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MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL CONSTANJA
Constan/a. sir. Smdrdan nr. 10 C. cod 900664. 

lelefon 0241/618449. 618453. 618458. 6I8440.fax024l/6l8463 
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Biroul de informare relatH publice

Nr. lA7III-3/IP/2019 30.01.2019

Cat re.

DEPUTAT LUCIAN DANIEL STANCIU-VIZITEU 

Deputat USR Circumscripfia electorala nr. 4 Bacau 

e-mail: denulatlucianslanchiviziteiKamaU.ro

in referire la solicitarea dumneavoastra din 04.01.2019, in temeiul Legii nr. 

544/2001 privind libeml acces la informa^iile de interes public, va facem cunoscut 

urmatoarele:
1. Numarul persoanelor care au Jacut obiectul masurilor de supraveghere tehnica 

(mandate aprobate de cdtre un judecator) intre anii 2010 ~ 2015, pentru fiecare an in 

parte, doar in cadrul mandatelor inifiale, solicitate de procurorii aflafi sub conducerea 

parchetelor din subordine, au fost identificate:

PARCHETUL DE PE
langA

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015

Curtea de Apel Constanta 27 29 28 37 28 38
Tribunalul Constanta 140 118 54 115 62 64
Judecatoria Constanta 118 113 365 466 458 1080
Judecatoria Harsova 5 - - 6 8 5
Judecatoria Mansalia 7 3 5 8 8 17
Judecatoria Medsidia 100 24 31 31 61 84
Tribunalul Tulcea 60 63 69 65 105 35
Judecatoria Tulcea 32 53 28 32 9 4
Judecatoria Babadag 22 39 55 67 37 38
Judecatoria Macin 5 - - - 1 13

MMO/TC/I ex.

PROCUROR 
$tefan Gi

http://pcaconslanta.mpiihlic.ro










































Judecatoria Dej 

 

Buna ziua,  

In legatura cu solicitarea primita, va comunicam faptul ca in anul 2014 in cadrul 
unitatii noastre de parchet au fost solicitate si aprobate un numar de 38 mandate de 
supraveghere tehnica, iar in anul 2015 un numar de 25 de mandate.    

            Cu stima, 

  

Prim-procuror 

          Chisu Bogdan Calin 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.1/IX/1/IP/2019 

 

 Către, 

 Deputat Lucian Daniel Stanciu Viziteu 

                                                         Deputat USR în Circumscripţia electorală nr.4 Bacău 
 lucianstanciuviziteu@cdp.ro 

                             

 

 

 Urmare  solicitării dvs.din data de 01.2019  vă aducem la cunoştinţă că la 

nivelul unităţii noastre în perioada de referinţă 2010-2015 au fost solicitate şi 

obţinute în total 37 mandate  de supraveghere tehnică , iar defalcat pe ani situaţia 

se prezintă astfel: 

 2010    - 1 

 2011    - 6 

 2012    - 6 

 2013    - 13 
 2014     - 2 

 2015     - 9 

 

 

 

 

 

 Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Făurei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ROMÂNIA 

MINISTERUL PUBLIC 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA FĂUREI 

Loc. Făurei, Str. Păcii, nr. 7, Jud. Brăila, cod postal 815100 
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Nr. 1/VIII/3/2019                                                                                                           23.01.2019 

 

 

 

Către 

deputat Lucian Daniel Stanciu-Viziteu 

deputat USR în Circumscripția electorală nr.4 Bacău 

 

 

 

Urmare la solicitarea dvs. și înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonț sub 

nr. 1/VIII/3/2019 din data de 03.01.2019 , 

 

Vă comunicăm mai jos datele solicitate :    

 

• Numărul de persoane care au făcut obiectul măsurilor de supraveghere tehnică                

( mandate aprobate de către un judecător ) între anii 2010 – 2015 , pentru fiecare an în 

parte , doar în cadrul mandatelor inițiale, solicitate de procurorii din cadrul unității 

noastre  

 

Număr total de persoane – 15 persoane  , din care : 

Anul 2010 – 2 persoane 

Anul 2011 – 4 persoane 

Anul 2012 – 0  

Anul 2013 – 7 persoane 

Anul 2014 – 0  

Anul 2015 – 2 persoane  

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

 

