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Raportul își propune să facă o radiografie a situației recuperării prejudiciilor produse statului român și
confiscării bunurilor dobândite ilegal.
De-a lungul timpului, în România au existat mai multe bariere în ceea ce privește lupta cu marea
corupție: de la simpla anchetare a unor înalți demnitari bănuiți de fapte de corupție, considerată cu doar
12 ani în urmă drept imposibilă, până la trimiterea lor în judecată. Au început să apară și condamnări
definitive: la început doar cu suspendare, apoi și pedepse grele cu închisoarea pentru oficialii corupți.
Reforma justiției a dat roade, magistrații și-au afirmat din ce în ce mai mult independența și felurite
bariere ale impunității au căzut.
Următoarea provocare pare să fie recuperarea efectivă a prejudiciului produs statului și identificarea
și confiscarea bunurilor dobândite prin infracțiuni. Dar trecerea dincolo de această barieră nu este un
demers ce depinde doar de magistrați, ci presupune colaborarea multor instituții din afara puterii
judecătorești/sistemului de justiție - așadar depinde în mai mare măsură de voința politică.
Criza economică a pus acut această problemă, și nu doar în România. Cetățenii au făcut sacrificii,
salariile au scăzut și a apărut întrebarea firească: recuperează statele banii furați?
După cum exprima unul dintre magistrații intervievați pentru realizarea acestui Raport, „la începutul
anilor 2000 nu exista această perspectivă în practica parchetelor din România. Legea a impus-o, cumva.
Și ne-am dat seama, pe parcursul acumulării de experiență, că este o componentă foarte importantă să
le iei banii, să găsești folosul necuvenit, să identifici bunuri care să acopere prejudiciile. Pentru că nu
obținem nimic doar trimițându-i în pușcării și după aceea lăsându-i, după 2-3 ani de detenție, să își
folosească liniștiți bunurile acumulate.”
Raportul urmărește trei linii de forță care definesc momentele cheie ale procesului de investigare a
fraudelor, de recuperare a prejudiciilor și de deposedare de foloasele infracțiunii.
(1) Analizarea capacității organelor de urmărire penală de a institui măsuri asigurătorii eficace care
pot face efectivă ulterior recuperarea prejudiciului și confiscarea, prezervarea bunurilor indisponibilizate
în timpul urmăririi penale și procesului penal, precum și cooperarea internațională și investigațiile
financiare privind identificarea bunurilor în vederea indisponibilizării lor.
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(2) Practica instanțelor, inclusiv raportarea la instituții juridice noi, cum este confiscarea extinsă, ori
abordarea situațiilor în care este solicitată confiscarea de la terți.
(3) Evaluarea problemelor care apar la punerea în executare a deciziilor de confiscare și interesul
manifestat de instituțiile păgubite de a se constitui parte civilă și de a recupera efectiv în patrimoniul
public prejudiciile constatate.

Metodologie
Realizarea raportului a presupus folosirea unor metode de cercetare cantitative și calitative.
În ceea ce privește latura cantitativă, pentru anii 2013-2014, în octombrie 2015, am trimis tuturor
curților de apel și parchetelor de pe lângă curțile de apel din țară câte o cerere de comunicare de
informații în baza legii 544/2001, acesteia fiindu-i atașat un chestionar care trata numărul de cazuri în
care s-au dispus/solicitat măsuri asigurătorii și decizii de confiscare și valorile totale ale acestora. În
cazul parchetelor de pe lângă curțile de apel, chestionarul mai aborda numărul de cereri de cooperare
internațională, numărul de cazuri de solicitare de sechestru la terți și ordine de sechestru în alte
state.
Datele cerute nu vizau doar instanțele și parchetele cărora ne-am adresat, ci și unitățile arondate,
respectiv subordonate, curțile de apel și parchetele de pe lângă curțile de apel urmând să ceară, la
rândul lor, aceste informații unităților din subordine și să le centralizeze, apoi, înainte de a ni le transmite.
Această abordare nu ne-a livrat date complete, defalcate și clar structurate, cea mai comună problemă
fiind că valorile comunicate nu erau suficient de defalcate, în cazul multor tribunale, judecătorii, parchete
de pe lângă tribunale și judecătorii, nereușind să obținem suficiente date pentru a putea realiza o analiză
statistică reprezentativă și completă. În demersul de a obține datele referitoare la anul 2015, ne-am
adresat fiecărei instanțe și fiecărui parchet din țară în parte, cu un chestionar simplificat, obținând, în
acest mod, o rată de răspuns de aproximativ 80%.
Toate informațiile obținute au fost centralizate într-un tabel, din care am putut extrage tipare, ierarhii
și alte rezultate folosind criterii comparative. Acolo unde răspunsurile au indicat alte monede sau bunuri
cuantificabile (ex. pachete de țigări, litri de motorină), conversia a fost făcută în lei, în funcție de rata
medie de schimb pentru anul respectiv.
Un aspect important de menționat este că, în demersul de a cere informațiile necesare cercetării, am
observat o carență în ceea ce privește modul de înregistrare și de gestionare a datelor referitoare la
recuperarea prejudiciului, în special la nivel de instanțe de judecată. „Nu deținem date statistice în acest
sens” sau „în lipsa unor evidențe electronice, ar fi nevoie de o verificare manuală a fiecărui dosar în parte,
ce ar îngreuna/bloca activitatea compartimentelor Arhivă și Registratură, sens în care nu vă putem oferi
astfel de informații” sunt răspunsuri întâlnite adesea. În afara îngreunării unor demersuri de cercetare
precum cel de față, răspunsurile subliniază dificultatea prin care se poate obține, la nivel
centralizat, în lipsa deținerii unor evidențe statistice adecvate, o situație clară în privința recuperării
prejudiciilor decise de instanțele românești.
În ceea ce privește cercetarea calitativă, am intervievat 18 persoane - procurori, judecători, ofițeri de
poliție judiciară și funcționari din cadrul ANAF. Întrebările au vizat calitatea investigațiilor financiare,
mecanismele de identificare a bunurilor ce au făcut produsul infracțiunilor, eficiența colaborărilor
procurorilor cu diferite instituții ale statului, motivele din spatele trendului ascendent al numărului și
valorilor măsurilor asigurătorii, practica instanțelor, explicații pentru rata mică de recuperare a prejudiciilor
și de executare a deciziilor de confiscare etc.
De asemenea, rezultatele noastre preliminare au fost prezentate și evaluate de jurnaliști din presa
centrală și locală, dar și de persoane aparținând domeniului justiției în cadrul unor focus grup-uri realizate
în timpul seminarelor „Digital Enhancement Tools for Investigative Journalists” (12-14 februarie 2016)
susținute de Ambasada SUA în România, „Justiție și presă” (8-10 aprilie 2016) și „Combaterea fraudei și
monitorizarea achizițiilor publice” (10-12 aprilie 2016), ultimele două făcând parte din proiectul FDSC
„Cetățenia activă – un instrument puternic pentru dezvoltarea statului de drept”.
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IMPunerea de MăsurI asIgurătOrII efIcace
Identificarea bunurilor relevante și impunerea de sechestre cât mai devreme în faza de urmărire penală
reprezintă o garanție că acestea nu vor fi înstrăinate ori distruse, că statul sau instituțiile vătămate își vor
putea recupera prejudiciile produse în cazul unei decizii definitive de condamnare și că persoanele condamnate
vor fi deposedate de bunurile dobândite ilegal.
Legislația românească prevede obligativitatea luării de măsuri asigurătorii în anumite domenii, după cum
urmează.
În cazul spălării banilor, Legea 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, la art. 32,
impune obligativitatea luării măsurilor asigurătorii la infracțiunile de spălare a banilor sau de finanţare a
actelor de terorism. În cazurile de evaziune fiscală, Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii
fiscale, la art. 11, prevede obligativitatea măsurilor asigurătorii. Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea
și sancționarea faptelor de corupție prevede, la art. 20, că este obligatorie luarea măsurilor asigurătorii în
cazul infracțiunilor asimilate corupției și al celor contra intereselor financiare ale Uniunii Europene.
Sumele și bunurile supuse unor măsuri asigurătorii au crescut constant în ultimii ani. Magistrații intervievați
cu ocazia realizării acestui studiu au pus această tendință mai degrabă pe seama unor decizii manageriale
luate la conducerea parchetelor, în condițiile în care cadrul legislativ a rămas relativ constant.
La începutul anilor 2000 nu exista această perspectivă în practica parchetelor din România, din această
cauză sumele puse sub sechestru au fost foarte mici în acea perioadă după cum se observă în cifrele
furnizate de Ministerul Public înainte și după 2010.
Anul

Total măsuri
asigurătorii Ministerul
Public (lei)

2007

158.530.113

2008

791.717.347

2009

226.711.591

2010

371.646.024

2011

1.024.979.707

2012

1.869.681.989

2013

1.920.392.286

2014

2.473.736.148

2015

12.850.523.417

*Anului 2015 i-au fost atribuite două coloane separate pentru a ilustra particularitatea cazului „Lukoil”, ce a constat în sechestre de peste 5 miliarde de lei.
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În mod firesc, efortul procurorilor era și este concentrat pe strângerea de probe în vederea aflării adevărului
juridic, în timp ce acoperirea prejudiciilor vizează latura civilă a cazului.
Pe de altă parte, volumul sumelor și bunurilor
sechestrate ține foarte mult de competența
parchetelor respective. Cazurile de spălare de
bani și evaziune fiscală sunt de competența
tribunalelor și curților de apel. DNA este parchet
specializat pe cazuri de corupție și infracțiuni în
dauna intereselor Uniunii Europene. Parchetele de
pe lângă judecătorii, parchetele din zone sărace,
au în special cazuri de furturi, cauze minore, unde
autorii infracțiunilor nu au bunuri ori sume ce pot
fi puse sub sechestru.

