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 Nr. 837/VIII-3/2022                                                                     30 iunie 2022 

 
Către SPOTMEDIA.RO,  

 

În atenția doamnei IOANA ENE DOGIOIU 
 
 
 

Stimată doamnă,    
 

Cu referire la solicitarea adresată instituției noastre, înregistrată la Biroul de 
informare şi relaţii publice sub numărul de mai sus, vă comunicăm următoarele: 

 
I.  
1. Da.  
 
2. Art. 285 alin. 2 din Codul de procedură penală statuează caracterul nepublic 

al procedurii în cursul urmăririi penale, în același sens stipulând și art. 12 alin. 1 lit. e 
și f din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 

Având în vedere prevederile legale anterior menționate, precum și pe cele ale 
Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media, aprobat 
de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 197 din 17 
septembrie 2019, informațiile solicitate nu vă pot fi furnizate în acest moment.  

 
3. În prezent doamna procuror Mihaiela Iorga Moraru are calitatea de inculpat 

într-un dosar penal aflat curs de soluționare. 
 
4. În perioada în care a activat la Secția pentru investigarea infracțiunilor din 

justiție, respectiv 01.03.2019-11.03.2022, procurorului la care faceți referire i-au fost 
repartizate spre soluționare 1456 dosare penale, dintre care a soluționat 307, nici unul 
prin rechizitoriu. Nu au fost înregistrate achitări, restituiri sau condamnări.  

 
II.  
1. Procurorii care vor efectua urmărirea penală conform dispoziţiilor art. 3 alin. 

(2) din Legea nr. 49/2022 la Secția de urmărire penală și criminalistică din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, printre care și doamna 
Mihaiela Iorga Moraru, au fost desemnați, la data de 3 iunie 2022, prin Ordinul nr. 
108 al procurorului general, ce a intrat în vigoare la data de 6 iunie 2022. 
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2. Ordinul de desemnare menționat, din data de 3 iunie 2022, este ulterior 
încheierii Înaltei Curți de Casație și Justiție la care faceți referire la acest punct din 
solicitare, încheierea fiind adusă la cunoștință membrilor Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii în contextul consultărilor avute în vedere de art. 4 alin. 5 din 
Legea nr. 49/2022 din 11 martie 2022 privind desființarea Secției pentru investigarea 
infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală.  

 
3. În conformitate cu art. 4 alin.2 din Legea nr. 49/2022 din 11 martie 2022 

privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și 
pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, 
desemnarea procurorilor a avut în vedere experienţa profesională semnificativă a 
acestora, complexitatea cauzelor instrumentate, specificul activităților desfășurate 
anterior, aspecte ce au fost verificate pe baza informaţiilor sau documentelor 
relevante, solicitate parchetelor în cadrul cărora au funcţionat.  

Întrucât doamna procuror Moraru Iorga Mihaiela este procuror delegat de la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute 
de art. 4 din Legea nr. 49/2022 s-a realizat prin solicitarea de către direcția de 
specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, de la unitatea de parchet 
unde procurorul și-a desfășurat activitatea în ultimii 5 ani, de date statistice, inclusiv 
„rata de achitări, restituiri, condamnări, eventuale sesizări făcute din partea 
persoanelor cercetate și soluțiile date la acestea, precum și orice alte aspecte 
relevante". 

În raport de verificările directe realizate asupra cauzelor X şi Y, aflate în lucru 
la doamna procuror Moraru-Iorga anterior desfiinţării SIIJ, în care s-a dispus 
efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspect, rezultă o bună organizare a 
activităţii de urmărire penală şi evaluări pertinente ale materialului probator, orientate 
în funcţie de obiectul actului sau măsurii procesuale examinate. Delegarea ofiţerilor 
de poliţie judiciară în cauzele repartizate a urmărit gestionarea eficientă a cauzei, 
pentru strângerea probelor. 
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