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I n ultimii ani, pe măsură ce statul a 
conștientizat că pentru organizațiile 
cr iminale și marii infractori ceea ce 
contează este câştigul financiar obținut la 
capătul carierei infracționale, confiscarea 
bunurilor provenite din infracțiuni a 
devenit  o urgenţă. Pentru o sumă 
semnificativă mulți își asumă o 
condamnare la câțiva ani de închisoare – 
mai ales una nu neapărat certă date fiind 
supra-aglomerarea organelor judiciare, 
complexitatea infracțiunilor comise și 
existența paradisuri lor  fiscale în care banii 
pot fi spălați. Pentru ca infracțiunile să nu 
mai fie rentabile statul trebuie să își 
adapteze cont inuu polit ica sancționatorie 
la conduita infracțională, inclusiv 
confiscând cât  mai mul t  din bunurile 
dobândi te ast fel.  Î n acest  raport  t recem în 
revista evoluțiile pe care România le-a 
înregistrat în această materie și propunem 
măsuri care ar putea îmbunătăți 
performanța instituțiilor în anii care vin. 

Măsura confiscării speciale e prevăzută 
de noul Cod Penal la art  112 și vizează 
mai multe categorii de bunuri:  

 
Există un scepticism popular privind eficienţa 
condamnărilor atâta vreme cât marile averi clădite pe 
infracţiune par a  f i de  nea t ins. Da r s ituaţia a început să se 
schim be  iar  confiscarea să fie mai eficientă, deşi m ai sunt  
multe de făcut, exp lic ă EFOR 
 
Averea infractor ilor  
Confiscarea bunur ilor        
din infracţiuni 

 

 Confiscarea extinsă a averii se 
va aplica totdeauna  doar 
corela t iv  unei pedepse pent ru 
fapte  penale grave; 

 Rata scăzută a punerii în 
executa re a deciziilor 
judecătoreşti de către ANAF e 
un m ot iv  de îngr ij orare pent ru 
toată lumea; 

 Este nevoie de o ent ita te ca re 
să administreze bunurile puse 
sub sechest ru, pent ru  a 
preveni depreciere ra acestora 
cu intenţie sau ca efect al 
t recerii  t im pului 
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a. cele produse printr-o faptă penală 

b. cele folosite sau dest inate folosirii  la 
săvârșirea unei fapte penale 

c.  cele folosite imediat după săvârșirea 
faptei penale pentru a asigura 
scăparea făptuitorului sau păstrarea 
foloaselor obținute prin infracțiune 

d. cele date pentru a determina 
săvârșirea faptei penale sau pentru a- l  
recompensa pe făptuitor 

e.  cele dobândite prin fapta penală, dacă 
nu se restituie persoanei vătămate și 
dacă nu servesc la despăgubirea 
acesteia 

f. cele a căror deținere e interzisă de 
legea penală. 

Pe lângă confiscarea specială Codul Penal 
românesc a inclus începând cu 2012 
măsura confiscării ext inse :  ar t  1121. 
Aceasta perm ite instanței de judecată să 
confiște mai mult decât bunurile provenite 
din infracțiunile deduse judecății:  se pot  
confisca și bunurile obținute cu 5 ani 
înainte de comiterea infracțiunii dacă ele 
depășesc în mod vădit veniturile obținute 
de respectiva persoană în mod licit și dacă 
instanța are convingerea ca ele provin din 
infracțiuni similare celor pentru care se 
pronunța condamnarea.  

Așadar ne aflăm în cazul unei confiscări 
care va fi mereu corelativă unei 
condamnări penale pentru o faptă gravă, 
iar  nu în situația unei confiscări 
independent de o condamnare penală. În 
această materie legislația românească 
t ranspune par țial Directiva Europeană 
privind sechestrarea și confiscarea 
bunurilor provenite din infra cțiuni. 
Chest iunea a fost evaluată de CCR care a 
decis că prevederea e constituțională în 
măsura în care momentul până la care 
instanța poate să se raporteze la bunurile 
dobândi te este cel la care a int rat  în 
vigoare norma care prevede confiscarea 
extinsă (2012). CCR a stabili t  și că 
legiferarea confiscării extinse nu intră în 
contradicție cu articolul 44 alin. 8 din 
Constituție care prezumă caracterul licit  al 
dobândirii aver ii. 