„Procurorul nu depune stăruințe ca să
bage bani în buzunarul părții civile, nu se
transformă într-un apărător al acesteia, ci
efectiv își vede de latura penală, ține
foarte mult la obținerea unei condamnări
care dă bine într-o statistică.”
Judecător

O schimbare de paradigmă în Ministerul Public în 2011
La nivelul Ministerului Public, un Ordin din 2011 al Procurorului General a impulsionat preocuparea
procurorilor pentru instituirea măsurilor asigurătorii1.
Ordinul le impunea procurorilor ca „în toate cauzele penale privind infracţiuni care au produs prejudicii
materiale sau au dus la dobândirea unor avantaje materiale” să evalueze „dacă se impune efectuarea de
verificări pentru identificarea bunurilor asupra cărora pot fi instituite măsuri asigurătorii.”
Ordinul Procurorului General avea atașat un Chestionar simplu, ce trebuia completat obligatoriu de
procuror, cu opt întrebări ce vizau, de exemplu, demersurile făcute la ANCPI, ANAF, Ministerul de Interne, ori
ONRC pentru verificarea bunurilor imobile, conturilor bancare ori acțiunilor la societăți comerciale. Răspunsurile
erau „Da”, „Nu”, „Nu s-au efectuat verificări”. Chestionarele erau centralizate semestrial și „utilizate pentru a
evalua eficienţa organelor de urmărire penală în luarea măsurilor asigurătorii,” cum declară un procuror.
Această preocupare a Ministerului Public s-a
„Dacă îl bifai, te forța ca în fiecare dosar
reflectat în creșterea substanțială a măsurilor
să ai asta în vedere. Chestionarul îți făcea
asigurătorii dispuse în 2011 - peste 1 miliard de lei
implicit și o procedură standard.”
față de 371 milioane de lei în 2010.
De la acel moment s-au demarat întâlniri
Procuror
regionale între procurori și poliţişti și s-a constatat
că instituţiile angrenate în aplicarea legii
comunicau foarte puţin. Poliţia lucra independent,
preocuparea Parchetului era de a cenzura acţiunile
poliţiei. Grupurile inter-instituţionale de lucru au schimbat mult lucrurile. Pasul următor a fost selectarea
unor procurori specializaţi pe infracţiuni economico-financiare, cărora le-au fost repartizate cu precădere
dosare potrivit specializării lor, astfel încât să nu fie încărcaţi cu lucrări cronofage.
Aşadar, până ca instituţiile păgubite să se constituie ca parte civilă şi să revendice prejudiciul, a fost
necesar mai întâi ca organele de cercetare penală să descopere că, dincolo de infracţiune, există pagubă,
există prejudiciu, iar acesta, însumat, a atins cote care au schimbat cumva filozofia penală a statului. În
contextul crizei economice, cuantificarea prejudiciilor rezultate din fapte de spălare de bani, evaziune fiscală,
corupţie, a impus răsturnarea paradigmei judiciare.

1
Pe fondul crizei economice a crescut preocuparea față de combaterea evaziunii fiscale. O statistică realizată de Ministerul Public arăta că, față de 2009, în 2010 crescuse
semnificativ numărul de persoane trimise în judecată pentru evaziune fiscală (de la 493 la 1.111), dar numai câteva unități de parchet din țară dispuseseră măsuri asigurătorii în aceste
dosare, deși prejudiciile erau evaluate la sume importante. Sechestrele impuse în 2010 acopereau numai aprox. 13% din prejudiciile reținute prin rechizitorii.
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direcția națională anticorupție - o evoluție solidă, constantă
Privind în ansamblu, valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de Direcția Națională Anticorupție cunoaște un
trend ascendent în cursul ultimilor opt ani.

La nivelul Direcției Naționale Anticorupție, spun procurorii intervievați, atât obligativitatea luării măsurilor
asigurătorii impusă prin legea specială, cât și succesele înregistrate în dovedirea vinovăției unor inculpați au
dat avânt aplicării de măsuri asigurătorii.
Acest fenomen a căpătat tot mai multă amplitudine, Direcția Națională Anticorupție dipunând, în 2015, 457
de măsuri asigurătorii, valoarea lor totală fiind de aproximativ 2,1 miliarde de lei. DIn acest total, 2 măsuri
asigurătorii au vizat confiscarea extinsă în valoare totală de 2.504.418 lei.
Mai mult, conform DNA, „În 2015 au fost înregistrate un număr de 302 hotărâri definitive de condamnare.
Instanțele au dispus plata de despăgubiri către părțile civile în sumă totală de 720.447.230 lei, 21.064.775 euro
și 7.576.953 USD. În intervalul de referință, prin hotărâri definitive, s-a dispus confiscarea valorii produselor
infracționale în sumă totală de 24.180.222 lei, 24.292.266 euro și 42.000 USD, precum și a unor bunuri.”

Măsuri asigurătorii dispuse în 2015 de parchetele de pe lângă
curțile de apel
Parchet (curți de apel)
PCA Ploiești

Total sechestre în 2015 (lei)

Total sechestre corupție, evaziune fiscală și spălare de bani în 2015 (lei)

5.826.094.512

N/A

PCA București

144.615.144

144.615.144

PCA Timișoara

57.395.280

57.395.280

PCA Constanța

21.654.134

N/A

PCA Cluj

17.603.280

17.603.280

PCA Brașov

10.747.052

10.747.052

PCA Craiova

6.283.966

5.747.286

PCA Iași

1.655.133

31.750

PCA Alba

1.560.488

1.560.488

PCA Galați

62.126

62.146

PCA Suceava

61.351

60.290

PCA Târgu Mureș

5.030

N/A

PCA Bacău

0

0

PCA Oradea

0

0

N/A

N/A

PCA Pitești
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Datele comunicate de Pachetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești în 2015 conțin și sechestrul asigurător
record din dosarul Lukoil (circa 5,5 miliarde lei). Dacă examinăm informațiile disponibile fără PCA Ploiești,
observăm că parchetele de pe lângă curțile de apel București, Timișoara, Constanța, Brașov și Craiova au avut
volumele cele mai mari de sechestre în anul 2015. La polul opus, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu
Mureș a instituit o singură măsură asigurătorie, de 5.030 lei, parchetele de pe lângă curțile de Apel Bacău și
Oradea ne-au comunicat că nu au dispus măsuri asigurătorii în 2015, iar Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
Pitești nu ne-a comunicat datele solicitate.

*Cu excepția PCA Ploiești

Măsuri asigurătorii dispuse în 2015 de parchetele de pe lângă tribunale
Parchetul de pe lângă Tribunalul București se distanțează net în ceea ce privește sechestrele dispuse la
nivelul parchetelor de pe lângă tribunale. După acesta, parchetele care au instituit cele mai mari măsuri
asigurătorii au fost cele de pe lângă tribunalele Bistrița-Năsăud, Ilfov, Sălaj și Gorj.

