nivelul Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe 

infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie este exercitată de 
domnul procuror Doru Florin Ţuluş, delegat în funcţie în perioada 29.08.2005 – 
22.09.2005 şi numit prin Decretul nr.949 din 22.09.2005 al Preşedintelui României. 

În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei, procurorul şef secţie este ajutat de 
procurorul şef adjunct, domnul procuror Horaţiu Ovidiu Baias. 

Până la data de 30.06.2006, în funcţia de procuror şef adjunct secţie a fost delegat 
domnul procuror Petru Nariţa. 

Verificările efectuate în cadrul controlului de fond la nivelul acestei secţii au 
evidenţiat existenţa unor deficienţe în organizarea, planificarea şi controlul 
activităţii, deficienţe ce pun în discuţie aptitudinile manageriale ale procurorului 
şef secţie. 

Sub acest aspect, menţionăm că organizarea eficientă a activităţii oricărei unităţi 
de parchet presupune în primul rând o corectă înregistrare a actelor de sesizare adresate 
de justiţiabili sau de alte instituţii care, potrivit legii, au obligaţia de informare atunci 
când constată existenţa unor date sau indicii cu privire la săvârşirea unor fapte prevăzute 
de legea penală. 

În cuprinsul prezentului act de control s-a arătat importanţa şi efectele pe care le 
produce în activitatea de urmărire penală, înregistrarea necorespunzătoare a actelor de 
sesizare. 

S-a constatat că în Registrul de evidenţă a activităţii de urmărire penală nu au fost 
înregistrate imediat unele acte de sesizare care respectau toate condiţiile prevăzute de 
lege pentru declanşarea mecanismului procesual. 

În astfel de situaţii, plângerile şi sesizările prin care se reclamau fapte cu caracter 
penal, cât şi dosare penale în care alte unităţi de parchet îşi declinaseră competenţa de 
soluţionare în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, nu au fost înregistrate în 
Registrul de evidenţă a activităţii de urmărire penală, ci în Registrul de intrare-ieşire a 
corespondenţei şi în Registrul de evidenţă a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor şi 
memoriilor. 

Este adevărat că practica de înregistrare necorespunzătoare a actelor de sesizare a 
existat şi înainte de numirea  procurorului Doru Florin Ţuluş în funcţia de procuror şef 
secţie, dar aceasta s-a menţinut în continuare şi după numirea sa în funcţie. 

Consecinţa imediat produsă de astfel de înregistrări a fost aceea că în respectivele 
situaţii nu s-au efectuat cu celeritate actele de urmărire penală ce s-ar fi impus în cauze. 

Conform practicii stabilite, parte din actele de sesizare valabil formulate au fost 
repartizate procurorilor din subordine pentru verificări, deşi fiind vorba de cauze care nu 
erau înregistrate ca dosare penale, nu puteau fi instrumentate în condiţiile Codului de 
procedură penală. 

A rezultat că după perioade mari de timp, chiar de ordinul anilor, procurorii 
au propus înregistrarea lucrărilor repartizate ca dosare penale, fără ca între timp 
să se fi efectuat vreo activitate. 
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Mai mult, în unele situaţii s-au întocmit procese-verbale de sesizare din oficiu 
peste actele de sesizare iniţiale, ajungându-se astfel la denaturarea datei la care fusese, 
de fapt, sesizat organul de urmărire penală. 

Conform aceleiaşi practici, alte plângeri penale şi sesizări adresate Secţiei de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, valabil formulate, nu au fost 
înregistrate ca dosare penale decât după examinarea lor de către Serviciul de investigaţii 
şi aceasta tot din dispoziţia procurorului şef al secţiei. 

S-a constatat că, în respectivele situaţii, nu s-au putut efectua, în condiţii legale, 
activităţi de către poliţia judiciară întrucât lipsea cadrul procesual adecvat necesar 
realizării lor. 

În situaţiile de felul celor enunţate, ofiţerii din cadrul Serviciului de investigaţii au 
întocmit referate în care se menţiona că pentru clarificarea situaţiei de fapt şi 
desfăşurarea activităţilor specifice era necesară înregistrarea actelor de sesizare ca 
dosare penale. 

Între cauzele examinate, au fost identificate şi lucrări care au fost înregistrate ca 
dosare penale, după aproape 1 an de la data primirii la organul de urmărire penală. 

Un alt aspect al deficienţelor constatate în activitatea de primire şi înregistrare a 
lucrărilor îl constituie modul de valorificare a petiţiilor anonime. 

Aşa cum deja s-a arătat în cuprinsul actului de control, petiţiile anonime se 
soluţionează prin clasare, dar conţinutul informaţiilor poate fi folosit pentru o sesizare 
din oficiu, după verificarea veridicităţii informaţiilor de către organul de urmărire 
penală. 

În niciun caz, dosarul penal format în atare condiţii nu se poate întemeia pe petiţia 
anonimă,  ci în mod obligatoriu trebuie să se bazeze pe actul procedural care constată 
sesizarea din oficiu a organului de urmărire penală. 

În unele dintre situaţiile verificate, s-a constatat că în registrul cauzelor penale, la 
rubrica „Numele celui care sesizează, nr. şi data sesizării”, apare înscrisă menţiunea 
„anonimă”, fără să existe, în materialitatea lor, procesele-verbale de sesizare din oficiu. 

Toate aceste deficienţe constatate în activitatea de înregistrare a plângerilor şi 
sesizărilor prin care se reclamau fapte cu caracter penal puteau fi evitate de procurorul 
şef secţie printr-o organizare corespunzătoare a activităţii care să respecte dispoziţiile 
legale şi regulamentare în vigoare. 

Organizarea defectuoasă a înregistrării cauzelor penale a condus la crearea unor 
situaţii paradoxale în care, plângeri penale valabil formulate şi chiar un dosar penal 
transmis prin declinare de competenţă de la o altă unitate de parchet, să fie finalizate 
prin adoptarea unor soluţii necunoscute Codului de procedură penală. 

A rezultat că astfel de cauze penale au fost soluţionate de procurorul şef secţie 
prin clasare, la propunerea Serviciului de investigaţii din subordine, în lucrări 
înregistrate în Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei şi în Registrul de evidenţă a 
cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor şi memoriilor. 

Constatarea Inspecţiei Judiciare referitoare la modul de înregistrare şi soluţionare 
a dosarului penal în cadrul unei lucrări generale a fost detaliată în Nota adresată 
Comisiei de Disciplină pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a 
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se aprecia asupra existenţei abaterii disciplinare, prevăzută de art.99 lit. h din Legea 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, modificată şi republicată. 

Verificările efectuate au stabilit că la organizarea Serviciului de investigaţii, 
procurorul şef secţie nu a ţinut seama de rolul şi atribuţiile ce revin acestui serviciu, ale 
cărui competenţe se situează în afara activităţii de urmărire penală propriu-zisă. 

A rezultat că, prin modul de organizare a activităţii de către procurorul şef secţie, 
ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul acestui serviciu au efectuat, în fapt, şi activităţi 
circumscrise actelor premergătoare începerii urmăririi penale în cauze care nu erau 
înregistrate ca dosare penale şi în lipsa unei dispoziţii scrise din partea procurorului care 
să fi fost delegat cu efectuarea urmăririi penale. 