Pe lângă confiscarea în materie penală, în 
legislația românească există și un tip de 
confiscare civilă care poate fi dispusă la 
finalul procedurilor  privind controlul 
averilor ne just ificate  inițiate de ANI  și 
finalizate în instanțele de judecată. 

Această procedură privește exclusiv 
oficialii publici care intră sub incidența legii 
176/ 2010 și permi te confiscarea printr-o 
procedură derulată în fața instanțelor de 
contencios administrativ a părții din avere 
pe care oficialul a obținut-o în mod 
nejustificat pe durata exercitării funcției 
publice. In acest caz ne aflăm în situația 
unei confiscări care nu presupune o 
condamnare penală.  

Revenind la confiscarea specială în 
materie penală, dacă în privința bunurilor 
produse prin săvârșirea unei fapte penale 
– de exemplu banii obținuți din vânzarea 
de droguri – lucruri le sunt  relat iv clare,  
aceștia fiind confiscați și fiind aduși la 
bugetul de stat, bunurile prevăzute la 
litera (e)  a art  112 generează cele mai 
multe confuzii în interpretarea datelor 
stat ist ice. Confuzia provine din 
necorelarea aparentă între valoarea 
prejudiciilor generate pr in infracțiuni, a 
sechestrelor puse în dosarele penale și a 
confiscărilor definit ive dispuse de instanțe.  

Potrivit  legislației în vigoare măsura 
asigurator ie  a sechest rului nu se ia 
exclusiv în vederea confiscării 
( speciale conform art  112 sau ext inse 
conform art  1121 )  ci și în vederea 
recuperării pagubei și a garantării 
executării pedepsei amenzii și a 
recuperării cheltuielilor de judecată. 
Dacă bunurile sechestrate sunt utilizate în 
vederea recuperării pagubei generate prin 
infracțiune în hotărârea def initivă a 
instanței, ele nu se vor regăsi la secțiunea 
aferentă confiscării. Deci  sfera de 
aplicabil itare a sechestrului judiciar este 
mai largă decât cea a confiscării ( speciale 
sau extinse). Aşa se explică de ce valoarea 
bunurilor sechestrate e mai mare decât  
cea a bunurilor confiscate pr in decizii 
definitive:  o parte din bunurile sechestrate 
sunt  folosite pentru repararea pagubei 
produse pr in infracțiune și se restituie 
persoanei vătămate.  

De asemenea, din analiza datelor stat ist ice 
se observă că valoarea prejudicii lor 
reținute în rechizitorii e mult  mai mare 
decât  valoarea bunurilor  sechestrate. Asta 
se întâmplă deoarece măsurile asiguratorii 
nu pot  viza decât  bunurile pe care le au 
persoana care a comis infracțiunea și, în 
unele cazur i , persoana responsabilă 
civilmente. Î n majori tatea cazur ilor  
bunurile găsite de organele judiciare  
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cu privire la care se aplică măsuri 
asiguratorii sunt  insu ficiente pent ru 
acoperirea integrală a prejudiciilor 
cauzate pr in conduita infracțională.  

Aici pract ica organelor judiciare în privința 
urmăririi fluxurilor financiare legate de 
conduitele infracționale ar putea fi 
îmbunătățită. Nevoia de invest igatori 
financiari la nivelul organelor de parchet  e 
una majoră, aceștia fiind pregătiți exact 
pentru a urmări firul banilor și pentru a 
identi fica cât  mai devrem e în cursul 
anchetei bunurile care pot  fi  
indisponibilizate fie în vederea recuperării 
prejudiciilor, fie în vederea confiscării.  