PARChET (TRIBUNALE)

TOTAL SEChESTRE
2015 (LEI)

TOTAL SEChESTRE CORUPțIE, EVAzIUNE FISCALă ȘI
SPăLARE DE BANI 2015 (LEI)

PT BUCUREȘTI

1.686.186.119

1.686.186.119

PT BISTRIțA NăSăUD

622.954.902

616.951.669

PT ILFOV

188.926.925

188.926.925

PT SăLAJ

98.878.896

15.426.433

PT GORJ

60.228.109

60.228.109

PT IALOMIțA

53.284.777

52.279.312

51.910.177

51.910.177

50.233.982

49.418.718

PT ARGEȘ

47.811.643

47.811.643

PT BRAȘOV

32.019.249

32.019.249

PT CăLăRAȘI

22.008.671

22.008.671

PT hUNEDOARA

21.667.238

21.667.238

PT SATU MARE

19.647.109

19.519.365

13.012.111

13.012.111

PT DâMBOVIțA

7.299.089

7.299.089

PT VRANCEA

6.897.012

6.897.012

PT CARAȘ SEVERIN

6.716.132

6.716.132

6.709.736

6.709.736

PT MEhEDINțI
PT GIURGIU

PT OLT

PT ARAD
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PT ALBA

6.380.952

6.380.952

PT IAȘI

5.882.028

4.724.366

PT TELEORMAN

5.462.902

5.362.902

PT MUREȘ

5.456.594

5.456.594

PT BUzăU

5.315.729

5.315.729

PT BOTOȘANI

4.404.407

4.403.687

PT hARGhITA

3.173.857

3.173.857

PT BRăILA

3.156.846

3.156.846

PT SIBIU

3.154.772

3.137.618

PT SUCEAVA

2.983.767

1.715.479

PT VâLCEA

2.574.523

5.614.523

PT PRAhOVA

2.537.653

2.537.653

PT GALAțI

1.662.144

1.662.144

PT NEAMț

1.168.192

785.645

723.580,5

723.580,5

PT VASLUI

475.933

475.933

PT TIMIȘ

403.906

403.906

45.817

45.817

PT COVASNA

PT TULCEA

La nivelul parchetelor de pe lângă tribunal, 4 din 42 de parchete din țară (parchetele de pe lângă tribunalele
Bihor, Cluj, Constanța și Dolj) nu au transmis răspunsuri, iar Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș și
cel de pe lângă Tribunalul Bacău nu au furnizat informațiile relevante pentru măsurile asigurătorii dispuse în
2015 în răspunsul transmis. În consecință, aceste 6 parchete sunt excluse din analiza care urmează.

cele mai importante măsuri asigurătorii instituite de parchete în 2015
Examinarea valorilor absolute ale sechestrelor dispuse de DNA, toate parchetele de pe lângă curți de apel
și de pe lângă tribunale din România plasează Parchetul de pe lângă Tribunalul București pe locul 3 la nivel
național, după Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești (cu sechestrul dispus în dosarul „Lukoil”) și
Direcția Națională Anticorupție. Clasificarea arată astfel:
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NUMăR

PARChET

TOTAL SEChESTRE 2015 (LEI)

1

PCA PLOIEȘTI

5.826.094.512

2

DNA

3

PT BUCUREȘTI

1.686.186.119

4

PT BISTRIțA NăSăUD

622.954.902

5

PT ILFOV

188.926.925

2.037.175.229

6

PCA BUCUREȘTI

144.615.144

7

PT SăLAJ

98.878.896

8

PT GORJ

60.228.109

9

PCA TIMIȘOARA

57.395.280

10

PT IALOMIțA

53.284.777

11

PT MEhEDINțI

12

PT GIURGIU

51.910.177
50.233.982

*cu excepția PCA Ploiești, DNA și PT București, eliminate din grafic din motive de reprezentare vizuală

Datele de mai sus nu înseamnă neapărat o invalidare a muncii parchetelor, întrucât corupția, evaziunea
fiscală, spălarea de bani nu sunt neapărat distribuite uniform.
Pot fi însă edificatoare privind preocuparea sau, mai ales, absența preocupării, instituirii unor măsuri
asigurătorii care să vizeze recuperarea prejudiciului ori confiscarea bunurilor dobândite prin infracțiuni.
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Concluzie Pe lângă DNA, măsurile asigurătorii semnificative sunt
instituite mai degrabă de parchetele de pe lângă tribunale decât de cele
de pe lângă curți de apel, un lucru explicabil prin competența de investigare
a infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și de mică
corupție ce le aparține.
O altă observație relevantă este că niciunul dintre cele 12 parchete care
au instituit măsuri asigurătorii semnificative nu este din Moldova.

Identificarea bunurilor și investigațiile financiare
Interviurile realizate cu procurori și ofițeri de poliție judiciară cu experiență în instituirea de sechestre și cu
funcționari ai ANAF care au pus în execuție hotărârile judecătorești subliniază importanța covârșitoare a
investigațiilor financiare pentru identificarea bunurilor ce ar trebui sa fie supuse măsurilor asigurătorii.
În ceea ce privește identificarea bunurilor ce provin din infracțiuni ori aflate în patrimoniul unei persoane
cercetate, procurorii și ofițerii de poliție judiciară spun că lucrează cel mai bine cu Agenția Națională de Cadastru
și Publicitate Imobiliară (ANCPI). În trecut, în absența unei baze de date centralizate, aflarea informațiilor privind
proprietățile imobiliare din diverse județe ale țării „era o adevărată probatio diabolica”, după cum s-a exprimat un
procuror. Organele de urmărire penală trebuiau să trimită zeci de adrese către oficiile județene ale ANCPI pentru
identificarea bunurilor unei persoane.
Boom-ul imobiliar, tranzacțiile din ce în ce mai numeroase de terenuri și case și obligativitatea înscrierii
cadastrale la orice înstrăinare a acestora au început să conducă la întregirea și perfecționarea bazelor de date ale
ANCPI. Există acum o bază de date centralizată în care procurorii pot identifica mai ușor decât înainte terenuri și
locuințe ale unei persoane în diferite județe ale țării, dar multe bunuri imobile rămân în continuare neintabulate.
Colaborarea cu Agenția Națională de Administrare Fiscală primește aprecieri mixte din partea procurorilor.
Criticile sunt formulate în special din zona parchetelor specializate, „de la caz la caz : uneori bună, alteori
deficitară”. Procurorii din parchetele nespecializate apreciază colaborarea cu inspectorii antifraudă: „Ei au acces
la sisteme informatice la care unitățile de parchet nu au acces și atunci poți să faci și această treabă de investigare
și să te ocupi și de dosar.” Înființarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală în cadrul ANAF și faptul că aceasta este
condusă de doi procurori par să fi condus la o îmbunătățire a colaborării.
De asemenea, este apreciată colaborarea cu Agenția Națională de Integritate, mai ales expertiza oferită de ANI
în cazurile, puține deocamdată, în care parchetele nespecializate au avut în vedere instituția confiscării extinse,
caracterizată prin investigații financiare complexe.
Baze de date interogate cu ușurință de procurori există și la Ministerul de Interne – vehicule înmatriculate, de
exemplu – și Oficiul Național al Registrului Comerțului (acționariat la societăți).
În mod curent, procurorii mai identifică bunuri – titluri de proprietate, acțiuni, contracte de vânzare cumpărare
cu ocazia perchezițiilor. Ei folosesc această instituție juridică atât pentru obținerea de probe în vederea stabilirii
activității infracționale, cât și pentru a crea condițiile recuperării prejudiciilor ori confiscării foloaselor necuvenite.
Problemele majore de identificare a bunurilor rămân însă în relația organelor de urmărire penală cu administrația
publică locală. Evidența bunurilor impozabile este constituită la nivelul primăriei. Primăriile au aceste evidențe
informatizate, dar nu există o bază de date centralizată, iar procurorii ar trebui să ceară datele relevante direct de
la primării. Dar în multe cazuri persoanele investigate „au cunoștințe în rândul primăriilor și află că sunt supuse
unor verificări”, arată un procuror. Adresarea către primării este, în viziunea multor procurori, un risc privind
confidențialitatea investigației.
O altă dificultate întâlnită de procurori în investigațiile financiare constă în aceea că, pentru a verifica traseul
sumelor de bani prin diferite conturi, procurorul trebuie să ceară încuviințarea judecătorului de drepturi și libertăți
pentru a putea obține relații de la bănci privind rulajul conturilor, pe când inspectorii antifraudă, cei de la finanțe
sau cei de la ANI o pot face direct, fără mijlocirea instanțelor.
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Accesul la bazele de date
Inspectorii antifraudă de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF cooptați în investigațiile
procurorilor au acces direct la bazele de date ale ANAF.
În baza unor protocoale semnate în 2013, procurorii și ofițerii de poliție judiciară ai Direcției Naționale
Anticorupție au acces direct la bazele de date ale ANCPI și ANAF. Pe de-o parte, accesul direct al DNA la bazele
de date ale ANAF și ANCPI este mult mai rapid decât corespondența curentă între instituții și previne scurgerea
de informații și, pe de altă parte, sporește posibilitățile investigative, spune un procuror: „Câștigi foarte mult
timp. Eu vreau să văd un teren; după ce-l văd îmi vine altă idee, mă uit la alt teren deja. Dacă am acces direct
în baza de date leg foarte multe lucruri.”