În acest sens între activităţile desfăşurate de Serviciul de investigaţii în faza 
documentării preliminare, s-a constatat îndeplinirea unor activităţi referitoare la 
stabilirea competenţei Direcţiei Naţionale Anticorupţie în instrumentarea unor cauze, 
audieri de persoane respectiv, persoane vătămate, făptuitori şi martori. 

Realizarea unor asemenea activităţi excede însă competenţelor recunoscute 
Serviciului de investigaţii în faza documentării preliminare, consecinţa fiind aceea a 
îndeplinirii unor acte nepermise de Codul de procedură penală în detrimentul activităţii 
propriu-zise de investigaţii. 

O exercitare necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale de către procurorul şef 
secţie, s-a constatat şi pe segmentul activităţii de urmărire penală propriu-zise care nu a 
fost organizată de o asemenea manieră încât să asigure pe deplin realizarea întocmai a 
obiectivelor stabilite în Strategia de reformă a sistemului judiciar. 

Una dintre direcţiile de acţiune prevăzute pentru implementarea Strategiei de 
reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 o constituie aplicarea principiului 
continuităţii procurorului în faza de urmărire penală. 

La nivelul Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, 
repartizarea cauzelor nu se face pe baza unor criterii obiective, conform Hotărârii nr.398 
din 28.09.2005 a Plenului Consiliului Superior. 

Prin legea de organizare judiciară şi alte legi speciale s-a restricţionat posibilitatea 
de redistribuire a dosarelor sau de preluare a acestora pe linie ierarhică, la cazuri expres 
şi limitativ prevăzute. 

Asigurarea continuităţii procurorului pe tot parcursul instrumentării unei cauze 
penale se înscrie între garanţiile de independenţă a sistemului judiciar şi are ca finalitate 
înlăturarea oricăror suspiciuni în legătură cu o posibilă dirijare a dosarelor între 
procurorii de aceeaşi specializare. 

Verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au constatat existenţa unor situaţii în 
care dosare repartizate iniţial unor procurori au fost redistribuite către alţi procurori, din 
dispoziţia procurorului şef secţie sau cu acordul acestuia. 

În cuprinsul actului de control au fost menţionate ca atare dosarele redistribuite 
altor procurori cu ignorarea prevederilor art.64 din Legea nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară, modificată şi republicată şi în afara unor cazuri de 
incompatibilitate prevăzute de Codul de procedură penală, motiv pentru care nu le vom 
mai relua şi în acest capitol. 
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Ca observaţie, menţionăm că principiul continuităţii procurorului în faza de 
urmărire penală a fost nesocotit şi prin efectuarea unor conexări greşite a dosarelor, 
ajungându-se ca procurorul care fusese ulterior sesizat să soluţioneze o cauză cu care 
fusese delegat un alt procuror, pe baza unui act de sesizare mai întâi înregistrat. 

În concret, un dosar cu număr mai mic a fost conexat la un dosar cu număr mai 
mare, înlocuindu-se astfel procurorul care, potrivit art.45 Cod de procedură penală cu 
referire la art.35 alin.1 din Codul de procedură penală, era competent să continue 
instrumentarea cauzelor. 

Atribuţiile manageriale exercitate de procurorul şef secţie sunt evidenţiate şi de 
modul în care a organizat controlul activităţilor îndeplinite de procurorii din subordine. 

Potrivit art.46 alin.2 şi art.48 alin.2 cu referire la art.36 alin.2 lit. e din 
Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorii şefi ai 
serviciilor de efectuare a urmăririi penale în cauze privind infracţiuni asimilate sau în 
legătură directă cu infracţiunile de corupţie şi de combatere a macrocriminalităţii 
economico-financiare din cadrul Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie, examinează legalitatea şi temeinicia soluţiilor de netrimitere 
în judecată. 

Din verificările efectuate a rezultat că legalitatea şi temeinicia soluţiilor de 
netrimitere în judecată au fost examinate exclusiv de procurorul şef secţie, deşi această 
prerogativă revenea procurorilor şefi serviciu. 

În cadrul discuţiilor purtate, procurorul şef secţie a menţionat că preluarea 
atribuţiilor ce reveneau procurorilor şefi serviciu s-a făcut pentru simplificarea 
procedurii şi pentru faptul că nu ar fi existat o stabilitate a personalului la nivelul Secţiei 
de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. 

În opinia Inspecţiei Judiciare, asemenea susţineri nu  constituie o justificare 
valabilă pentru încălcarea competenţelor funcţionale stabilite în exercitarea controlului 
ierarhic. 

Având în vedere constatările rezultate din verificările efectuate asupra calităţii 
actelor procedurale întocmite în cauzele în care urmărirea penală a fost finalizată prin 
soluţii de netrimitere în judecată, se poate concluziona că activitatea de control 
exercitată de procurorul şef secţie în condiţiile art.43 lit. c din Regulamentul de ordine 
interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, nu a fost pe deplin eficientă. 

Un control corespunzător pe acest segment de activitate presupunea depistarea 
temeiurilor juridice greşite sau incomplet reţinute în soluţiile emise de procurorii din 
subordine,  dispozitive defectuos redactate şi acte procedurale neconforme măsurilor 
procesuale adoptate. 

Un alt aspect constatat în legătură cu soluţiile de netrimitere în judecată este cel al 
necomunicării actelor de procedură prin care s-au emis astfel de soluţii. 

Aşa cum s-a arătat în cuprinsul raportului de control, la secţiunea ce interesează, 
majoritatea soluţiilor de netrimitere în judecată nu au fost comunicate persoanelor faţă 
de care se efectuase acte premergătoare. 

Practica de necomunicare a actelor de procedură existentă la nivelul Secţiei de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie se datorează unei interpretări 
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greşite a dispoziţiilor art.228 alin.6. teza a II-a din Codul de procedură penală, 
considerându-se că legiuitorul ar fi lăsat la latitudinea procurorului cazurile în care este 
necesară informarea făptuitorului cu privire la faptul că formase obiectul unei cercetări 
penale. 

Poziţia adoptată de procurorul şef secţie în acord cu cea a adjunctului său, a fost 
motivată şi cu argumente de oportunitate şi de necesitate a păstrării confidenţialităţii, 
pentru situaţiile în care se continuau cercetările într-un alt dosar format prin disjungere. 

 Subliniem, încă odată, că acest mod de interpretare a obligaţiilor stabilite în 
sarcina organelor judiciare, încalcă flagrant drepturile de procedură recunoscute oricărei 
persoane împotriva căreia s-a formulat o acuzaţie în materie penală, cu consecinţa 
implicită, de îngrădire a dreptului de acces la o instanţă. 

Deficienţe ce pun în discuţie modul în care procurorul şef secţie a înţeles să-şi 
exercite prerogativele specifice funcţiei au fost constatate şi în activitatea de soluţionare 
a plângerilor formulate împotriva actelor şi măsurilor procurorilor din subordine şi a 
procurorilor şefi ai Serviciilor Teritoriale, rezultând o serie de încălcări ale dispoziţiilor 
legale aplicabile în materie. 

S-a constatat existenţa unor situaţii de soluţionare a plângerilor de către procurori 
necompetenţi sub aspectul ierarhiei funcţiilor şi de către procurori, în substituirea 
instanţei încălcându-se astfel prevederile art.2781 din Codul de procedură penală. 

