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Vă transmitem ataşat „STRATEGIA de eficientizare a anchetelor în cauzele în care 

agenţii statului sunt cercetaţi pentru fapte de rele tratamente comise în legătură cu îndeplinirea 

atribuţiilor profesionale “, aprobată  prin Ordinul nr. 214 din  9 octombrie 2015 al procurorului   

general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie . 

 

 

 

 

PROCUROR ŞEF BIROU, 

Ramona BULCU 
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STRATEGIA 

 de eficientizare a anchetelor în cauzele în care agenţii statului sunt cercetaţi  

pentru fapte de rele tratamente comise în legătură cu  

îndeplinirea atribuţiilor profesionale 

 

1. Parchetele de pe lângă curţile de apel vor dispune, în vederea efectuării urmăririi penale, 

preluarea cauzelor în care sunt anchetaţi, pentru comiterea infracţiunilor de cercetare abuzivă - 

prev. de art. 280 Cod penal, supunere la rele tratamente - prev. de art. 281 Cod penal, tortură - 

prev. de art. 282 Cod penal şi pu rtare abuzivă - prev. de art. 296 Cod penal, ofiţerii de poliţie, 

indiferent dacă fac parte sau nu din corpul poliţiei judiciare, precum şi ofiţerii din cadrul 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 

2. Parchetele de pe lângă tribunale vor dispune, în vederea efectuării urmăririi penale, 

preluarea cauzelor în care sunt anchetaţi, pentru comiterea infracţiunilor de cercetare abuzivă - 

prev. de art. 280 Cod penal, supunere la rele tratamente - prev. de art. 281 Cod penal şi purtare 

abuzivă - prev. de art. 296 Cod penal, agenţii de poliţie, indiferent dacă fac parte sau nu din 

corpul poliţiei judiciare, precum şi agenţii din cadrul Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor. 

3.  La nivelul fiecărei unităţi de parchet de pe lângă curte de apel şi de pe lângă tribunal, 

procurorul general sau prim-procurorul, după caz, va desemna cel puţin un procuror din 

cadrul unităţii care va efectua cu precădere activitatea de urmărire penală în cauzele în care 

sunt anchetaţi poliţişti şi lucrători din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 

4. (1)  Conducerile parchetelor de pe lângă curţile de apel vor desemna câte un procuror în 
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vederea realizării monitorizării modului în care se desfăşoară anchetele în astfel de cauze, atât 

la nivelul unităţilor proprii, cât şi la nivelul parchetelor de pe lângă tribunalele aflate în raza de 

competenţă. 

(2)  Structura modului în care monitorizarea va fi realizată este redată în Anexa ce face parte 

integrantă din prezentul ordin. Separat, procurorii desemnaţi cu activitatea de monitorizare vor 

verifica şi modul în care standardele CEDO în materie de anchetă efectivă sunt respectate în 

dosarele având un astfel de obiect. 

(3)  Procurorii desemnaţi potrivit alin. (1) vor întocmi anual o Informare în legătură cu 

modul în care s-a desfăşurat activitatea de instrumentare a cauzelor ce fac obiectul prezentului 

ordin. Informarea va fi întocmită şi înaintată la nivelul Serviciului de îndrumare şi Control din 

cadrul parchetului de pe lângă înalta Curte de casaţie şi Justiţie până la data de 1 februarie a 

anului următor. 

5. (1)  Cele menţionate la punctele 3 şi 4 vizează şi parchetul militar de pe lângă curtea militară 

de apel, precum şi parchetelor militare, în ceea ce priveşte eficientizarea activităţii în domeniul 

prevenirii şi combaterii faptelor de rele tratamente comise de către jandarmi în îndeplinirea 

atribuţiilor de serviciu. 

(2)  Serviciul de îndrumare şi Control din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de 

Casaţie şi justiţie, parchetele de pe lângă curţile de apel, inclusiv cel de pe lângă Curtea Militară 

de Apel, precum şi cele de pe lângă tribunale şi tribunalele militare vor lua măsurile necesare 

pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin. 

(3)  Serviciul de îndrumare şi control va comunica ordinul parchetelor. 

(4)  Ordinul intră în vigoare Ia data de 9 octombrie 2015. 

 


