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Raport de bilanţ

Comunicat
23.02.2021
La data de 19.02.2021 a avut loc prezentarea și dezbaterea Raportului de
activitate aferent anului 2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași și al
unităților de parchet subordonate.
Ca urmare, vă aducem la cunoștință următoarele date statistice:
Volumul total de activitate înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul
Iaşi și unităţile de parchet locale:
Activitatea de urmărire penală:
În anul 2020 au fost înregistrate 79.052 cauze penale de soluționat, dintre
care:
► 1.069 cauze penale la urmărire penală proprie;
► 77.983 cauze penale pe sectorul de supraveghere a urmăririi penale.
Unitățile de parchet au soluționat 20.326 cauze penale, dintre care:
► 418 cauze penale la urmărire penală proprie;
► 19.908 cauze penale pe sectorul de supraveghere a urmăririi penale.
În cauzele soluționate, a fost emis un număr de rechizitorii mai mare cu 16,07
% față de anul anterior, respectiv 1.676, dintre care:
► 103 rechizitorii la urmărire penală proprie – în creștere cu 14,44 % faţă de
anul 2019;
► 1.573 rechizitorii pe sectorul de supraveghere a urmăririi penale – în
creștere cu 16,17 % faţă de anul 2019.
Activitatea judiciară:
► procurorii au avut 20.671 participări în şedinţe de judecată, cauze penale și
civile;
► procurorii au verificat 10.998 hotărâri judecătoreşti în vederea exercitării
căilor de atac prevăzute de lege.
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Volumul total de activitate înregistrat la
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi

Activitatea de urmărire penală:
În ceea ce privește Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, unitatea noastră a
avut spre soluţionare un număr de 2.517 dosare penale, dintre care:
► 527 dosare penale la urmărire penală proprie;
► 1.990 dosare penale în sectorul de supraveghere a urmăririi penale.
În anul 2020, au fost soluţionate 702 dosare penale, dintre care:
► 212 dosare penale la urmărire penală proprie;
► 490 dosare penale în sectorul de supraveghere a urmăririi penale.
În ceea ce privește soluțiile de trimitere în judecată – 109 în total, procurorii
au emis 68 de rechizitorii și 1 acord de recunoaștere a vinovăției, la urmărire penală
proprie şi 40 rechizitorii, la supraveghere.
Au fost formulate propuneri de arestare faţă de 72 persoane, instanţele
dispunând arestarea unui număr de 68 persoane.
La sfârşitul anului 2020 au rămas nesoluţionate 1.566 dosare, din care 1.175
mai vechi de 1 an de la sesizare. Stocul de dosare rămase în lucru a scăzut cu 2,43
%, dar stocul dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare a crescut cu 1,03 %.
Activitatea judiciară:
► procurorii au avut 7.050 participări în şedinţe de judecată, cauze penale și
civile;
► procurorii au verificat 3.820 hotărâri judecătoreşti în vederea exercitării
căilor de atac prevăzute de lege.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi nu a înregistrat în anul 2020 nici o
hotărâre definitivă de restituire a cauzei în vederea refacerii actului de
sesizare/refacerii urmăririi penale.
În cauzele Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi au fost achitaţi definitiv
6 inculpaţi.
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Precizăm că sinteza Raportului de activitate al Parchetului de pe lângă
Tribunalul Iași și al unităților subordonate poate fi accesată la următorul link

http://pcaiasi.mpublic.ro/ptiasi/raportari.htm

Prim Procuror,
Mihaela Apostol
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