Situaţiile în care s-au constatat asemenea neregularităţi au fost expuse în secţiunea 
corespunzătoare a prezentului act de control, motiv pentru care nu vom mai reveni 
asupra acestora, cu o detaliere a fiecărui caz în parte. 

Esenţială este constatarea că neregulile identificate sunt deopotrivă imputabile şi 
procurorului şef secţie, în cadrul atribuţiei speciale prevăzută de art.278 din Codul de 
procedură penală şi a atribuţiei generale de conducere şi control a întregii activităţi a 
secţiei, prevăzută în art.43 alin.1 lit. a din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie. 

În particular, s-a constatat că procurorul şef secţie a soluţionat şi plângeri care, 
potrivit dispoziţiilor art.2781 din Codul de procedură penală, erau de competenţa 
instanţei de judecată, cauze ce au fost menţionate ca atare în cuprinsul raportului de 
control al Inspecţiei Judiciare. 

Cu ocazia soluţionării unei plângeri împotriva unei soluţii de neîncepere a 
urmăririi penale emisă de un procuror şef al unei structuri teritoriale, procurorul şef 
secţie, după infirmarea soluţiei adoptate iniţial în cauză, a dispus ca urmărirea penală să 
se efectueze de către Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de 
corupţie. 

În cuprinsul actului procedural care constată dispoziţia de preluare a dosarului 
spre instrumentare nu se face nicio menţiune cu privire la existenţa vreunei cauze care să 
fi justificat preluarea şi nici dispoziţia procurorului şef al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie în acest sens. 

Neregularităţi s-au constatat şi sub aspectul temeiurilor juridice reţinute la 
soluţionarea plângerilor împotriva soluţiilor emise de procuror, precum şi a actelor 
procedurale prin acestea au fost rezolvate. 
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Alte acte de dispoziţie emise de procurorul şef secţie cu încălcarea competenţelor 
funcţionale în cadrul ierarhiei funcţiei administrative, se referă la delegarea unor 
procurori de la serviciile teritoriale în instrumentarea unor cauze penale înregistrate şi 
aflate în lucru la Structura centrală. 

Exemple ale situaţiilor constatate au fost menţionate în actul de control al 
Inspecţiei Judiciare când au fost analizate în două dosare ale Secţiei de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. 

Un alt caz de depăşire a competenţelor funcţionale se referă la îndeplinirea de 
către procurorul şef secţie a unor acte pe care nu le mai putea efectua decât cu încălcarea 
atribuţiilor stabilite în sarcina procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Constatarea Inspecţiei Judiciare are în vedere situaţia procurorului Mihai Popa 
care începând cu data de 01.11.2006, a fost delegat şi ulterior numit în funcţia de 
procuror şef al Serviciului tehnic din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Cu avizul procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorul 
Aristotel Mihai Popa a reţinut spre instrumentare cauzele înregistrate la Secţia de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie în care fusese anterior 
delegat cu efectuarea urmăririi penale. 

În aceste dosare, actele şi măsurile procurorului puteau fi verificate, exclusiv, de 
către procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, având în vedere subordonarea 
ierarhică directă stabilită prin Ordinul nr.115/05.12.2005 privind modul de coordonare, 
control şi îndrumare a structurilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie, emis de procurorul 
şef al direcţiei. 

Considerăm că măsurile şi actele procesuale dispuse de procurorul şef al 
Serviciului tehnic în dosarele de urmărire penală pe care le-a păstrat spre soluţionare nu 
puteau fi verificate/ avizate decât de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

S-a constatat că, într-un dosar în care s-a emis ordonanţa din 22.06.2007, prin care 
se dispusese netrimiterea în judecată şi declinarea competenţei de soluţionare în 
favoarea altei unităţi de parchet, procurorul şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor 
conexe infracţiunilor de corupţie nu mai putea valabil semna actele de comunicare 
efectuate către persoanele interesate şi nici adresa de înaintare a dosarului unităţii de 
parchet în favoarea căreia se declinase competenţa. 

Măsuri similare s-au constatat şi într-un alt dosar, în care activităţile de urmărire 
penală au fost efectuate după data de 11.06.2007 de către procurorul Popa Aristotel 
Mihai care a omis să conexeze respectivul dosar la un dosar aflat în partida sa şi cu 
privire la care îşi manifestase acordul pentru conexare. 

A rezultat că în dosar s-au efectuat activităţi de către acest procuror deşi, în 
absenţa conexării, competenţa revenea procurorului căruia îi fusese repartizată cauza 
spre instrumentare. 

Adresele de solicitare a relaţiilor  de la diferite instituţii publice cât şi cea emisă 
către Serviciul specialişti din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au fost semnate tot 
de procurorul şef secţie, cu depăşirea competenţelor sale. 

Aceeaşi situaţie s-a constatat şi într-un dosar  în care după numirea procurorului 
Popa Mihai Aristotel ca şef al Serviciului Tehnic din cadrul Direcţiei Naţionale 
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Anticorupţie, adresa de înaintare a dosarului spre competentă soluţionare la Secţia de 
combatere a corupţiei din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a fost semnată tot de 
procurorul şef secţie, Doru Florin Ţuluş, la data de 30.05.2007. 

Verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au evidenţiat neregularităţi şi în ceea 
ce priveşte organizarea activităţii de urmărire penală sub aspectul delegării unor atribuţii 
nepermise de lege ofiţerilor de poliţie judiciară. 

În concret, s-a constatat că într-un număr important de cauze penale, ofiţerii de 
poliţie judiciară au fost însărcinaţi cu întocmirea planurilor de anchetă, deşi această 
activitate, reflectând concepţia în instrumentarea unei cauze trebuia realizată exclusiv de 
către procuror, în calitatea sa de conducător al anchetei. 

Fără a minimaliza lipsa de diligenţă a procurorilor delegaţi cu efectuarea urmăririi 
penale, neregularitatea constatată este imputabilă în mare măsură şi procurorului şef 
secţie care a nesocotit obligaţiile ce îi reveneau  în această activitate, prevăzută ca 
obiectiv distinct în Planul de acţiune al  Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

De menţionat că între obiectivele şi acţiunile Direcţiei Naţionale Anticorupţie a 
fost prevăzută şi activitatea de urmărire a modului în care se organizează şi se desfăşoară 
ancheta penală, inclusiv sub aspectul întocmirii, în cauze complexe, a planurilor de 
anchetă de către procurori, responsabili cu aducerea la îndeplinire a acestui obiectiv 
fiind desemnaţi procurorii şefi secţie, cu termen lunar de verificare a activităţilor. 

Aşa cum deja s-a arătat în cuprinsul materialului de control, procurorul şef secţie 
nu numai că nu a verificat îndeplinirea acestei activităţi, dar a şi solicitat ca ofiţerii de 
poliţie judiciară să întocmească planurile de anchetă în unele dintre dosarele pe care le 
reţinuse în urmărire proprie. 

Mai mult, în două dintre dosarele verificate prin sondaj s-a constatat că soluţiile 
adoptate de procurorul şef secţie,  au fost motivate prin preluarea fidelă a conţinutului 
referatelor întocmite de ofiţerii de poliţie judiciară. 