Prim-procuror  

  Luminița  Guler 

                                            MINISTERUL PUBLIC                       
PARCHETUL  DE  PE  LÂNGĂ  JUDECĂTORIA GURAHONȚ 

Com. Gurahonț, str. Crișan nr. 10, județ Arad, cod poştal: 317145 

       Telefon/Fax 0257/316.549               E-mail : pj_gurahont@mpublic.ro  

              Operator de date personale nr. 5034 



  MINISTERUL PUBLIC             Hârşova 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ       str. Sos. Constanţei nr.6 A 

JUDECĂTORIA HÂRŞOVA      tel/fax.0241/872011 
Operator de date cu caracter personal 4969      e-mail: pj_harsova@mpublic.ro 
     

Nr. 5 /VIII/1/IP/2019                                     23.01 .2019 
                         

C ă t r e , 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI  

Birou Parlamentar – deputat Lucian Daniel Stanciu Viziteu 

 

 

 Urmare a cererii dvs.  înregistrată cu nr. mai sus  , vă facem cunoscut că în 

perioada 2010- 2015 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova au fost 

înregistrate următoarele : 

 

- în anul 2010 un număr de 5 persoane  au făcut obiectul măsurilor de 

supraveghere tehnică şi au fost emise de judecător  un număr de 5 

autorizaţii ; 

 

- în anul 2011 nu s-a emis nicio autorizaţie privind măsuri de supraveghere  

 

 

- în anul 2012 nu s-a emis nicio autorizaţie privind măsuri de supraveghere  

 

- în anul 2013 un număr de 6 persoane  au făcut obiectul măsurilor de 

supraveghere tehnică şi au fost emise de judecător  un număr de 6 

autorizaţii ; 

 

 

- în anul 2014 un număr de 8 persoane  au făcut obiectul măsurilor de 

supraveghere tehnică şi au fost emise de judecător  un număr de 9 

mandate de supraveghere tehnică ; 

 

- în anul 2015 un număr de 5 persoane  au făcut obiectul măsurilor de 

supraveghere tehnică şi au fost emise de judecător  un număr de 6 

mandate de supraveghere tehnică ; 

 

Cu deosebită consideraţie,  

 

 

 

PRIM PROCUROR , 

DRUMEA MONICA MARIANA 



R O M Â N I A 
MINISTERUL PUBLIC 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA HÂRLĂU   
                                                                                                                                                  Operator date nr. 4556                    
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ROMÂNIA, Hârlău,Str . Gheorghe Doja, nr. 2 A, Jud. Iaşi  
 ● Telefon:0752449497/Fax:0232/722244 ● E-mail: pjh_harlau@mpublic.ro.   

 
 

 150/VIII/3/2019 21.01.2019 

C Ă T RE, 
Domnul deputat Lucian Daniel Stanciu-Viziteu 

Deputat USR în Circumscripția electorală nr.4 Bacău 

deputatlucianstanciuviziteu@gmail.com 

Ca urmare a cererii dumneavoastră privind solicitarea de a vă transmite : 

„Numărul persoanelor care au făcut obiectul măsurilor de supraveghere tehnică (mandate 

aprobate de către un judecător) în perioada anilor 2008, 2012, respectiv 2015, doar în cadrul 

mandatelor inițiale, solicitate de procurorii aflați sub conducerea dumneavoastră", vă aducem 

la cunoștință că cererea dumneavoastră nu poate primi un răspuns favorabil, din următoarele 

considerente . 

În înțelesul art. 2 lit.b) din Legea nr. 544/2001 informația de interes public reprezintă 

orice informație care privește activităţile sau rezultă din activitățile unei autorităţi publice sau 

instituții publice. Așadar, informațiile care pot fi oferite în temeiul actului normativ menționat 

se referă doar la informații existente ca atare în documente deținute deja de autorități. 

 Prin urmare, orice solicitare care implică elaborarea de către autorități a unei analize sau a 

unui studiu la simpla cerere a unei persoane trebuie să fie privită ca o sarcină excesivă și 

contrară spiritului legii privind liberal acces la informațiile de interes public, mai ales în 

absența unei dispoziții legale sau regulamentare care să oblige în prealabil la colectarea 

sistematică a datelor respective. 

