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DIICOT O INGROAPA DE KOVESI –
Bilantul DIICOT confirma
deprofesionalizarea DNA. DIICOT a
raportat un procent de achitari de
1,92% pentru 2017, in crestere de la
1,78%. Comparativ, DNA a inaintat
pentru 2016 o rata de achitari de
10,5%, iar pentru 2017 Kovesi este
asteptata sa prezinte un bilant
catastrofal. DIICOT a trimis in judecata
mai multi inculpati decat in 2016, dar
numarul de cauze nesolutionate este
mai mare (Raportul)
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DIICOT si-a prezentat marti, 6 februarie 2018, bilantul pe anul de activitate. Nu s-a intamplat intr-o festivitate
triumfalista precum cea de la DNA. Cifrele cuprinse in raportul Directiei conduse de procurorul sef Daniel
Horodniceanu (foto stanga), o ingroapa insa pe sefa DNA Laura Kovesi (foto dreapta). Cel putin in ceea ce
priveste procentul achitarilor.

Astfel, in 2017, DIICOT a inregistrat un procent de achitari mai ridicat decat cel din 2016. Nu foarte mult insa.
Concret, procentul de achitari al DIICOT pe anul 2017 a fost de 1,92%, in conditiile in care cel din 2016 era
de 1,78%.
Chiar si asa este o rata de achitari cu mult sub cea de la DNA. Mai exact, ne amintim ca pentru 2016
parchetul lui Kovesi a raportat 10,5% achitari, deci cu aproape noua procente mai mult decat cele ale
DIICOT pe 2016. Cat priveste anul 2017 inca nu avem datele de DNA, caci parchetul lui Kovesi nu si-a
prezentat bilantul, insa in mod cert procentul de achitari al DIICOT va fi in continuare mult mai mic decat
cel al DNA. Se asteapta ca DNA se raporteze un procent de achitari record pentru anul 2017, care sa
depaseasca cu mult achitarile de 1,92% anuntate de DIICOT in ceea ce priveste anul trecut.
Cifrele DIICOT vorbesc de la sine si arata clar ca la structura de combatere a crimei organizate exista un
management mai bun decat cel asigurat de Laura Kovesi la DNA. Iar dezastrul de la DNA este cu atat mai mare cu
cat DIICOT are in instrumentare dosare mult mai complexe decat cele de la parchetul anticoruptie, acolo unde sunt
la moda dosarele si arestarile facute pe un simplu denunt, in unele cazuri fara nici cea mai mica proba.

Iata cele mai importante puncte din bilantul DIICOT pe 2017, pe care il atasam integral la final:

“-In anul 2017 au fost solutionate 7.191cauze, fiind trimisi in judecata un numar de 3.940 inculpati dintre care 1.275
arestati, fata de anul 2016 cand au fost solutionate 8.149 cauze, fiind trimisi in judecata un numar de 3.866
inculpati dintre care 1.370 arestati. In perioada de referinta, in 1.492 cauze solutionate de catre instantele de
judecata, au fost condamnati definitiv 3.210 inculpati, comparativ cu 2016 cand au fost solutionate 1.292
cauze fiind condamnati definitiv 3.205 inculpati.

-Raportat la cei 3.940 inculpati trimisi in judecata, ponderea inculpatilor achitati in baza temeiurilor care
examineaza fondul cauzei este 1,92 % din totalul inculpatilor trimisi in judecata (76 din 3.940), comparativ cu
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anul 2016 cand raportat la cei 3.866 inculpati trimisi in judecata, ponderea inculpatilor achitati in baza
temeiurilor care examineaza fondul cauzei este 1,78% din totalul inculpatilor trimisi in judecata. (69 din
3.866). Astfel, in 2017 in 41 de cauze au fost achitati definitiv 76 de inculpati, fata de 34 de cauze in care au
fost achitati definitiv 69 inculpati in anul 2016, ceea ce reprezinta o crestere cu 20,5% a numarului cauzelor
si cu 10,14% a numarului inculpatilor achitati definitiv. Din cei 76 inculpati achitati fata de 20 s-a luat masura
arestarii preventive, comparativ cu anul 2016 cand din cei 69 inculpati achitati definitiv in 2016, fata de 10 s-a luat
masura arestarii preventive, ceea ce reprezinta o crestere a numarului de inculpati achitati arestati preventiv.

-In anul 2017, in cauzele instrumentate de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si
Terorism, s-a dispus restituirea definitiva in 13 cauze privind 129 inculpati comparativ cu aceeasi perioada a
anului trecut, cand restituirea definitiva s-a dispus in 6 cauze privind 46 de inculpati, ceea reprezinta o
crestere privind cauzele restituite precum si numarul inculpatilor . Trimiterea la procuror in vederea continuarii
urmaririi penale in temeiul art.485 alin.1 lit.b C.p.p. s-a dispus in 13 cauze privind 13 inculpati, fata de anul 2016
cand trimiterea la procuror s-a dispus in 11 cauze privind 12 inculpati.
-Numarul de cauze ramase nesolutionate la finele anului 2017 a crescut de la 12.489 cauze la finele anului
2016 la 14.422 cauze, reprezentand o crestere cu 15,48% fata de 2016. Ponderea cauzelor ramase
nesolutionate în 2017 este de 58,37 % fata de anul 2016, cand a fost de 48,68 %, ceea ce reprezinta o crestere cu
9,90 %.
-Prejudiciul total cauzat prin savarsirea infractiunilor, in dosarele solutionate de DIICOT in anul 2017, a fost
de 665.405.889 lei si 13.984.361 euro, fata de anul 2016, cand acesta a fost de 441.422.564 lei si
37.116.224 euro.
-Valoarea totala a bunurilor indisponibilizate prin masuri asiguratorii in dosarele solutionate in cursul anului 2017, in
cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, a fost de 488.484.952
lei, comparativ cu anul 2016, cand a fost de 209.037.298 lei".
* Cititi aici integral Bilantul DIICOT pe 2017
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