Respectivele situaţii se regăsesc într-un dosar penal, soluţionat prin ordonanţă de 
neîncepere a urmăririi penale şi de declinare a competenţei în favoarea altei unităţi de 
parchet, precum şi în alt dosar, finalizat cu rezoluţie de neîncepere a urmăririi penale şi 
disjungerea cauzei pentru continuarea cercetărilor faţă de alte persoane. 

De precizat că, cei doi ofiţeri de poliţie judiciară aveau ca atribuţii principale 
efectuarea unor activităţi de investigaţie. 

S-a mai constatat că nu a existat o colaborare între procurorii din cadrul Secţiei de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie şi Serviciul specialişti. 

Acest fapt este imputabil şi procurorului şef secţie care nu a luat măsuri adecvate 
şi nu a verificat modul în care specialiştii şi-au exercitat atribuţiile de serviciu. 

Ca deficienţe s-a constatat că în unele situaţii constatările tehnico-ştiinţifice nu s-
au efectuat cu celeritate, întrucât procurorii nu au dispus măsuri adecvate de natură a 
asigura obţinerea documentelor necesare întocmirii lucrărilor. 

O altă direcţie de acţiune stabilită în Strategia de reformă a sistemului judiciar în 
perioada 2005-2007 are în vedere sporirea eficienţei şi responsabilizării sistemului 
judiciar. 
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Una din componentele acestei direcţii de acţiune o constituie reducerea duratei 
procedurilor judiciare. 

Pentru aducerea la îndeplinire a acestui obiectiv, în Planul de acţiune pentru 
implementarea Strategiei de reformă se prevede că la nivelul fiecărui parchet există 
obligaţia de identificare a stocului de dosare şi de stabilire a unor măsuri administrative 
corespunzătoare pentru reducerea stocului la un nivel rezonabil. 

Transpunerea în practică a măsurilor stabilite în Planul de acţiune implică pentru 
conducătorii de parchete obligaţia de monitorizare a dosarelor mai vechi de 1 an de la 
sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale şi de identificare a cauzelor care 
conduc la tergiversarea cercetărilor şi soluţionării acestora. 

În Raportul privind activitatea desfăşurată de Direcţia Naţională Anticorupţie în 
anul 2006 cât şi semestrul I/2007, au fost prevăzute între obiectivele şi acţiunile 
planificate şi activitatea de analizare a dosarelor penale mai vechi de 1 an de la data 
înregistrării şi de stabilire a măsurilor necesare pentru soluţionarea lor. 

O primă observaţie este aceea că activitatea planificată la nivelul Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie nu are în vedere decât monitorizarea acelor dosare care sunt mai 
vechi de 1 an de la data înregistrării lor în cadrul structurii, deşi respectarea obiectivelor 
cuprinse în Strategia de reformă presupunea monitorizarea dosarelor mai vechi de 1 an 
de la data înregistrării în sistem. 

Din acest motiv, în Informarea din 16.05.2007, transmisă Consiliului Superior al 
Magistraturii în cadrul obiectivului privind Stadiul îndeplinirii măsurilor din Planul de 
acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă, au fost menţionate numai dosarele 
mai vechi de 1 an de la data înregistrării lor la Direcţia Naţională Anticorupţie, conform 
dispoziţiei emisă în acest sens de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

În acest sens, în adresa nr.582/C/2007 din 02.05.2007 a procurorului şef al 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie se menţiona că în vederea efectuării controlului tematic 
privind identificarea dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea 
urmăririi penale aflate în curs de soluţionare la procuror, secţiile din cadrul Structurii 
centrale şi Serviciile Teritoriale urmau să comunice evidenţa la zi  a cauzelor mai vechi 
de 1 an de la data sesizării Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Ca urmare, în informarea întocmită de procurorii anume desemnaţi de 
procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, au fost evidenţiate ca dosare mai 
vechi de 1 an de la data sesizării un număr de 67 astfel de cauze, în timp ce din 
verificările efectuate de Inspecţia Judiciară a rezultat ca fiind înregistrate 118 
dosare mai vechi de 1 an de la data primei sesizări. 

În ceea ce priveşte dosarele mai vechi de 6 luni de la data începerii urmăririi 
penale, Inspecţia Judiciară a identificat 41 astfel de cauze, în timp ce în informarea 
susmenţionată  erau evidenţiate 36 cauze. 

De asemenea, activitatea de monitorizare a dosarelor planificată la nivelul 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie nu a avut în vedere şi categoria cauzelor mai vechi de 6 
luni de la data începerii urmăririi penale. 

Cu aceste precizări, verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au stabilit că 
procurorul şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, 
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nu a organizat activitatea de monitorizare a dosarelor mai vechi, deşi respectiva 
activitate cădea în sarcina sa, conform dispoziţiei emise de procurorul şef al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, prin obiectivele şi acţiunile stabilite în anexa la raportul de 
activitate al Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru anul 2006 şi semestrul I 2007. 

Organizarea acestei activităţi presupunea evidenţierea cauzelor penale, 
monitorizarea acestora şi urmărirea măsurilor luate de procuror, în vederea soluţionării 
lor cu prioritate, respectarea termenelor stabilite pentru aducerea la îndeplinire a 
activităţilor şi identificarea, după caz, a motivelor care determinau întârzieri în derularea 
procedurii. 

Cu ocazia controlului efectuat de Inspecţia judiciară, procurorul şef secţie nu a 
prezentat informări, referate, procese-verbale sau note care să constate efectuarea unor 
controale operative asupra dosarelor mai vechi aflate în lucru la procurori, susţinând că 
în fapt asemenea verificări s-au realizat permanent, dar fiind vorba de procurori cu 
experienţă nu puteau fi întrebaţi mereu cu privire la stadiul cercetărilor şi nici 
supravegheaţi permanent. 

În legătură cu acelaşi aspect, procurorul şef secţie a menţionat că activitatea de 
control curent pe care o efectuează permanent nu este necesar a fi materializată în scris 
şi că reţine mental termenele pe care le stabileşte procurorilor pentru aducerea la 
îndeplinire a activităţilor prevăzute în planurile de anchetă întocmite. 

De precizat că verificările efectuate de Inspecţie au stabilit că în majoritatea 
cauzelor în curs de soluţionare, planurile de anchetă nu conţin termene stabilite pentru 
aducerea la îndeplinire a activităţilor planificate. 

Fără a se contesta complexitatea cauzelor date în competenţa Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie, considerăm că şi în dosarele care au fost finalizate prin soluţii de 
netrimitere în judecată, trebuia să existe preocupare pentru  a fi rezolvate într-un termen 
rezonabil, având în vedere dispoziţia generală cuprinsă în Planul de acţiune pentru 
implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar care nu distinge cu privire la 
obligaţia de reducere a stocului de dosare vechi, în funcţie de soluţia ce se va adopta. 

Verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au stabilit existenţa unor situaţii în 
care cauze finalizate prin soluţii de netrimitere în judecată au fost soluţionate după 
perioade mari de timp de la data înregistrării sesizării la Direcţia Naţională Anticorupţie, 
constatări ce au fost prezentate într-o secţiune separată a actului de control, cu ocazia 
examinării solicitării Ministrului Justiţiei adresată preşedintelui Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

Mai mult, s-a constatat că unele dintre dosarele înregistrate la Secţia de combatere 
a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, după perioade mari de timp, chiar şi de 
peste 1 an, au fost trimise spre instrumentare Serviciilor Teritoriale din cadrul Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, deşi nu interveniseră împrejurări noi de la data înregistrării lor la 
Structura centrală care să determine o schimbare sub aspectul competenţei teritoriale, 
element în raport de care s-a justificat măsura de trimitere a dosarelor. 