Din această perspectivă se constată că informațiile cerute de dumeavoastră se referă la 

date care ar trebui căutate și culese manual prin verificarea dosarelor penale în care au fost 

emise acte de dispoziție procesuală și nu fac parte din categoria celor vizate de reglementările 

interne privind activitatea de statistică (Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 69 din 16 ianuarie 2014, care aprobă formulare statistice pentru parchete, 

Nomenclatorul unic statistic pentru cauzele penale și Ghidul pentru completarea formularelor 

statistice). 

Această. interpretare rezultă din ansamblul prevederilor Legii nr, 544/2001 (spre 

exemplu art. 9, în care se regăsesc sintagme precum documentele deținute de autoritatea sau 

instituţia publică și documentele aflate în posesia autorității sau a instituției publice), dar mai 

cu seamă din prevederile art. 11, care oferă acces la fondul documentaristic al autorității sau al 

instituriei publice pe baza solicitării personale pentru persoanele care efectuează studii și 

cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu , în condițiile legii.  

                                                              PRIM-PROCUROR, 

                                                          MONA IRINA ALEXA 

M.I.A./C.V. 

1 ex./21.01.2019 













MINISTERUL PUBLIC 

PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA MEDIAŞ 

Mediaş, str. Unirii nr. 12, cod 551025,  

Tel. 0269/833294, Fax. 0269/833692, E-mail: pj_medias@mpublic.ro 

Operator de date cu caracter personal nr. 8349  

=================================================================== 

Nr. 7/IP/VIII/1/2019 

 

 

   CĂTRE,  

        D-l deputat USR Lucian Daniel STANCIU-VIZITEU 

        e-mail: lucianstanciuviziteu@cdep.ro 

 

 Urmare solicitării dvs. din data de 04.01.2019, înregistrată la nivelul instituţiei noastre 

cu nr. de mai sus, vă comunicăm că în dosarele penale instrumentate de Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Mediaş, în perioada 2010 – 2015, a format obiectul măsurilor de supraveghere 

tehnică un număr de 53 de persoane, respectiv: 

 

- în anul 2010 – 7 persoane 

- în anul 2011 – 3 persoane 

- în anul 2012 – 9 persoane 

- în anul 2013 – 2 persoane  

- în anul 2014 – 1 persoană 

- în anul 2015 – 31 persoane 

  

Cu consideraţie,   

 

     PRIM-PROCUROR,  

             Gligor Anca 

 

 

 

mailto:pj_medias@mpublic.ro




                                      

                                                ROMÂNIA 

        MINISTERUL  PUBLIC 

               PARCHETUL  DE  PE  LÂNGĂ JUDECĂTORIA 

                                                             MOTRU 

Motru , str. B-dul Trandafirilor, nr. 3A, judeţul  Gorj. Tel. 0253/410041. 

Fax 0253/410041. Operator de date cu caracter personal-2845. 

     Nr.1/VIII/3/2019                                                                       11.01.2019  

 

            

     Către, 

     PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

     CAMERA  DEPUTAŢILOR 

     BIROU  PARLAMENTAR 

     DEPUTAT  LUCIAN DANIEL  STANCIU - VIZITEU 

 

Stimate domnule deputat, 

 

             În urma cererii dumneavoastră  comunicată prin serviciul de 

corespondenţă electronică la data de 04.01.2019 şi înregistrată la data de 

07.01.2019 sub nr. de mai sus, prin care s-a solicitat comunicarea de informaţii, 

pe baza verificărilor efectuate vă aducem la cunoștință următoarele date 

solicitate: 

             Numărul de persoane care au făcut obiectul măsurilor de supraveghere 

tehnică  ( mandate aprobate de către un judecător) între anii 2010 – 2015, pentru 

fiecare an în parte, doar în cadrul mandatelor iniţiale, solicitate de procurorii 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru. 

             Anul 2010 – 5   persoane; 

             Anul 2011 – 1   persoană; 

             Anul 2012 – 1   persoană; 

             Anul 2013 – 5   persoane; 

             Anul 2014 – 9   persoane; 

             Anul 2015 – 56 persoane; 

 

              Cu stimă și considerație, 

 

PRIM PROCUROR, 

Laurenţiu Costinel Dragă 

Red. LCD 

1 ex. 



