Compartimentul de investigații financiare al DNA
În cadrul DNA a fost înființat în 2013 un compartiment specializat de investigații financiare. În
acest compartiment activează, la nivel central, 5 ofițeri de poliție judiciară și câte un ofițer la
fiecare serviciu teritorial. Procurorii apelează la expertiza lor în dosarele complexe.
Compartimentul derulează exclusiv investigații financiare în paralel cu investigația concentrată
asupra probatoriului care să ducă la soluționarea laturii penale. Investigațiile financiare
laborioase își dovedesc eficacitatea mai ales în dosarele care vizează confiscarea extinsă și
spălarea de bani, extinzând verificări la rude și persoanele apropiate, în țară sau în străinătate.
De exemplu, într-unul dintre dosare, în timp ce procurorul de caz s-a concentrat asupra
probării unei infracțiuni de luare de mită în valoare de câteva zeci de mii de euro, compartimentul
de investigații financiare a reușit să identifice bunuri nejustificate de aproximativ un milion
de euro pentru care a fost cerută confiscare extinsă.

Cooperarea internațională
Cooperarea internațională devine vitală pentru identificarea, indisponibilizarea și confiscarea bunurilor
provenite din infracțiuni în condițiile în care acestea sunt din ce în ce mai des plasate în străinătate.
Dobândirea de bunuri în străinătate, deschiderea de conturi bancare și de societăți care dețin imobile în
străinătate au fost identificate printre practicile cele mai răspândite de ascundere a produsului infracțiunii.
Procurorii au apreciat colaborarea cu ARO (Asset Recovery Office) - Oficiul naţional de prevenire a
criminalităţii şi cooperare pentru recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni din cadrul Ministerului
Justiției. Oficiul colaborează cu structurile partenere din alte state care verifică în bazele lor de date și
pot identifica bunuri plasate în străinătate. Buna cooperare cu ARO poate fi explicată și prin misiunea lui
explicită, de Asset Recovery Office.

„Prin ARO pot afla dacă suspectul are societăți comerciale, terenuri, case, în alte state.
Colaborarea merge foarte bine. În alte părți [ANAF, ANCPI etc.], cei de acolo nu simt că asta
e problema lor, vii și tu undeva acolo, pe lista lor de probleme pe care trebuie să le rezolve
și trebuie să coopereze și cu tine. Dar pentru ARO – asta e misiunea lui.”
Procuror
Posibilitățile de cooperare internațională sunt relativ bine cunoscute printre procurori.
În cadrul DNA, această cooperare este înlesnită de existența unui Serviciu de cooperare internațională.
Serviciul a avut spre soluționare, în 2015, 229 de cereri de cooperare internațională directă, 112 dintre
acestea fiind inițiate de DNA. Doi procurori și trei polițiști specializați ai DNA deservesc circa 100 de
procurori, în timp ce Serviciul de cooperare judiciară internațională din cadrul Ministerului Public, de
dimensiuni comparabile, deservește câteva mii de procurori.
În UE există posibilitatea cooperării directe între organele de urmărire penală din țări diferite.
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Valorile reprezintă numărul de cooperări directe realizate cu alte state - la solicitarea parchetelor din România și la solicitarea unităților de parchet din alte state.

Relațiile interpersonale create de-a lungul timpului joacă un rol important în calibrarea unei asemenea
colaborări, în redactarea cererilor de comisii rogatorii, ori în identificarea rapidă a posibilităților concrete
de obținere a unor informații în acord cu cadrul legislativ din țara respectivă.
Exceptând DNA și DIICOT, instituții care au un grad ridicat de implicare în cooperări internaționale, în
rândul parchetelor nespecializate ies în evidență Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș,
Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba, care au inițiat 36, 28,
respectiv 24 de cereri de cooperare internațională în 2015.

*Numărul total declarat de cereri de cooperare internațională solicitate de unitățile de parchet nespecializate din România în anul respectiv.
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Concluzie În ultimii doi ani, centralizarea bazelor de date de către ANAF
și ANCPI și, pe de altă parte, cooptarea unor inspectori antifraudă de la
ANAF în structurile de parchet sau protocoalele realizate de DNA cu
aceste instituții privind accesul direct în bazele lor de date au diminuat
timpul și au crescut considerabil calitatea și confidențialitatea investigațiilor
financiare.
Investigațiile financiare de calitate și o decizie a procurorului care ia în
considerare și misiunea organului de valorificare (ultima verigă a procesului
de recuperare a produsului infracțiunii) trebuie să conducă atât la evitarea
așa-numitelor „sechestre scriptice”, ori „din birou”, care pot da bine în
statistici, dar nu garantează valoarea reală a bunurilor, cât și la identificarea
bunurilor bine ascunse.

abordarea instanțelor privind măsurile asigurătorii
În general, instanțele mențin măsurile asigurătorii luate de parchete. Din răspunsurile primite de la instanțe
pentru anul 2014, circa 80% din măsurile asigurătorii impuse de procurori au fost confirmate de instanțe,
aproximativ 6% din sechestre au fost ridicate parțial și în proporție de 14% sechestrele au fost ridicate în
totalitate.

Judecătorii spun că, mai ales în cazul
infracțiunilor de spălare de bani, nici nu se
discută de ridicarea sechestrului. În același
timp, atunci când vine vorba despre motivarea
deciziilor de impunere a sechestrului,
judecătorii arată că trebuie evitată orice
afirmație care ar atrage după sine o prezumție
rezonabilă că s-ar fi antepronunțat. Instanțele
judecătorești au dreptul, chiar și în timpul
procesului penal, să asigure acoperirea
prejudiciului probabil, să instituie măsurile
asiguratorii, iar în cazul în care inculpatul are
o soluție favorabilă - să dispună ridicarea
sechestrului.

„Și la pedeapsă, legea mă obligă să mă uit
cum e omul, ce vârstă are, ce atitudine a
avut, ce a făcut.
Am avut situații în care i s-a pus sechestru
pe cardul de salariu. Ce a făcut procurorul?
A cerut toate conturile inculpatului de la
bancă. Omul a venit și a spus: dom’le, e
contul meu de salarii. Și eu am legea, Codul
civil, care spune că poate fi orice poprire,
mai puțin cele cuvenite traiului zilnic.”
Judecător
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De asemenea, în anul 2014, în timpul cercetării judecătorești, mai multe instanțe au decis instituirea de
sechestre asigurătorii care nu fuseseră luate de parchete în timpul urmăririi penale. Este foarte posibil ca această
practică să vizeze dosare mai vechi, începute într-o perioadă în care luarea măsurilor asigurătorii nu era o
prioritate.
Dintre toate curțile de apel, singura care a dispus măsuri asigurătorii în timpul cercetării judecătorești este
Curtea de Apel București. În ceea ce privește tribunalele, se remarcă din acest punct de vedere tribunalele Iași,
Arad și Neamț.
Măsuri asigurătorii dispuse în instanță în timpul cercetării judecătorești în 2014
Nr

Instanță

Măsuri asigurătorii dispuse

1

T Iași

26

2

T Arad

10

3

T Neamț

9

4

T Ialomița

4

5

CA București

3

6

T Maramureș

3

7

T Satu Mare

3

8

T Vâlcea

3

9

T Cluj

2

10

T Covasna

2

11

T Vaslui

2

12

T Sălaj

1

În ceea ce privește menținerea măsurilor asigurătorii, procurorii intervievați spun că totul depinde de
managementul unităților de parchet din care fac parte, și chiar că „instanțele sunt mai deschise” la impunerea
măsurilor asigurătorii.

„Depinde foarte mult de tine, de cum reușești tu, ca procuror, să convingi instanța.
Pentru că dacă din partea ta e un dispreț total față de aprecierea pe care instanța o va
da, așa va fi și răspunsul instanței.”
Procuror