Constatările Inspecţiei Judiciare nu au avut în vedere cauzele trimise pentru 
conexare, înţelegându-se astfel să se respecte principiul independenţei procurorului în 
măsurile dispuse pe parcursul instrumentării dosarelor. 
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Tot sub aspectul neîndeplinirii atribuţiilor stabilite în sarcina procurorului şef 
secţie în vederea implementării Strategiei de reformă a sistemului judiciar, menţionăm 
că nici procesele-verbale ce constată rezultatul discuţiilor purtate în cadrul şedinţelor de 
lucru organizate la nivelul Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de 
corupţie nu consemnează luarea unor măsuri pentru reducerea stocului de dosare vechi 
sau de efectuare a unor controale operative în acest sens. 

Din conţinutul aceloraşi procese-verbale, încheiate pentru perioada ce face 
obiectul controlului, nu rezultă ca în şedinţele de lucru organizate cu colectivul de 
procurori să se fi pus în discuţie materialele transmise Secţiei de către Serviciul de 
studii, resurse umane şi perfecţionare profesională din cadrul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie, deşi în adresele de înaintare a materialelor se specifica necesitatea 
prelucrării cu procurorii din subordine. 

În acest sens, menţionăm adresa nr.74/2007 din 19.02.2007, prin care se comunica 
Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, lucrarea „analiza 
indicatorilor de calitate din activitatea parchetelor în semestrul I 2006”, redactată de 
Secţia analiză, studii, probleme ale minorilor, evidenţă, perfecţionare profesională şi 
informatică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu 
menţiunea aducerii la cunoştinţa procurorilor, eventual prin dezbatere în colectiv, având 
în vedere importanţa problemelor analizate în materialul întocmit. 

Adresa în discuţie poartă viza procurorului şef secţie de listare pentru sine a 
lucrării ce fusese transmisă pe CD, material ce nu a fost însă adus şi la cunoştinţa 
procurorilor din subordine şi nici dezbătut în şedinţele de lucru organizate la nivelul 
secţiei. 

Nici în timpul verificărilor efectuate de Inspecţia Judiciară când s-a constatat 
neprelucrarea materialului cu colectivul de procurori, procurorul şef secţie nu a luat 
măsuri pentru informarea acestora, înscriind pe adresa în discuţie, menţiunea „arhivare”. 

Tot astfel, nici materialul transmis de Consiliul Superior al Magistraturii, sub 
semnătura vicepreşedintelui, cu adresa nr.350/IJ/178/SIP/2005 din 08.05.2006 întocmit 
de Serviciul Inspecţiei judiciare pentru procurori care cuprindea punctul de vedere cu 
privire la obligaţiile ce revin procurorilor pentru păstrarea confidenţialităţii lucrărilor în 
dosarele în curs de soluţionare nu a fost dezbătut în colectivul de procurori al secţiei, 
deşi solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii era în sensul prelucrării 
materialului. 

Din verificările efectuate de Inspecţia Judiciară a rezultat că în perioada supusă 
controlului,  procurorul şef secţie nu a prezentat informări cu privire la problemele de 
drept controversate apărute în activitatea secţiei, deşi îi revenea această obligaţie potrivit 
art.178 alin.1 din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Este posibil ca în activitatea secţiei să nu fi apărut probleme de drept 
controversate, însă Inspecţia Judiciară a depistat cel puţin o singură problemă legată de 
actul procedural ce se emite în cazul extinderii cercetărilor penale cu privire la alte fapte. 

S-a constatat că unii procurori emit doar ordonanţă de extindere a cercetării 
penale, în timp ce alţi procurori dispun prin ordonanţă şi începerea urmăririi penale 
pentru fapte noi. 
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De asemenea, cu ocazia controlului, procurorul şef secţie nu a prezentat materiale 
din care să rezulte că ar fi pus la dispoziţia Serviciului de studii, resurse umane şi 
perfecţionare profesională din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie date  pentru 
elaborarea studiilor referitoare la cauzele care generează infracţiunile de corupţie şi nu a 
propus măsuri de perfecţionare a legislaţiei în acest domeniu. 

Măsuri organizatorice insuficiente s-au constatat şi cu privire la activitatea 
Compartimentului grefă, unde procurorul şef secţie nu a delimitat în concret atribuţiile, 
pentru fiecare grefier în parte, în activitatea de păstrare şi completare a registrelor. 

S-a constatat că la nivelul secţiei nu a fost constituit Registrul de evidenţă curentă 
a intrării-ieşirii documentelor din arhivă (R-16) în care să se consemneze accesul la 
documentele şi informaţiile arhivate. 

În atare condiţii, Inspecţia Judiciară a fost în imposibilitate de a verifica dacă 
eliberarea de dosare şi documente din arhivă, procurarea de copii ale documentelor şi 
consultarea lor s-a realizat sau nu, pe baza aprobării scrise a procurorului şef secţie. 

Toate aspectele semnalate în cuprinsul acestei secţiuni prezintă importanţă pentru 
o corectă evaluare a eficienţei activităţii manageriale desfăşurată de procurorul şef al 
Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, Doru Florin 
Ţuluş. 

 
 

 
PROPUNERI 

 
• Ocuparea efectivă a posturilor prevăzute în organigrama Secţiei de 

combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie pentru funcţia de procuror. 
• Organizarea corespunzătoare a activităţii de înregistrare a actelor de 

sesizare. 
• Reorganizarea activităţii Serviciului de investigaţii în acord cu atribuţiile 

prevăzute de art.45 din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie, pentru a se evita efectuarea în cadrul activităţii de investigaţie a unor acte 
specifice fazei de urmărire penală, fără a exista şi cadrul procesual adecvat. 

• Luarea măsurilor corespunzătoare în vederea comunicării, în toate cazurile, 
a soluţiilor de netrimitere în judecată către persoanele faţă de care s-au efectuat acte 
premergătoare. 

• Efectuarea unor controale operative curente prin care să se urmărească 
înlăturarea deficienţelor constatate pe segmentele de activitate evidenţiate în raportul de 
control. 

• Respectarea competenţelor funcţionale ale procurorilor cu funcţie de 
conducere în ceea ce priveşte  activitatea de verificare a legalităţii şi temeiniciei 
soluţiilor de netrimitere în judecată şi de soluţionare a plângerilor împotriva actelor şi 
măsurilor procurorului. 

• Desfăşurarea activităţii de urmărire penală proprie cu respectarea 
competenţelor procurorului şi ale ofiţerilor de poliţie judiciară. 
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• Luarea de măsuri corespunzătoare în vederea coordonării eficiente a 
Serviciului specialişti de către procurorul şef adjunct al Secţiei de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. 

• Monitorizarea permanentă a dosarelor mai vechi de 1 an de la prima 
sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale, cu luarea unor măsuri organizatorice 
corespunzătoare a asigura soluţionarea acestora într-un termen rezonabil. 