ROMÂNIA 

MINISTERUL PUBLIC 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TÂRGOVIŞTE 

Târgovişte, str. Sos.Gâeşti nr. 8-10, judeţul Dâmboviţa 

Tel:0245/613188; Fax:0245612986; oi taraoviste@mDublic.ro 

Operator de date personale nr.3089 

NR.2/VIII/l/2a£? 29.01.2010 

CĂTRE, 

CABINET PARLAMENTAR LUCIAN DANIEL STANCIU-VIZITEU 

Urmare solicitării dumneavoastră din 04.01.2019, vă comunicăm alăturat numărul 
persoanelor ce au făcut obiectul mandatelor de supraveghere tehnică în perioada 2010 - 2015: 

2010-6 persoane 

- 2011-88 persoane 

2012-53 persoane 

2013-64 persoane 

2014 - 84 persoane 

- 2015 - 1 8 0 persoane 

Red. R.C/2 ex. 

mailto:taraoviste@mDublic.ro








 

 

 

ROMÂNIA, Bucureşti, Bvd. Libertăţii nr.12-14, Sector 5 

www.mpublic.ro 

 

 

MINISTERUL PUBLIC 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI 

JUSTIŢIE 

Biroul de informare şi relaţii publice  

Nr. 1443/VIII-3/2018                                                                                                13 decembrie 2018 

   

 

 

În atenţia domnului deputat LUCIAN DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

    Stimate domn, 

 

Cu referire la cererea instituției noastre, înregistrată la Biroul de informare şi relaţii publice 

cu numărul de mai sus, vă comunicăm următoarele: 

În Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, în art. 2 lit. 

b, informația de interes public este definită ca fiind ”orice informaţie care priveşte activităţile sau 

rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice”. Așadar, informațiile care pot fi 

oferite în temeiul actului normativ menționat se referă doar la informaţii existente ca atare, în 

documentele deţinute deja de autorităţi. Excede, prin urmare, dispoziţiilor legii orice solicitare 

care implică elaborarea unei lucrări/studiu/raport etc. neprevăzut expres de lege, la cererea unei 

persoane, inclusiv în ceea ce privește datele statistice, dacă acestea nu sunt colectate deja. 

În acest context, vă informăm că la nivelul Secției de urmărire penală și criminalistică din 

cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție informațiile statistice pe care le 

solicitați nu există într-o formă centralizată pentru întreaga perioadă la care faceți referire. Cu 

titlu exemplificativ, vă comunicăm faptul că, în urma verificărilor efectuate în evidențele acestei 

secții, a rezultat că, în perioada 2015-2016, au fost interceptate convorbirile telefonice a 619 

persoane.   

În ceea ce privește cauzele penale instrumentate de Secția parchetelor militare, menționăm 

că în perioada la care se face referire în documentul atașat solicitării, respectiv 2005-2016, au fost 



 

 

 

ROMÂNIA, Bucureşti, Bvd. Libertăţii nr.12-14, Sector 5 

www.mpublic.ro 

 

 

MINISTERUL PUBLIC 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI 

JUSTIŢIE 

Biroul de informare şi relaţii publice  

dispuse de către judecător măsuri tehnice de supraveghere cu privire la 121 persoane. Menţionăm 

că în intervalul menționat nu a fost solicitată autorizarea de către judecător a unor alte metode 

speciale de supraveghere sau cercetare din cele prevăzute de art. 138 alin. 1 din Codul de 

procedură penală şi nu au fost emise de către procurorii militari ordonanţe prin care să se 

autorizeze, pe o perioadă de maxim 48 de ore, astfel de măsuri. 

 

 

 

 

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











Urmare a solicitării dvs. din data de 14.12.2018, privind numărul de persoane care au făcut 

obiectul măsurilor de supraveghere tehnică în perioada anilor 2008, 2012, respectiv 2015, vă 

comunicăm următoarele: 

 

- în anul 2015, conform evidențelor acestei unități de parchet, au făcut obiectul măsurilor de 

supraveghere tehnică un număr de 2001 persoane; 

 

- în ceea ce privește perioada anterioară anului 2014, nu deținem o evidență distinctă privind 

numărul de persoane care au făcut obiectul măsurilor de supraveghere tehnică, ci evidențe 

vizând numărul mandatelor de supraveghere tehnică emise; 

 

 

Simona Prescorniță – Compartimentul de informare si relații publice din cadrul Parchetului 

de pe lângă Tribunalul Bucuresti. 