Sechestrul asupra unor active și bunuri ale societăților comerciale
Antrenarea răspunderii penale a persoanei juridice introdusă prin Legea 278/2006 și prevăzută în noul
Cod penal, practica recentă a unor parchete și dosare răsunătoare din 2015 precum Lukoil ridică problema
sechestrului asupra activelor și bunurilor unor societăți comerciale.
În ce măsură sechestrul e de natură să afecteze performanța economică a societății comerciale atâta
vreme cât nu este în interesul nimănui - nici al acționarilor și administratorilor respectivei societăți, dar nici
al statului - ca societatea comercială să intre în faliment? Pe de altă parte, trebuie să existe garanția că
întreprinderea respectivă va plăti, dacă așa decide la final instanța, amenda sau despăgubirile.
Sunt procurori care spun că iau în calcul „impactul social, economic, chiar strategic” al impunerii sechestrului
pe activele și bunurile unei societăți. În funcție de această analiză, în anumite cazuri ei se limitează la
persoana fizică vizată sau aleg acele bunuri care se pot indisponibiliza fără a bloca activitatea societății comerciale.
Pe de altă parte, procurorii spun că nu au instrumente să facă această analiză, iar prevederile din Codul
de procedură penală nu prea lasă loc de interpretare în astfel de situații, stipulând instituirea sechestrului
până la concurența sumei estimate a prejudiciului sau a bunurilor obținute din infracțiune și care urmează
să fie confiscate: „Legea e gândită pentru situații mai simple, în care un om a săvârșit infracțiunea. Dar dacă
se prezumă că o societate a produs un prejudiciu de două miliarde de dolari, sechestrez bunuri până la
concurența a două miliarde de dolari. Dacă el are un miliard si jumătate în cont, eu, după lege, blochez
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miliardul ăla și jumătate, și punct. Nu prea am loc de nuanțe. Probabil că ar trebui să fie.”
Perspectiva judecătorilor în chestiunea sechestrului ce afectează activitatea societăților comerciale este
mai nuanțată, iar aceasta s-a văzut în mai multe decizii din 2015 ale unor curți de apel și ale Înaltei Curți de
Casație și Justiție. Obligativitatea impunerii sechestrului în dosare de corupție, fraudare de fonduri europene,
evaziune fiscală și spălare de bani a fost prevăzută de lege pentru că, în practică, parchetele nu luau aceste
măsuri asigurătorii, deși dosarele vizau prejudicii foarte mari. Dar, arată unul dintre judecătorii intervievați,
această obligativitate prevăzută de Codul penal sau legi speciale nu exclude alte considerente ce trebuie
avute în vedere: „Totdeauna trebuie să mă duc la Constituție și să nu uit că această măsură trebuie să fie
proporțională. Măsura trebuie să reprezinte un echilibru, să fie proporțională cu cauza, cu acuzația.”
O soluție de viitor în ceea ce privește sechestrul pe activele unor firme ar putea fi numirea unui administrator
judiciar. Acesta ar putea să țină un echilibru între interesul statului de a garanta recuperarea unui eventual
prejudiciu și interesul societății comerciale de a funcționa în continuare pe parcursul urmăririi penale și procesului.
Instituirea unui administrator judiciar pe perioada sechestrului ar putea preveni ruinarea voită a unor
societăți comerciale în timpul procesului penal, prezervând astfel valoarea afacerii respective. De exemplu,
într-un caz mediatizat, cu un prejudiciu de peste 60 milioane lei din returnări ilegale de TVA, în locul unei
fabrici sechestrate, inspectorii ANAF au găsit patru pereți fără acoperiș pentru dărâmarea cărora statul va
trebui să cheltuiască bani.
O altă soluție, evocată atât de procurorii cât și de judecătorii intervievați, ar fi cea de a-i oferi societății
în cauză posibilitatea garantării sechestrului cu alte bunuri sau sume de bani, dându-i astfel posibilitatea
desfășurării activității în mod nestingherit: „Dacă îi omori activitatea, nu mai poți acoperi nimic.”
Hotărâri judecătorești în care s-au dispus recuperarea prejudiciului și confiscarea în 2015
Putem observa că, atunci când centralizăm activitatea tuturor instanțelor arondate la fiecare curte de
apel din țară, curțile de apel București, Cluj și Alba și instanțele arondate lor reies ca fiind cele mai
performante în sensul sentințelor definitive privind recuperarea prejudiciului.
În tabelul de mai jos pot fi observate, cumulat la nivel de curte de apel, numărul de sentințe definitive
privind recuperarea prejudiciului și valoarea acestora, pe de-o parte, și numărul de sentințe definitive în care
a fost dispusă confiscarea și valoarea acestora, așa cum au fost ele comunicate de către instanțele din țară.

Nr.

1

Curte de apel +
instanțe
arondate
CA București

Total sentințe definitive
privind recuperarea
prejudiciului
Nr.
cazuri

Valoare (lei)

Total sentințe definitive în
care s-a dispus confiscare
Nr.
cazuri

320

52.476.569

173

Valoare (lei)
3.217.316

2

CA Cluj

131

13.860.444

57

709.534

3

CA Alba

74

10.846.635

27

1.624.774

4

CA Bacău

174

10.785.606

293

4.776.720

5

CA Galați

183

9.836.918

115

20.363.258

6

CA Timișoara

168

9.056.897

350

1.706.390

7

CA Brașov

164

6.855.815

95

16.991

8

CA Ploiești

272

5.997.429

273

5.108.756

9

CA Suceava

39

5.308.524

29

169.571

10

CA Constanța

30

4.550.290

115

42.100.028

11

CA Craiova

54

4.163.990

172

1.309.488

12

CA Oradea

22

4.056.812

75

1.156.743

13

CA Târgu Mureș

88

2.245.390

20

1.085.067

14

CA Pitești

118

2.064.994

164

603.036

15

CA Iași

60

601.665

64

22.652
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Instituția confiscării extinse
Introdusă în Codul penal în aprilie 2012, confiscarea extinsă rămâne o instituție juridică puțin explorată de
parchete. Confiscarea extinsă are un potențial descurajator evident. Procurorii care au instrumentat astfel de
dosare recunosc valoarea instituției ce poate multiplica (de zeci de ori chiar) sumele recuperate la bugetul de stat.
Confiscarea extinsă vizează alte bunuri obținute în ultimii cinci ani care nu au neapărat legătură cu cauza
penală pentru care inculpatul este trimis în judecată. Procurorul trebuie doar să aducă probe astfel încât să
formeze instanței convingerea că și aceste bunuri provin din activități infracționale distincte de cea din dosar,
pentru care nu trebuie să se fi pronunțat condamnări.
În 2015, procurorii DNA au solicitat confiscarea extinsă în 4 dosare, valoarea bunurilor vizate fiind de 2.859.790 lei.
Top 5 parchete nespecializate care au solicitat confiscare extinsă în 2013-2015
Instituția confiscării extinse a fost folosită foarte puțin. Astfel, parchetele nespecializate care se remarcă prin
întocmirea de rechizitorii în care au solicitat și confiscare extinsă în 2013-2015 sunt Parchetul de pe lângă Tribunalul
Ialomița, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, și parchetele de pe lângă tribunalele București, Călărași și Vâlcea.
Nr

Parchet

Număr de cazuri

Valoare totală (lei)

1

PT Ialomița

3

43.622.223

2

PCA Craiova

1

9.912.786

3

PT București

2

6.753.500

4

PT Călărași

2

983.000

5

PT Vâlcea

1

400.000

Dincolo de noutatea instituției și inerția firească a sistemului judiciar, una dintre cauzele care au dus la
aplicarea redusă a confiscării extinse a fost pusă de magistrații intervievați în legătură cu obiecțiile de
constituționalitate în condițiile în care art. 44 (8) al legii supreme prezumă caracterul licit al dobândirii averii.
Obiecția de neconstituționalitate a confiscării extinse a fost respinsă în iunie 2014 de Curtea Constituțională,
la doi ani de la intrarea în vigoare a legii. CCR a arătat că prezumția dobândirii licite a averii nu este una absolută,
ci relativă, fiind o garanție a dreptului la proprietate, el însuși un drept relativ, și nu unul absolut (cum sunt, de
exemplu, dreptul la viață și la integritate).
Pe de altă parte, chiar dacă decizia din iunie 2014 a înlăturat obiecția de neconstituționalitate, magistrații
consultați au pus alte aspecte ale deciziei CCR printre principalele motive ale numărului scăzut de dosare în
care s-a solicitat confiscare extinsă.
În 2013 și 2014 începuse să se contureze o practică judiciară în sensul în care era suficient ca fapta pentru
care inculpatul era trimis în judecată să se fi petrecut după intrarea în vigoare a modificării aduse Codului penal
(adică după aprilie 2012), urmând să fie făcută verificarea bunurilor dobândite în ultimii ani.
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*Valorile reprezintă numai sumele de bani supuse confiscării extinse, fără să fie luate în considerare și bunuri mobile sau imobile.