• Planificarea în tematica de învăţământ profesional a instituţiilor de drept 
procesual incidente în adoptarea soluţiilor de netrimitere în judecată, de disjungeri şi 
conexări în vederea îmbunătăţirii calităţii actelor de procedură. 
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III. SECŢIA DE COMBATERE A INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE 
SĂVÂRŞITE DE MILITARI 

 
 

1. Din verificările efectuate a reieşit că procurorul şef secţie şi-a îndeplinit 
atribuţiile înscrise în titlul VII, cap. III secţiunea a 2-a din Regulamentul de ordine 
interioară al Direcţia Naţională Anticorupţie. 

De menţionat este faptul că cei doi procurori şefi servicii, în perioada supusă 
controlului, au efectuat cu precădere activităţi de execuţie motivat de volumul mare de 
activitate al secţiei şi de existenţa unor posturi vacante de procuror. 
 Sub aspectul comunicării, s-a constatat că prin modul de exercitare a atribuţiilor 
ce-i reveneau, procurorul şef secţie a asigurat o bună colaborare cu personalul din 
subordine, cu celelalte compartimente din cadrul  Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi cu 
celelalte instituţii. 
 De asemenea, nu au fost evidenţiate cazuri în care procurorii cu funcţii de 
conducere să fi încălcat dispoziţiile art. 64 alin. 2 din Legea 304/2004 privind 
organizarea judiciară, modificată şi republicată care consacră principiul independenţei 
procurorilor în desfăşurarea anchetei şi adoptarea soluţiei. 

 
2. Sub aspectul desfăşurării activităţii de urmărire penală, s-a constatat că    s-au 

luat măsuri pentru realizarea unei repartizări echilibrate a dosarelor, cu respectarea 
principiului continuităţii şi, pe cât posibil a principiului specializării.   
  a.  Din verificarea tuturor cauzelor aflate în lucru  a reieşit că, în general, s-a 
lucrat în mod ritmic, activitatea de urmărire penală fiind planificată şi organizată în mod 
eficient. 
 Au fost identificate însă şi situaţii în care s-au înregistrat întârzieri în efectuarea 
actelor de urmărire penală. 
 Analiza fiecărui dosar, a evidenţiat că aceste întârzieri s-au datorat pe de o parte, 
unor cauze de ordin obiectiv (cum ar fi: fluctuaţia de personal, volumul mare de 
activitate şi complexitatea deosebită a cauzelor, neefectuarea în termen a unor expertize 
şi neîndeplinirea procedurilor în cadrul comisiilor rogatorii; modificări legislative 
privind competenţa după materie şi exercitarea abuzivă de către părţi a dreptului de a 
formula plângeri împotriva actelor şi măsurilor dispuse de procuror), iar pe de altă parte 
unor cauze de ordin subiectiv, cum ar fi: lipsa rolului activ al procurorului în efectuarea 
urmăririi penale şi exercitarea necorespunzătoare a controlului privind respectarea 
termenelor stabilite în dosarele în care s-a dispus delegarea pentru efectuarea unor acte 
de urmărire penală. 

Existenţa acestor împrejurări a condus la înregistrarea unor cauze mai vechi de un 
an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale.  
 Faţă de această situaţie, apreciem că se impune implicarea  procurorilor cu funcţii 
de conducere în identificarea şi monitorizarea cauzelor care au determinat tergiversarea 
cercetărilor şi stabilirea unor măsuri concrete pentru reducerea stocului de dosare mai 
vechi de un an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale;   
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 Evidenţa cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea 
urmăririi penale existente la nivelul secţie nu reflectă în totalitate situaţia reală a acestor 
dosare. Astfel, cu ocazia controlului au fost identificate dosare formate în urma 
disjungerilor în care fie prima sesizare era mai veche de un an, fie data începerii 
urmăririi penale se situa peste termenul de 6 luni. Motivul pentru care aceste dosare nu 
au fost incluse în evidenţa secţie a fost acela că s-a luat drept criteriu de referinţă data 
formării noului dosar şi nu data sesizării ori începerii urmăririi penale. 

Se impune ca procurorii cu funcţii de conducere, împreună cu grefierul şef, să ia 
măsuri pentru identificarea tuturor cauzelor mai vechi, prin raportare la criteriile de un 
an de la prima sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale, inclusiv în cauzele 
declinate de alte unităţi de parchet ori disjunse din alte dosare şi includerea lor în 
evidenţa cauzelor vechi; 
 În toate cauzele aflate în lucru, în care s-a dispus interceptarea convorbirilor 
telefonice şi interceptări ambientale au fost respectate dispoziţiile înscrise în titlul III, 
secţiunea V, art. 911 şi urm. din Codul de procedură penală; 
 Percheziţiile au fost dispuse şi efectuate în condiţiile art. 100 şi urm. din Codul de  
procedură penală. 
  

b. Verificarea cauzelor soluţionate a evidenţiat că, în general, au fost respectate 
dispoziţiile legale în materie. 

Actele procesuale şi procedurale îndeplinesc condiţiile de formă cerute de lege; 
Verificarea, prin sondaj, de către inspectori a dosarelor soluţionate în care s-a 

dispus interceptarea şi înregistrarea audio sau video, a evidenţiat faptul că au fost 
respectate dispoziţiile art. 913 alin.5 din Codul de procedură penală. 

De asemenea, nu au fost constatate încălcări ale dispoziţiilor înscrise în art. 100 şi 
urm. în Codul de procedură penală privind efectuare percheziţiilor. 

 
3. Verificarea plângerilor împotriva actelor şi măsurilor dispuse de către procuror, 

precum şi a lucrărilor cu caracter general înregistrate, a evidenţiat faptul că în principiu 
au fost respectate termenele impuse de lege. 

În ceea, ce priveşte comunicarea soluţiei, s-a constatat că în majoritatea cazurilor 
nu este indicată şi calea de atac prevăzută de art. 2781 Cod procedură penală.   

 
4. În ceea ce priveşte activitatea de secretariat şi grefă s-a reţinut că personalul 

auxiliar de specialitate din aceste compartimente, a respectat dispoziţiile înscrise în 
capitolele VI şi VII din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie. 
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IV. SECŢIA JUDICIARĂ PENALĂ 
 

În urma controlului efectuat de Inspecţia Judiciară, s-a constatat că Secţia 
judiciară penală a Direcţiei  Naţionale Anticorupţie a desfăşurat o activitate specifică, 
susţinută, determinată de complexitatea cauzelor la a căror judecare participă procurorii 
secţiei. 
 S-a constatat existenţa unei bune organizări a activităţii datorate eforturilor depuse 
de procurorul şef secţie care a dovedit prin rezultatele obţinute că posedă reale calităţi de 
organizator. 
 Activitatea desfăşurată s-a concretizat în realizarea sistemelor de evidenţă care 
contribuie la cunoaşterea permanentă a întregii activităţi a Secţiei judiciare, în buna 
pregătire a procurorilor pentru şedinţele de judecată şi în demersurile întreprinse pentru 
identificarea practicii neunitare. 
 Au fost analizate cu obiectivitate soluţiile de achitare şi restituire, fiind 
identificate şi menţionate cele imputabile procurorilor. 
 În activitatea procurorilor cu funcţii de conducere s-au constatat şi aspecte care 
pot fi apreciate ca negative, astfel: 

● Programul de activitate semestrial cuprinde doar două obiective pentru anul 
2006 şi semestrul I/2007 şi trei obiective pentru semestrul II/2007. 