 
 













ROMÂNIA 
MINISTERUL PUBLIC 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DÂMBOVIŢA 
Tărgovişte, str. Şoseaua Găeşti, nr. 8-10, judeţul Dâmboviţa 

Tel:0245/612774; Fax:0245612238; pt_dimbovita@mpublic.ro 
Operator de date personale nr.3771 

Nr. 1/2019 16.01.2019 

Către, 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

Camera Deputaţilor 

Urmare cererii dumneavoastră, cu referire la numărul persoanelor ce au 

făcut obiectul măsurilor de supraveghere tehnică între anii 2010-2015, va 

comunicăm următoarele: 

- în anul 2010 numărul de persoane care au făcut obiectul măsurilor de 

supraveghere tehnică este de 41; 

- în anul 2011 numărul de persoane care au făcut obiectul măsurilor de 

supraveghere tehnică este de 96; 

- în anul 2012 numărul de persoane care au făcut obiectul măsurilor de 

supraveghere tehnică este de 162; 

- în anul 2013 numărul de persoane care au făcut obiectul măsurilor de 

supraveghere tehnică este de 71; 

- în anul 2014 numărul de persoane care au făcut obiectul măsurilor de 

supraveghere tehnică este de 18; 

- în anul 2015 numărul de persoane care au făcut obiectul măsurilor de 

supraveghere tehnică este de 54; ^ - 7 ^ ^ 

PRIM PROC 

mailto:pt_dimbovita@mpublic.ro


































  

  R O M Â N I A 

  MINISTERUL PUBLIC 

   PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TIMIŞ 

                              Timişoara, Str. Eugeniu de Savoya, nr. 2 A, judeţ Timiş 

                                                                                       Operator date 

nr.   3235                 

 

Nr. 413/VIII/3/2018                                                                Data: 20.12.2018           

           Către  

DEPUTAT LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 Urmare a cererii d-voastră înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş la 

data de 17.12.2018, prin care solicitați să vă comunicăm numărul persoanelor care au 

făcut obiectul unor măsuri de supraveghere tehnică în anii 2008, 2012 și 2015, vă 

aducem la cunoștință că, potrivit datelor deținute, în dosarele înregistrate la Parchetul 

de pe lângă Tribunalul Timiș au făcut obiectul unor mandate de supraveghere tehnică 

următorul număr de persoane: 

-        în anul 2008 – 18 persoane (într-un număr de 12 dosare penale); 

-        în anul 2012 – 19 persoane (într-un număr de 8 dosare penale); 

-        în anul 2015 – 69 persoane (într-un număr de 22 dosare penale); 

  

Cu stimă,  

 PRIM-PROCUROR 

POP MIHAELA 



                                           
 

                                                      R O M Â N I A 
                                       MINISTERUL PUBLIC 
                 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VASLUI 
                                                                                                                         

1 

 
ROMÂNIA, Vaslui, str.M. Kogălniceanu, nr. 31  

 ● Telefon:0235/311863 /Fax:0235/311684 ● E-mail: pt_vaslui@mpublic.ro ● Pagina web: www.mpris.ro 

Nr.   1/VIII/3/2019                  21.01.2019 
 
 
 
 

C ă t r e , 
 

CABINET PARLAMENTAR LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 
 
  Urmare solicitării dumneavoastră din data  de 03.01.2019, vă 
comunicăm că numărul de persoane ce au făcut obiectul măsurilor de 
supraveghere tehnică în perioada 2010 – 2015, este după cum urmează: 
 
 - anul 2010 – 5 persoane 
 - anul 2011 – 12 persoane 
 - anul 2012 – 10 persoane 
 - anul 2013 – 7 peroane 
 - anul 2014 – 30 persoane 
 - anul 2015 – 14 persoane. 
 
 Fiecare persoană a făcut obiectul măsurilor tehnice dispuse printr-un 
mandat prin care s-a continuat o ordonanţă a procurorului dispusă în acest 
sens. 

 
 

PRIM PROCUROR, 
 

Sorin Armeanu 
 
 

D/DL/2 ex. 