Dar decizia CCR a statuat că pot fi vizate de confiscare extinsă numai bunurile dobândite după aprilie 2012.
„Nu aveai practic ce să mai confiști. Tocmai asta e ideea la confiscare extinsă, să mă duc înapoi cu câțiva ani în
urmă să verific ce avere a dobândit. Pe moment, decizia CCR a făcut practic inaplicabilă instituția confiscării
extinse”, a spus un procuror. Unul dintre judecătorii intervievați a fost mai direct: „Deciziile CCR practic au
emasculat instituția confiscării extinse.” Pe de altă parte, impactul deciziei CCR se diminuează odată cu trecerea
timpului, confiscarea extinsă vizând bunurile dobândite în ultimii cinci ani.
Un alt motiv pentru acest demaraj lent al confiscării extinse are, evident, legătură cu investigațiile laborioase
pe care trebuie să le facă procurorii pentru a stabili că valoarea bunurilor dobândite depăşeşte în mod vădit
veniturile licite. Aici, din nou, Direcția Națională Anticorupție este cel mai bine poziționată, având un compartiment
dedicat investigațiilor financiare în cauze complexe, ceea ce explică și numărul mai mare de dosare în care DNA
a luat în calcul confiscarea extinsă.
MăsurI asIgurătOrII dIsPuse de dna ce au vIzat cOnfIscarea extInsă
ANUL
NUMăRUL DE MăSURI ASIGURăTORII
CE AU VIzAT CONFISCAREA EXTINSă
VALOAREA TOTALă (LEI)

2013

2014

2015

13

8

2

13.356.566

1.536.944

2.504.418
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„E relativ dificilă probațiunea la confiscare extinsă. E multă muncă, și nu neapărat
muncă specifică procurorului. E activitate contabilă, trebuie să vezi cât te întinzi pe
lateral, la câte rude ale inculpatului, la persoanele interpuse care nu știi neapărat cine
sunt, dar care ar putea să dețină bunuri ce sunt de fapt ale inculpatului.”
Procuror
În absența unui compartiment specializat pentu investigații financiare, procurorii din parchetele de pe lângă
curțile de apel, tribunale și judecătorii unde au fost finalizate dosare în care au cerut confiscare extinsă au
apreciat colaborarea bună cu inspectorii fiscali ai ANAF și cu Agenția Națională de Integritate, care are expertiză
în evaluarea averilor.
O altă problemă ce apare în practica parchetelor este legată de impunerea sechestrului în vederea confiscării
extinse. Dacă la stabilirea întinderii sechestrului pentru recuperarea prejudiciului, procurorii țin cont de o
evaluare preliminară a pagubei produse, dificultățile pot apărea în practică atunci când e luată în calcul
confiscarea extinsă, fiind mult mai greu de evaluat cam cât s-ar confisca extins.
Determinarea unei diferențe vădite între veniturile ilegale și bunurile dobândite efectiv în ultimii cinci ani (dar
nu înainte de aprilie 2012, potrivit Deciziei CCR) presupune o analiză financiară care se întinde și la rude și
apropiați ai persoanei în cauză, o analiză care durează. Or, pentru prevenirea înstrăinării unor bunuri potențial
dobândite ilegal, măsura sechestrului trebuie luată foarte repede. Parchetele nespecializate, în puținele dosare
ce au luat în considerare și confiscarea extinsă, au vizat toate bunurile mobile și imobile în vederea instituirii
sechestrului, „pentru că nu știi cât va fi valoarea care va fi confiscată în baza confiscării extinse”, spune un procuror.

confiscarea de la terți
Deși trecerea bunurilor dobândite ilegal pe numele altor persoane este una dintre cele mai răspândite
metode de îndepărtare de produsul infracțiunii, practica judiciară arată puține situații în care procurorii au
solicitat impunerea sechestrului la terți. Datele comunicate pentru perioada 2013-2015 de parchetele
nespecializate, indică unitățile de pe lângă curțile de apel Alba și Pitești, precum și Parchetul de pe lângă
Judecătoria Brașov drept cele mai interesate de asemenea situații.
În ultimii trei ani, procurorii au solicitat impunerea unui număr de 141 sechestre de la terți. Dintre acestea,
cele mai multe - 68 - în 2013, iar 2014 și 2015 înregistrând o scădere - 38, respectiv 35 de asemenea solicitări.
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*Valori doar pentru anii 2013-2014

Prezumția caracterului licit al dobândirii averii din Constituția României, precum și dificultatea probatoriului,
joacă un rol descurajator, spun procurorii: „nu e ușor să demonstrezi că bunul unui terț este de fapt al inculpatului.”
Noul Cod de procedură penală a venit însă cu clarificări în ceea ce privește posibilitatea confiscării de la
terți. „Aduce o procedură expresă prin care să introduce acel terț în procesul penal, și îi dai și lui posibilitatea
să se apere. În Codul de procedură penală anterior nu era o asemenea posibilitate și atunci mută lume avea
reținere. Cum să confisc eu casa de la un om pe care nu l-am văzut, care nu apare în procesul meu, fără să-i
dau și lui șansa să vină să spună ceva?”, spune un procuror.
Din cercetarea calitativă, în ceea ce privește confiscarea extinsă ori confiscarea de la terți încă nu se poate
vorbi de o conduită previzibilă a instanțelor, deoarece există puțină practică judiciară, iar judecătorii își pun
aceleași probleme de interpretare și de aplicabilitate ca și procurorii.

„Cu confiscarea extinsă, confiscarea de la terți... judecătorii vor fi deschiși dacă sunt
«deschiși», adică dacă li se pun pe masă dosare. Nu putem să vorbim de practică
judiciară cât timp discutăm despre instituții de drept procesual penal fără ca ele să fie
aduse pe masa judecătorului. Nu poți să ai practică judiciară fără să apelezi la judecători.
Vorba unui coleg, procuror: «Provocați-i pe judecători! Căutați, vedeți!»”.
Judecător

adMInIstrarea bunurIlOr IndIsPOnIbIlIzate
„Vă aduceți aminte de speța Parchetului General
Gestionarea și evidența bunurilor
din 2011, cu cetățeniile? Se luaseră atunci niște
sechestrate este, în prezent, cel mai
ciocolate. Și acum sunt aici, erau Bucuria, din
sensibil capitol al procesului de
Republica Moldova.”
recuperare a produsului infracțiunii.
Garantarea păstrării valorii bunurilor
Procuror
indisponibilizate pe perioada urmăririi
penale și a procesului penal este
importantă atât pentru stat, cât și
pentru și persoana vizată de instituirea măsurilor asigurătorii.
În cazul unei decizii de condamnare, statul trebuie să aibă de unde recupera eventualul prejudiciu
stabilit de instanță sau ce să execute în cazul deciziei unei confiscări. Pe de altă parte, dacă la capătul
investigației și procesului penal ce durează ani de zile, o persoană este declarată nevinovată, persoana
respectivă trebuie să-și reia efectiv exercițiul proprietății asupra bunurilor indisponibilizate sau să-i fie
restituită contravaloarea lor, în cazul unor bunuri deteriorate, expirate moral etc.
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Codul penal impune, la art. 112,
„Știu că un coleg de la Constanța a pus
obligația
confiscării
bunurilor
sechestru pe o turmă de oi. S-au confiscat și oile.
dobândite din infracțiuni („confiscarea
Le-au valorificat cu un executor judecătoresc.
specială”), precum și a celor folosite
A luat toată turma în camion cu tot cu executor
pentru săvârșirea faptelor incriminate
judecătoresc.”
de legea penală – mașini, de exemplu,
utilizate în traficul de persoane, arme
Procuror
etc. De aceea, mai ales în raportările
parchetelor locale, veți găsi că au fost
supuse confiscării topoare folosite,
drujbe (PJ Întorsura Buzăului), pocnitori, petarde (PCA Brașov), pistoale cu aer comprimat, telefoane,
cartele SIM, cuțite, bricege, clești (PJ Sector 5), plase de pescuit (PJ Buftea), multifuncționale, imprimante,
CD-uri, laptopuri, adaptoare micro SD, stick-uri de memorie (PCA Cluj), plase, aparat de pescuit electric,
prostovol, rangă, pește, bărci, motoare de bărci, spray iritant, hârlețe, lopeți, baros (PJ Tulcea).

Confiscare specială solicitată de PJ Întorsura Buzăului

Fără excepție, întrebarea cine administrează bunurile indisponibilizate i-a pus în dificultate pe procurori:
„Cum cine? Noi... bine, asta e o mare problemă, peste tot.”
„E cu totul altceva față de munca de urmărire penală. În special colegii de la parchetele locale, pe accizele de la
alcool e o întreagă desfășurare logistică: să mergi la percheziție cu bidoane ca să ridici marfa respectivă, alcoolul, să
vii să o depozitezi, cu camioane.”
„Nu sunt administrate de nimeni. Aceste bunuri sunt efectiv luate și depozitate la Corpuri delicte. Nu se întâmplă
nimic cu ele până la hotărârea definitivă, când le predăm ANAF-ului pentru distrugere. Avem munți de bunuri și avem
o problemă reală pe depozitare, pentru că toate garajele parchetului o să fie pline de țigări și dube.”