 
● Nu s-au respectat dispoziţiile ar. 57 lit. e din Regulamentul de ordine interioară 

al Direcţiei  Naţionale Anticorupţie privind întocmirea analizei cauzelor cu inculpaţi 
arestaţi preventiv, în care instanţele judecătoreşti au pronunţat hotărâri de achitare şi 
restituire la procuror şi a cazurilor în care s-a dispus, prin hotărâri definitive, punerea în 
libertate a unor inculpaţi trimişi în judecată în stare de arest preventiv şi prezentarea de 
propuneri corespunzătoare pentru înlăturarea deficienţelor.   

● Îndrumările şi sprijinul acordat în vederea pregătiri temeinice a procurorilor 
pentru şedinţele de judecată, constând în verificarea modului în care procurorii cunosc 
lucrările dosarelor, dispoziţiile legale şi jurisprudenţa aplicabilă, dacă fişele de şedinţă 
sunt complete etc., nu s-au materializat în procese verbale sau în note care să constituie 
dovada realizării acestor activităţi. 

● Controalele săptămânale efectuate la registratura secţiei nu au urmărit existenţa 
tuturor evidenţelor prevăzute în art. 132 din Regulament, deoarece cu ocazia controlului 
s-a constatat că nu exista registrul Opis alfabetic pentru identificarea lucrărilor (R – 15), 
deşi necesitatea completării acestui registru este prevăzută în  art. 160 din Regulamentul 
de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, iar în conformitate cu 
dispoziţiile art. 134 alin. 3 din acelaşi regulament, registrele prevăzute la art. 132 
trebuiau realizate şi completate şi în format electronic până la data de 31 decembrie 
2006.   
 ● Procurorii Secţiei judiciare nu respectă prevederile art. 143 alin. 2 din 
Regulament privind predarea lucrărilor către grefierul şef sau înlocuitorul acestuia, 
numai sub semnătură în condica C- 4 sau C- 5. 
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Propuneri: 

 
● Modificarea Ordinului nr. 180 din 29 august 2006 privind organizarea şi 

funcţionarea sistemului informaţional al Ministerului Public în sensul că analizele 
indicatorilor de calitate  (achitări şi restituiri definitive), precum şi informările privind 
achitările referitoare la arestaţi preventivi întocmite conform Anexei nr. 2 la Ordinul 
180/2006, să fie comunicate semestrial şi anual Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie – Secţia de  resurse umane şi documentare. 

● Soluţionarea sesizărilor, reclamaţiilor şi memoriilor în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 233/2002 sau ale Codului de procedură penală pentru plângerile a 
căror soluţionare este reglementată de dispoziţiile acestui cod. 

● Întocmirea unor programe de activitate care să includă toate atribuţiile 
prevăzute de art. 57 din Regulament pentru Secţia judiciară penală. 

● Întocmirea de procese verbale sau note care să cuprindă activităţile desfăşurate 
de procurorul şef secţie în exercitarea atribuţiilor de conducere, îndrumare şi control, 
stabilite de art. 59 din Regulament. 

● Verificările efectuate la registratura secţiei să cuprindă toate activităţile 
desfăşurate de către grefieri privind înregistrările, evidenţele şi modul de circulaţie a 
lucrărilor.  
 

 
 
 

V. SERVICIUL SPECIALIŞTI 
 

● Modificarea art. 11 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului               nr. 
43/2002 şi prevederilor art. 61 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară, în sensul 
eliminării prevederilor potrivit cărora specialiştii îşi desfăşoară activitatea „sub directa 
conducere, supraveghere şi control nemijlocit al procurorilor Direcţiei  Naţionale 
Anticorupţie”.  
 O astfel de subordonare nu este prevăzută în Codul de procedură penală şi nu este în 
măsură să contribuie la formarea imaginii de obiectivitate a rapoartelor de constatare 
tehnico-ştiinţifică.  
 ● Eliminarea rapoartelor de constatare tehnico– ştiinţifică  intermediare în 
vederea finalizării cu celeritate a constatărilor dispuse prin rezoluţie de către procuror.  
 ● Simplificarea procedurii de desemnare a specialiştilor pentru efectuarea 
rapoartelor de constatare, prin numirea acestora numai de către specialistul şef Serviciu, 
fără alte avize, acesta având imaginea completă a întregului Serviciu cât şi a volumului 
de activitate desfăşurat de fiecare specialist. 
 ● Respectarea prevederilor art. 64 din Regulament vizând întocmirea notei 
motivate referitoare la materialele necesare întocmirii rapoartelor de constatare. 
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VI. SERVICIUL DE STUDII, RESURSE UMANE ŞI  

PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ 
 

1. Activitatea de control efectuată de inspectori a vizat perioada 01 ianuarie 2006- 30 
iunie 2007 şi a relevat o preocupare constantă a  conducerii Serviciului de studii, resurse 
umane şi perfecţionare profesională  dar şi a personalului  auxiliar şi funcţionarilor 
publici pentru organizarea şi funcţionarea în condiţii eficiente a activităţii de recrutarea 
şi perfecţionarea continuă a personalului Direcţiei Naţionale Anticorupţie, care se 
circumscrie strategiei de  selecţie, formare şi perfecţionare a resurselor umane propuse 
de Consiliul Superior al Magistraturii pentru Ministerul Public. 

Experienţa în domeniu a procurorului şef serviciu a făcut posibilă organizarea 
activităţii Serviciului astfel  încât să existe un echilibru între profesionalism, investiţie, 
rezultat şi disponibilitate, chiar în condiţiile unui număr insuficient de personal. 

Dat fiind specificul activităţii şi importanţa acestui serviciu în cadrul structurii 
direcţiei se impune o specializare a procurorilor din cadrul acestui compartiment şi 
eventual suplimentarea locurilor cu un post de procuror.      

2. Lucrările întocmite în cadrul Biroului de studii şi documentare precum şi punctele 
de vedere exprimate în legătură cu unele probleme de drept au fost de natură să 
contribuie la crearea unei jurisprudenţe, pe cât posibil, unitare la nivelul Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie. 

De asemenea, propunerile şi observaţiile formulate în cadrul Biroului de studii şi 
documentare, referitoare  proiectelor de acte normative, au fost avute în vedere la 
adoptarea unor dispoziţii legale menite să conducă la combaterea fenomenului 
infracţional. 

Având în vedere pregătirea profesională deosebită şi potenţialul creator al unor 
procurori care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 
apreciem că se impune alocarea unor resurse materiale suficiente pentru editarea lunară 
a „Buletinului documentar” şi a altor lucrări de specialitate, precum şi pentru 
îmbogăţirea fondului documentar. 
 
 
 
VII. SERVICIUL DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ, DE INFORMARE ŞI 

RELAŢII PUBLICE 
 
 

1. Managementul la nivelul Serviciului de cooperare internaţională, de informare 
şi relaţii cu publicul se caracterizează printr-o bună organizare a activităţii, atât sub 
aspectul competenţelor conferite de lege, cât şi sub aspectul problemelor administrative. 
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Deşi, numărul posturilor prevăzute în schemă pentru acest serviciu este 
subdimensionat în raport de atribuţiile stabilite în titlul VII, capitolul VI, art. 73 din 
Regulamentul de ordine interioară a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în perioada supusă 
controlului, s-a realizat o repartizare echitabilă şi echilibrată a lucrărilor. 