Un alt  element de m enționat e acela că 
valoarea prejudiciilor  se raportează la 
rechizitorii care sunt  doar actul prin care e 
sesizată instanța, singura în măsură să 
stabilească definitiv valoarea exactă a 
prejudiciului înt r-un anumit  dosar. Cea 
indicată de procuror constituie doar un 
punct de plecare, judecătorul putând să o 
modifice în măsura în care din restul 
probatoriului administrat  ajunge la 
concluzia că realitatea e alta. Trebuie 
găsită o justă balanță între nevoia de a 
lămuri pe deplin aspectele financiare ale 
dosarelor penale, inclusiv prin expert ize 
judiciare, și nevoia de a soluționa 
dosarele penale într-un timp rezonabil, 
mai ales că pedepsele au scăzut în noul 
Cod Penal și împreună cu ele și termenele 
de prescr ipție specială.  

Există o discuție interesantă atunci când 
persoana vătămată e o instituție sau o 
autoritate publică condusă chiar de 
persoana care a comis fapta penală, iar în  
procesul penal entitatea publică nu solicită 
repararea pagubei.  Î n t recut  
neconstituirea de parte civilă ridica semne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de întrebare în privința existenței sau nu a 
prejudiciului, mai ales la infracțiunile de 
prejudiciu unde acest  elem ent e esențial în 
determ inarea condui tei infracționale. Au 
existat  dosare celebre în care presa a scr is 
despre ezitări sau chiar refuzuri de 
constituire de parte civilă, în încercarea de 
a ușura situația legală a unor persoane 
importante puse sub acuzare.  

Practica a lămurit aceste aspecte stabilind 
ca lipsa de constituire de parte civilă nu e 
determinantă în stabilirea conduitei 
infracționale ce urmează a fi analizată de 
către instanța penală pe baza probelor 
aflate la dosar. Dacă o instituție sau 
autoritate publică a fost păgubită prin 
săvârșirea unei fapte penale iar  aceasta 
nu solicită repararea pagubei, bunurile 
dobândi te din infracțiune se vor confisca și 
vor deveni venit  la bugetul statu lui .  

Evoluția evidentă pe date stat ist ice între 
2010-2013 se datorează sporirii 
importanței pe care reprezentanții 
sistemului judiciar o dau nevoii de 
recuperare a bunurilor  generate prin 
infracțiuni, dar și înființării în 2011 la 
nivelul Ministerului Justiției a unui Oficiu 
cu rol de susținere a sistemului judiciar în 
această materie. Oficiul este o instituție de 
legătură între statele membre UE (Decizia 
nr. 845/ 2007 privind cooperarea dintre 
oficiile de recuperare a creanţelor din 
statele m embre în urmărirea şi 
identi ficarea produselor proveni te din 
infracţiuni sau al tor bunuri în legătură cu 
infracţiunile) . Prin aceste rețelele 
internaționale Oficiul pune la dispoziția 
anchetator ilor  români date ut ile în 
invest igațiile financiare relat iv prompt. 

Oficiul și-a propus consolidarea 
informațiilor cu privire la bunurile care au 

 2010 
RON/EURO 

2011 
RON/EURO 

2012 
RON/EURO 

2013 
RON/EURO 

Valoarea prejudiciului  reţinut în 
rechizitoriu 2.445.158.577 

(580.811.557) 
3.227.646.119 
(761.614.506) 

3.426.362.917 
(768.932.432) 

 
8.670.225.067 

(1.962.033.280) 

Valoarea bunurilor sechestrate  
371.646.024 
(88.279.062) 

1.024.979.707 
(241.860.286) 

1.869.681.989 
(419.587.519) 

 
1.920.392.286 
(434.576.213) 

 
Valoarea bunurilor confiscate  

conform notificărilor trimise 
ANAF 

7.053.914 
(1.675.553) 

21.582.411 
(5.092.713) 

34.821.415 
(7.814.500) 

 
33.674.708 
(7.620.436) 

Sursa: Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din 
Infracțiuni 
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legătură cu infracțiunile și pentru prima 
dată în România a produs un tabelul 
comparat iv prezentat  m ai sus. El 
const ituie un prim pas în conștientizarea 
stadiului la care se află astăzi  România în 
această materie și ar putea fi completat  
cu informații referitoare la valoarea 
exactă a sumelor aduse la bugetul de stat 
ca urmare a punerii în executare a 
deciziilor judecătorești definitive de 
confiscare de către ANAF.  