Obstacole actuale în calea vânzării anticipate
Noul Cod de procedură penală prevede posibilitatea vânzării anticipate a bunurilor mobile – perisabile ori care
se învechesc moral – indisponibilizate, cu restituirea banilor în caz de achitare. „Când s-a constatat că prin mașinile
sechestrate încep să crească flori, s-a acceptat și această soluție legislativă de bun simț”, spune un judecător.
Principalul obstacol în calea vânzării anticipate este lipsa procedurii și absența unui personal calificat. Atâta
vreme cât este lăsată în sarcina organului judiciar, procurorii vor avea reținere să vândă obiectele mobile sechestrate,
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deoarece nu e specificul activității lor, după cum arată unul dintre procurori: „Să organizeze el o licitație, cu anunț?
Unde să vină cumpărătorii? Cine negociază prețurile?”
Varianta apelării la ANAF are dezavantajul unor proceduri administrative greoaie și îndelungate, ce ar putea
întârzia dosarul și afecta eficiența urmăririi penale. La interviurile pentru documentarea acestui raport, un procuror
și un ofițer de poliție judiciară au decris procedura prin care ANAF scoate la vânzare aceste mărfuri drept „ceva
obscur”, o procedură susceptibilă de clientelism. Principala obiecție ar fi cea legată de acreditarea, o dată pe an, a
firmelor care pot participa la licitațiile de acest tip, spune un ofițer de poliție judiciară: „Și le vând la preț de 3 lei
prin magazinele lor… <<Domnule, atât am putut să obținem>>…”. Oficiali ai ANAF spun însă că în acest tip de
vânzare, mai ales atunci când este vorba de bunuri perisabile, șansele de a obține prețuri bune sunt extrem de mici
și, de fapt, se bucură când reușesc să scape de produse.

Soluție: operaționalizarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor
Indisponibilizate
Acest gol, de la identificarea unor bunuri și luarea măsurilor asigurătorii, până la executarea unor decizii de
confiscare, recuperare a prejudiciului ori de restituire a bunurilor aflate sub sechestru (în cazul achitării inculpaților
ori netrimiterii în judecată a persoanelor învinuite), urmează să fie umplut de Agenția Națională de Administrare a
Bunurilor Indisponibilizate. Agenția va funcționa ca o structură centrală, în cadrul Ministerului Justiției, având
pentru început 35 de angajați, personal specializat în evaluări, proceduri civile etc.

„Problema sechestrului nu este să-l aplici, ci să garantezi recuperarea prejudiciului
sau confiscarea. Este chiar o obligație a statului. Așa respecți și drepturile inculpatului,
care, obligat să plătească un prejudiciu, îl va plăti din acel sechestru, nu va trebui să
vină cu bani de acasă pentru că tu n-ai știut să gestionezi, sau, dacă e găsit nevinovat,
trebuie să-și primească înapoi bunurile, nu poți să i le distrugi. Responsabilitatea este
majoră și este a statului. Trebuie să ai oameni pregătiți care să gestioneze aceste
bunuri.”
Procuror
ANABI va avea evidența informatică integrată a tuturor bunurilor indisponibilizate, va îndeplini atribuțiile de
oficiu de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, va executa, la cererea instanțelor ori a organelor de
urmărire penală, vânzarea anticipată a unor bunuri sechestrate perisabile sau care se degradează prin
neutilizare, învechire tehnologică, va avea posibilitatea să administreze și să țină evidența sumelor de bani sechestrate.
Agenția va administra bunurile indisponibilizate în paralel cu desfășurarea cercetării penale și a procesului,
astfel încât la final, la o sentință definitivă de condamnare, ANAF nu ar urma decât să pună efectiv în aplicare
ordinul de executare.
De asemenea, această agenție specializată va fi o structură suport pentru polițiști, procurori și judecători în
ceea ce privește oportunitatea sechestrării unor bunuri, evaluarea acestora, găsirea de soluții pentru depozitare.
Deosebit de important este că ANABI urmează să administreze un „cont unic” în care se vor afla toate
sumele de bani sechestrate sau ridicate cu ocazia perchezițiilor de către procurori și în care se vor depozita
sumele rezultate din vânzarea anticipată a unor bunuri. Din acest cont unic se va face și restituirea sumelor
către persoanele achitate definitiv de instanță. Date fiind practicile diferite ale parchetelor, este extrem de
dificil de a avea o imagine exactă a valorii efective a sechestelor dispuse.
Contul unic administrat de ANABI, în care se varsă toți acești bani, ne va da o imagine mult mai exactă
privind valoarea bunurilor și sumelor sechestrate efectiv și măsura în care s-ar putea reîntoarce în societate
banii furați.
Judecătorii intervievați apreciază decizia de înființare a Agenției: „E o afacere a gestiona bunuri confiscate,
nu neapărat în sensul de urmărire a profitului, dar de conservare a valorii bunului tot trebuie să fie.” Ei spun
însă că este important de văzut cu ce dosare va pleca ANABI la drum în a doua jumătate a lui 2016: „Care va fi
portofoliul Agenției?”
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Atitudinea instituțiilor publice vătămate constituirea ca parte civilă
În cadrul acestui raport am realizat o cercetare privind interesul instituțiilor publice de a se constitui ca
parte civilă pentru recuperarea prejudiciului. Pe lângă interviurile realizate cu procurori și judecători privind
atitudinea instituțiilor publice, am corespondat cu 60 de primării și consilii județene care apăreau drept parte
vătămată sau parte civilă în dosare instrumentate de DNA.
De cele mai multe ori, instituţiile publice se constituie ca parte civilă cu suma precizată în rechizitoriul
procurorurilor. Instituțiile păgubite lasă la latitudinea parchetelor stabilirea cuantumului prejudiciului, unele
instituții (Primăria Brașov, de exemplu) indicând însă și rapoarte ale Curții de Conturi care le ghidează în
evaluarea prejudiciului.
Trebuie reţinut însă că, dacă instituția nu doreşte să se constituie ca parte civilă, instanţa nu este împiedicată
să pună în aplicare confiscarea şi să aducă în patrimoniul statului banii şi bunurile confiscate. Singura diferență
este că destinația sumelor dispuse de instanță pentru recuperarea prejudiciilor va fi către bugetul central, și
nu către bugetul instituției care nu s-a constituit ca parte civilă.

„Era o reticență mare, încercau să-și protejeze șefii. Lor li se părea că este mai
importantă fidelitatea față de conducătorul instituției, dar s-a schimbat foarte mult
atitudinea.”
Procuror
Problema legată de neconstituirea ca parte civilă apărea frecvent în situaţiile în care instituţiile erau
conduse chiar de persoanele acuzate sau trimise în judecată pentru că le-ar fi prejudiciat. Aceasta a fost
situaţia multor primării sau consilii judeţene. Consiliul Local Constanța - în dosarul cu retrocedări din 2008
(prejudiciu estimat de DNA la 14 mil. euro) sau Consiliul Județean Argeș au fost instituțiile mai cunoscute
care au refuzat constituirea ca parte civilă. De altfel, Consiliul Județean Argeș are pare să aibă în continuare
reticențe. Instituția a refuzat să ne comunice dacă s-a constituit parte civilă sau nu într-un dosar
instrumentat de DNA pe motiv că informația ar aduce atingeri dreptului la un proces echitabil. Procurorii
cu care am realizat interviuri pentru această cercetare nu considerau „o dramă” necostituirea ca parte
civilă. Dar, începând cu 2012-2013, s-a putut observa că practica instituțiilor publice de a se constitui parte
civilă în procese nu mai este întâmplare, ci a devenit regulă.
Schimbarea de atitudine a instituțiilor vătămate a fost pusă în legătură cu primele condamnări în dosare
mai importante de corupție.
Un alt eveniment care a dus la această schimbare de atitudine a fost „cazul Grăjdan”. Fostul şef al
Inspectoratului de Stat pentru Construcţii, Adrian Balaban Grăjdan, a fost condamnat recent, definitiv, la 3
ani de închisoare cu suspendare, sub acuzaţia de favorizare a infractorului. Grăjdan emisese Înaltei Curţi
de Casație și Justiție, în anul 2012, o adresă prin care retrăgea ISC ca parte civilă în dosarul „Trofeul
Calităţii”, contestând existența unui prejudiciu.

Probleme legate de punerea în executare. Rolul ANAF
Odată pronunțată o sentință, aceasta este
dusă la îndeplinire de Biroul executări penale
al instanței de fond. În cazul deciziilor de
confiscare, Biroul de executări penale trimite
cu confirmare de primire adresă către Agenția
Națională de Administrare Fiscală, care devine
organ de executare. ANAF rămâne ultima verigă
a procesului de recuperare a produsului infracțiunii.
În ultimii doi ani, rata mică - sub 10% - de
recuperare a creanțelor provenite din
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„Nu există nicio prevedere legală care să ducă
la această rată mică. Este a vrea sau a nu vrea.
Iar concluzia de bun simț a oricărui om, nu
trebuie să fii nici judecător, nici procuror, nici
jurnalist, e că nu se vrea.”
Judecător

sentințe penale și explicațiile neconvingătoare au ridicat semne de întrebare legate de activitatea ANAF ca
organ de executare și valorificare. Până de curând, ANAF nu a dispus de o evidență centralizată, informatizată
a titlurilor executorii provenite din procesele penale. Aceste sume intrau într-un „coș comun” cu toate sumele
provenite din alte creanțe decât cele fiscale: amenzi, „programul Rabla”, „prima casă”, rovignete, contribuții sociale etc.
Multă vreme, ANAF nu a considerat oportun să evidențieze fiecare tip de creanță în parte. În momentul în
care s-a pus accent pe recuperarea prejudiciilor și au fost cerute date referitoare la cuantumul recuperărilor,
ANAF nu a putut oferi o statistică (trebuiau identificate manual, dosar cu dosar).