De asemenea, s-a constatat că la nivelul Serviciului s-a realizat o comunicare 
constructivă, eficientă şi de calitate, atât pe verticală (procurorii cu funcţii de conducere 
şi personal din subordine), cât şi pe orizontală (între personalul existent în cadrul 
Serviciului); 

 
2. Verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul programelor 

PHARE aflate în curs de derulare în perioada supusă controlului a evidenţiat faptul că 
activităţile propuse au fost îndeplinite la termenele precizate în convenţii. 

 
3. Din verificarea registrelor de evidenţă a lucrărilor, a lucrărilor soluţionate şi a 

celor aflate în curs de soluţionare în materia asistenţei judiciare internaţionale s-a 
constatat că , procurorii au respectat procedurile de lucru cu ofiţerii de legătură şi 
prevederile procedurale stabilite în convenţiile ori tratatele internaţionale la care 
România este parte şi pe care le-a ratificat.  

În toate lucrările, procurorii au urmărit modul în care statele  solicitate au realizat 
activităţile cerute  prin comisii rogatorii  ori au comunicat actele procedurale, au purtat 
corespondenţă directă ori oficială cu autorităţile străine pentru urgentarea procedurilor şi 
transmiterea actelor. De asemenea, au asigurat participarea procurorilor din cadrul 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie la efectuare unor activităţi procedurale în statele 
solicitate,  dar şi a procurorilor străini la efectuarea unor activităţi atunci când România 
a fost stat solicitat. 

 
4. La nivelul Biroului de informare şi relaţii publice activitatea s-a realizat în 

acord cu dispoziţiile şi principiile înscrise în Legea 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public şi „Ghidul de bune practici pentru cooperarea între 
instanţe, parchete de pe lângă acestea şi mass-media”, aprobat prin Hotărârea nr. 277/13 
aprilie 2006 a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 
Apreciem, faţă de volumul de activitate desfăşurat şi atribuţiile ce revin  

Serviciului de cooperare internaţională, de informare şi relaţii cu publicul,  că se impune 
o regândire a modului de alocare a resurselor umane, în sensul majorării schemei de 
personal. 

 
Având în vedere şi propunerile formulate de conducerea Biroului de informare şi 

relaţii publice în legătură cu modul de întocmire a comunicatelor către mass-media, se 
impune realizarea unei practici unitare la nivelul tuturor unităţilor de parchet din cadrul 
Ministerului Public, astfel încât să fie respectat atât principiul transparenţei ce trebuie să 
caracterizeze actul de justiţie, cât şi principiile prezumţiei de nevinovăţie şi caracterului 
nepublic al urmăririi penale..    
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    VIII. SERVICIUL INFORMAŢIILOR CLASIFICATE ŞI DE 

CENTRALIZARE A DATELOR PRIVIND CORUPŢIA  ŞI  SERVICIUL 
TEHNIC 

 
Verificările efectuate la aceste servicii, nu au evidenţiat elemente care să 

conducă la concluzia că, în activităţile desfăşurate, s-a depăşit cadrul impus de lege.     
 

IX.  SERVICIUL DE REGISTRATURĂ, GREFĂ, ARHIVĂ ŞI  
RELAŢII CU PUBLICUL 

 
 

Urmare a controlului efectuat la Serviciul de registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu 
publicul se poate concluziona că activitatea acestui serviciu se desfăşoară cu rezultate 
bune, în condiţiile în care volumul foarte mare de corespondenţă şi audienţele sunt 
gestionate de un număr redus de personal, respectiv un procuror, un ofiţer de poliţie 
judiciară, trei grefieri şi un grefier arhivar. 
 Doamna procuror şef serviciu Dumitrache Daniela depune eforturi susţinute 
pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a activităţii serviciului.  
 Aspectele negative constatate de Inspecţia judiciară constând în înregistrarea 
plângerilor cu caracter penal în două categorii de registre, se datorează modului de 
redactare a art. 155 din Regulament, redactare ambiguă care dă posibilitatea la 
interpretări diferite. 

Alte deficienţe identificate în activitatea de înregistrare a plângerilor şi sesizărilor 
se referă la: 

● Înregistrarea sesizărilor anonime şi trimiterea acestora la unităţile de parchet 
competente, cu încălcarea art. 7 din Legea 233/2002. 

● Sesizările conţinând fapte de natură penală în care lucrările s-au arhivat deşi 
trebuiau trimise organului competent pentru efectuarea de cercetări. 

● Sesizări care nu conţin fapte de natură penală, dar care au fost repartizate unei 
secţii a Direcţiei  Naţionale Anticorupţie, deşi acestea nu au competenţa funcţională de a 
soluţiona respectivele sesizări. 

● Inexistenţa registrului Opis alfabetic pe suport de hârtie, acesta fiind ţinut doar 
în format electronic, încălcându-se dispoziţiile art. 160 din Regulament. 
 

PROPUNERI 
 

Pentru înlăturarea acestor deficienţe, apreciem că se impune: 
 
● Modificarea art. 155 din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei  

Naţionale Anticorupţie pentru a fi în acord cu dispoziţiile Regulamentul de ordine 
interioară a parchetelor, aprobat prin Ordinul nr. 529/C din 21 februarie 2007 al 
ministrului justiţiei, publicat în Monitorul Oficial nr. 154 din 05 martie 2007. 
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● Suplimentarea Serviciului de registratură cu un număr de procurori care să 

asigure desfăşurarea în condiţii optime a activităţii. 
 
● Selectarea şi repartizarea corespondenţei să fie efectuată de un procuror cu 

experienţă şi nu de către un ofiţer de poliţie judiciară pentru evitarea unor interpretări 
eronate a calificării obiectului petiţiei, a destinatarului acesteia şi a îndrumării corecte a 
justiţiabililor. 
 
 

X. DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ 
 
 

Din verificările efectuate a rezultat că managerul economic şi ceilalţi şefi de 
compartimente din cadrul Departamentului Economico – Financiar şi Administrativ au 
luat măsuri pentru gestionarea fondurilor alocate, realizarea programului de achiziţii 
publice, îmbunătăţirea metodelor de exercitare a controlului financiar preventiv şi 
inventarierea patrimoniului în vederea asigurării resurselor materiale şi financiare 
necesare desfăşurării activităţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie.  

 
 

XI.  ACTIVITATEA MANAGERIALĂ A CONDUCERII  
DIRECŢIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE 

 
În consecinţă, Inspecţia judiciară a constatat că activitatea managerială a 

procurorului şef Daniel Marius Morar şi a procurorilor şefi adjuncţi, Mircea Ioan Zărie 
şi Carmen Argentina Gâlcă, s-a desfăşurat în limitele prevăzute de dispoziţiile legale. 

În activitatea de conducere a procurorilor şefi secţie din cadrul structurii centrale a 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, s-au constatat unele deficienţe privind organizarea 
activităţii, folosirea adecvată a resurselor umane, capacitatea de analiză, sinteză şi 
planificare, în special la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor 
de corupţie. 

Aşadar, având în vedere deficienţele constatate la nivelul secţiilor şi serviciilor 
din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Structura centrală, se impune reexaminarea 
Ordinului nr. 119 din 05 decembrie 2005 privind modul de coordonare, control şi 
îndrumare a structurilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru eficientizarea activităţii 
acestora. 

 