Rata mică a punerii în executare a de 
către ANAF a deciziilor defini tive de 
confiscare e un motiv de îngri jorare atât  
pentru reprezentanți ai sistemului 
judiciar,  cât  și pentru observatori externi. 
Se invocă deficiențe procedurale legate de 
responsabilitățile actorilor  instituțional în 
procedura punerii în executare a deciziilor  
definitive. Au existat  și discuții legate de 
prescr iptibi li tatea sau nu a punerii în 
executare a măsurii confiscării, discuții 
finalizate în sensul imprescriptibilității. 
Este urgent să se elimine aceste 
deficiențe procedurale pentru că 
nepunerea în executare a deciziilor  de 
confiscare elimină un element esențial al 
deciziilor  de condamnare.  Este  
inacceptabil ca pr in (in)acţiunea unei 
inst itu ții executive să se altereze o 
decizie definitivă a puterii 
judecătorești.  

I n plus, Rom ân ia are  nevoie de o 
entitate care să administreze bunurile 
puse sub sechest ru . Î n prezent  aceste 
bunuri se depreciază pe durata 
procedurilor judiciare, pierzându-și din 
valoare. Bunurile mobile depozitate în 
condiții improprii sau uzura morală 
corespunzătoare duratei procedurilor 
judiciare fac aproape imposibilă 
recuperarea prejudiciului generat  prin 
infracțiune. Bunurile imobile rămân în 
majori tatea cazur ilor  în administrarea 
persoanelor trimise în judecată, care nu 
au interesul de a le menține în bună stare 
pentru că anticipează riscul de a fi 
deposedate de respect ivele bunuri.   

Î n cazul societăților comerciale, buna 
practică internațională arată că ar trebui 
numit un administator care să ia toate 
măsurile necesare pentru a conserva sau 
a le crește valoarea de piață. În lipsa unei 
entități cu competență legală clară de a 
administra bunurile sechestrate, maşinile 
continuă să fie păstrate în parcări aflate 

sub cerul liber unde se deteriorează, 
hotelurile se degradează iar  afacer i le 
rămân în administrarea infractorilor ce 
profită de durata mare a procedurilor 
pentru a le scădea valoarea de piață. 

O altă cale de a preveni scăderea valorii 
bunurilor sechestrate e ut i lizarea în 
practică a posibilității valorificării timpurii 
fie în cursul urmăririi penale, fie în cursul 
judecății. Posibili tare e reglementată 
expres de Codul de Procedură Penală in 
art  2522 și 2523 , dar până în prezent 
aplicarea acestor două articole a fost  
timidă. Probabil că înființarea unei entități 
care să gestioneze bunurile sechestrate ar 
impulsiona activitatea în această zonă. 
pentru că totdeauna stabil irea de 
responsabilități clare stimulează asumarea 
răspunderii. Oricum aceste activități exced 
mandatului  principal pe care îl au organele 
judiciare – procurori sau judecători – fiind 
mai degrabă proprii unor structuri ale 
puterii executive care să ajute la creșterea 
ef icienței actului de justiție penală. 

Î n fine, în dosarele complexe în care se 
pune problema unor operațiuni de spălare 
de bani  sau a unei  conduite infracționale 
în materie economică ce implică o 
multitudine de actori  economici se simte 
acut nevoia unei abordări inter-
disciplina re  a chest iunilor legate de  
confiscare  –  specială sau extinsă –  
atât  din pe rspe ct iva legisla ției penale, 
câ t  și din perspectiva legislatiei civile 
aplicabile . Cu cât  condui ta infracțională 
se rafinează, cu atât provocările pentru 
judecătorul în materie penală vor fi mai 
mari. Acesta va trebui să armonizeze atât 
nevoia statului de a deposeda infractorul 
de beneficiile obținute din infracțiuni, cât 
și nevoia sistemului juridic al statului de 
drept  de a asigura cert itudinea și 
predictibil itatea raporturi lor  juridice și 
protejarea drepturilor  terților de bună-
credință.  

 

Laura Ştefan este expert anticorupţie al 
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