Direcția de executări silite - cazuri speciale
Optica instituției pare să se fi schimbat la sfârșitul anului trecut. În noiembrie 2015, în cadrul ANAF a fost
creată Direcția de executări silite - cazuri speciale care se ocupă strict cu punerea în executare a hotărârilor
judecătorești din dosarele penale.

Formată pe structura Direcției Generale de Integritate din ANAF și cu personal preluat de la aceasta,
Direcția de executări silite - cazuri speciale a devenit operațională la 1 ianuarie 2016.
Are 26 de angajați la nivel central și câte nouă angajați pentru fiecare dintre cele opt Direcții
Regionale ale Finanțelor Publice. Personalul e format din juriști, economiști și ofițeri de poliție
judiciară cu experiență, detașați de la Ministerul de Interne.

O aplicație informatică - Monitor SP a fost creată pentru monitorizarea sentințelor penale. În primele
trei luni ale anului, cele 41 administrații județene ale Finanțelor Publice au introdus, dosar cu dosar,
titlurile executorii în sentințe penale pe care le aveau la acel moment.

Evaluare provizorie a ANAF: Peste 20.000 titluri executorii, aproximativ 7 miliarde lei prejudiciu,
măsuri asigurătorii ce acoperă doar o treime din prejudicii
O primă evaluare realizată recent de Direcția executări silite - cazuri speciale indică un număr de
peste 20.000 de titluri executorii la nivelul întregii țări, însumând circa 7 miliarde de lei prejudiciu.
Tot din această primă evaluare rezultă că doar o treime din acest prejudiciu constatat de instanțe
este acoperit de măsuri asigurătorii puse în faza de urmărire penală. În prezent, Direcția de executări
silite - cazuri speciale verifică datele introduse la nivelul administrațiilor județene. Date exacte sunt
așteptate la sfârșitul acestui proces de verificare.

Direcția a fost constituită la sfârșitul anului trecut pe o estimare de 3.000 de titluri executorii, fiind
cert „depășită numeric” de realitatea statistică a celor peste 20.000 titluri evidențiate de aplicația
informatică Monitor SP. Oficialii ANAF apreciază că în fiecare an vor înregistra între 2.000 și 3.000 de noi
titluri executorii ce rezultă din hotărârile judecătorești ale instanțelor în materie penală.

Disfuncții legate de punerea în executare a hotărârilor judecătorești și
valorificarea bunurilor confiscate
O primă disfuncție vine din circuitul documentelor între birourile de executări penale, parchete și
ANAF.
Inițial, ANAF primește minutele sentințelor definitive, mult mai târziu, însă, motivările. Iar fără
documentele din dosar, respectiv actele complete privind sechestrele instituite, este greu sa se pună în
executare aceste titluri pentru recuperarea prejudiciilor sau preluarea efectivă a bunurilor confiscate,
căci aceste bunuri sunt deja în proprietatea statului imediat după pronunțarea hotărârii judecătorești.
Uneori sentințele sunt comunicate ANAF fără toate datele de identificare ale persoanelor. Pe de altă
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parte, evaluarea bunurilor realizată de organele de urmărire penală, comportă un grad mare de relativitate,
situație admisă și de procurorii intervievați: „sunt obligat să evaluez bunul respectiv, or nici eu, nici poliția
nu avem pregătirea necesară pentru a face aceste evaluări astfel încât nu știu în ce măsură aceste
evaluări corespund realității.”
Corespondența ulterioară a ANAF cu birourile de executări penale (pentru lămurirea datelor exacte de
identificare) și, mai ales, cu parchetele care au instituit măsurile asigurătorii cu ani de zile în urmă
întârzie foarte mult punerea în execuție, or primele zile după pronunțarea sentinței definitive sunt
cruciale pentru astfel de măsuri. Acest inconvenient va fi rezolvat odată cu operaționalizarea Agenției
Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, care va avea la nivel centralizat evidența
sechestrelor instituite de parchete.
Confruntarea cu realitatea de pe teren. În cazul bunurilor imobile, apar o seamă de aberații. Unele
bunuri nu sunt intabulate. Instanța pune sechestru pe un teren, dar inspectorii ANAF constată la fața
locului că pe acel teren se află o clădire, de exemplu. În acest caz trebuie modificată valoarea, căci, la
valorificare, nimeni nu va dori să cumpere un teren cu servitute.
Sunt, de asemenea, numeroase situațiile în care o proprietate imobiliară confiscată fusese construită
ilegal. Statul devine astfel proprietarul unei construcții ridicate ilegal, ceea ce face imposibilă valorificarea
clădirii respective, statul cheltuind însă bani cu demolarea ei.

Legislația fiscală nu face distincție între un contribuabil obișnuit și o
persoană condamnată
Codul de procedură fiscală nu are prevederi speciale pentru asemenea situații. Astfel, arată oficialii
ANAF intervievați, o persoană condamnată beneficiază de aceleași garanții pe care le are un contribuabil
de bună-credință.
De exemplu, „poprirea nu poate fi înființată înainte de împlinirea unui termen de 30 de zile de la data
comunicării somației”. Potrivit Codului de procedură fiscală, ca orice contribuabil, persoana condamnată
poate refuza comunicarea somației, deși a primit, ca și ANAF, hotărârea definitivă a instanței cu titlu
executoriu. În astfel de situații, procedurile fiscale impun ANAF să facă o constatare a unui refuz de
primire a comunicării somației, să pună pe site comunicarea respectivă, după care se scurg alte 30 de
zile până când poate fi instituită poprirea.
Situația este nefirească atâta timp cât, prin hotărârea judecătorească de condamnare, persoanei
respective i se restrâng anumite drepturi, dar, în același timp, se bucură de toate garanțiile oferite de
legislația fiscală. Un capitol distinct pentru recuperarea creanțelor din sentințe penale se impune în
Codul de procedură fiscală.

Legea insolvenței nu face distincție între creanțele obișnuite și cele care
provin din materie penală și suspendă punerea în execuție a acestora
Deși intrarea în insolvență este identificată de persoanele intervievate cu ocazia acestei cercetări
drept una dintre metodele cele mai utilizate de sustragere de la impunerea sechestrului și confiscare,Codul
insolvenței (legea 85/2014), prevede că toate măsurile de executare silită - inclusiv cele ce vizează
confiscarea unor bunuri provenite din infracțiuni sau în vederea recuperării prejudiciilor - încetează în
momentul deschiderii procedurii de insolvență. Nimeni nu pare să-și fi pus problema, la momentul
elaborării respectivei legi, că pot exista creanțe provenite din materie penală.
În astfel de situații practica instanțelor este neunitară. Unele instanțe au suspedat punerea în
executare, altele nu au făcut-o. Oficialii ANAF spun însă că sunt preoponderente hotărârile de suspendare.
Magistrații intervievați indică drept posibil remediu art. 117 și 118 din Codul insolvenței, prin care
creditorul care deține mai mult de 50% din valoarea creanțelor înscrise la masa credală poate cere
judecătorului sindic anularea actelor sau operaţiunilor frauduloase ale debitorului în vederea sustragerii
de la confiscare. Dar la momentul respective, ANAF este cel mai adesea deja ieșit din termen pentru a
se mai înscrie la masa credală.
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O legislație de valorificare perimată. Imobilele pot fi valorificate doar
prin vânzare
Ordonanța OG 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate
în proprietatea privată a statului permite valorificarea acestora doar prin vânzare. Ordonanța este
perimată și limitată, fiind realizată în 2007 pentru alte tipuri de intrări în proprietatea privată a statului,
nu cele ce provin din materie penală.
Important este ca bunul provenit din infracțiuni, deci bunul extras societății, să fie restituit societății.
Statul duce lipsă de sedii pentru instituțiile sale și este silit să le construiască scump sau să plătească
chirie, în vreme ce, pe de altă parte, potrivit OG 14/2007, imobilele confiscate ajung în situația de a fi
vândute ieftin. Pentru o valorificare la prețuri bune, nu trebuie să te grăbești, spun oficialii ANAF, or
aceasta presupune administrarea imobilelor respective pe o perioadă mai îndelungată.
Există și alte căi de valorificare, există practică europeană în materie, cum ar fi închirierea imobilelor
confiscate, din care statul poate beneficia de venituri din chirie, reutilizarea acestora în scopuri
administrative sau sociale prin folosirea lor drept sedii ale unor instituții publice ori organizații de caritate.
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