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VIDEO Expert anticoruptie despre
recuperarea prejudiciilor din dosare: Stam
foarte prost la executarea hotararilor judecatoresti de catre
ANAF. Ar trebui infiintat un cont special pentru sumele care
provin din confiscari in materie penala

Sesizarea ta aici
Ai cunostinta de o sentinta definitiva care
nu a fost pusa in aplicare? Ne poti trimite
aici informatii despre acesta, precum si
fisiere audio, video sau documente legate
de caz.

de D. Tapalaga, V. Cozm ei
HotNews.ro
Miercuri, 3 decem brie 2014, 17:29 Monitorizari | Sentinte definitive >> Articole

Romania sta foarte prost la etapa de
executare de catre ANAF a hotararilor
judecatoresti, rata de recuperare fiind
undeva intre 5 si 8%, explica Laura
Stefan, expert anticoruptie la Expert
Forum, intr-un interviu pentru
HotNews.ro. Pentru o imbunatatire a
situatiei, printre altele, ar fi nevoie de
o decizie manageriala din partea ANAF
prin care sa se infiinteze un cont
special in care sa intre doar sumele din
Laura Stefan, Expert Forum
executarea hotararilor definitive in
Foto: Hotnews
materie penala, iar din cadrul institutiei
niste persoane ar trebui sa se ocupe numai de asta, considera Laura
Stefan.
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Top: Sentinte definitive neaplicate
808 de zile de la sentinta definitiva
UPDATE Viorel Savel Botezatu
(PSD) este in continuare primar,
cu toate ca ANI a sesizat
existenta unui conflict de
interese inca din 2012/ ANI a
formulat plangere penala pentru neaplicarea
sanctiunii
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557 de zile de la sentinta definitiva
UPDATE Mircea Bezna (PDL),
primarul comunei Argetoaia,
ramane in functie desi ICCJ a
dispus suspendarea sa din
functie in 2013/ ANI a formulat
plangere penala pentru neaplicarea
sanctiunii

538 de zile de la sentinta definitiva

Video realizat cu echipament Nikon

D.T: Expert Forum a realizat un raport in ce priveste recuperarea bunurilor
provenite din infractiuni si intrebarea e cum stam acum fata de anii trecuti?
Mai bine, mai rau sau la fel?

UPDATE Ciobanu Constantin,
declarat incompatibil de Agentia
Nationala de Integritate, ocupa
in prezent functia de viceprimar
al comunei Mihaiesti

243 de zile de la sentinta definitiva

Laura Stefan: Stam mai bine la capitolul identificarea bunurilor pe parcursul
procesului penal, stam mai bine la sechestre, stam mai bine la deciziile de
confiscare pronuntate de instantele de judecata, insa stam la fel, adica foarte
prost, la etapa de executare a hotararilor judecatoresti de condamnare.
ANAF-ul are aici un rol foarte important, rolul de a pune in executare
hotararile pronuntate de instante in materie penala si, din nefericire cel putin
pana la acest moment, performanta acestei institutii executive este una
modesta.

Livia Gomes Tudorache, primarul
comunei ialomitene Sfantu
Gheorghe, continua sa isi
exercite functia desi a fost
declarata incompatibila de ANI

Acest lucru pune in discutie chiar si independenta puterilor in stat pentru ca
daca ajungi ca o decizie pronuntata de o instanta judecatoreasca sa fie de
facto invalidata, cel putin in ceea ce priveste recuperarea bunurilor provenite
din infractiuni, de o decizie administrativa luata de un organ executiv, adica
ANAF, avem o problema - si cu separatia puterilor in stat, si cu independenta
lor.

168 de zile de la sentinta definitiva

Cred ca pentru moment cel mai important lucru pe care Romania trebuie sa-l
rezolve este cresterea ratei de executare a deciziilor de confiscare
pronuntate de instante. Iar al doilea lucru, la fel de important in opinia mea,
este ca Romania sa puna la punct un mecanism de administrare reala a
bunurilor sechestrate pe durata procesului penal si de administrarea
bunurilor confiscate la sfarsitul procesului penal pentru a ne asigura ca daca
se pune un sechestru pe parcursul procedurii penale, peste trei-patru ani
cand se termina procesul penal mai avem ce se executam. Astazi stau in
ploaie masinile, se degradeaza, nu se valorifica la momentul oportun,
imobilele raman in administrarea infractorilor care sunt trimisi in judecata si
care desigur ca nu au nici un motiv sa le intretina intr-o stare buna. Afacerile
raman in administrarea celor care sunt trimisi in judecata pentru fapte penale
si iarasi nu exista interes al acestora sa pastreze acele afaceri profitabile.
Sunt bune practici in regiune care ar putea fi folosite, bune practici care vin
chiar si din tari care nu sunt membre UE cum ar fi Serbia.
D.T: Dar aveti o explicatie de ce ANAF nu e diligent? De ce ANAF nu executa
mai mult din hotararile judecatoresti ramase definitive? De ce nu recupereaza
mai mult din prejudicii?

UPDATE Agentia Nationala de
Integritate i-a amendat pe
membrii Senatului UMF Iasi
pentru ca au refuzat sa il
demita pe Vasile Astarastoae/
Senatul Universitatii a decis retragerea
calitatii de ordonator principal de credite a lui
Astarastoae

ULTIMA ORA
16:37 VIDEO / FOTOGALERIE Factorul
uman, o tragicomedie despre teama de
singuratate si nevoia de iubire, are ultima
reprezentatie din acest an vineri, la
Teatrul de Comedie

16:32 Marea Britanie: O studenta a strans 26
de mii de euro pentru un om al strazii, drept
recompensa ca acesta i-a oferit bani ca sa
ajunga in siguranta acasa

16:23 C hina va construi o cale ferata de mare
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Laura Stefan: Sunt mai multe lucruri care ar putea sa conlucreze la obtinerea
acestui rezultat pana la urma prost. In primul rand aceste executari sunt
lasate in competenta structurilor locale ale ANAF-ului. Cel putin cand este
vorba despre cazuri rasunatoare de coruptie in care trebuie sa se puna in
executare masura confiscarii, sigur ca sunt oarecum timorate de apropierea
de factorul politic la nivel local.

viteza intre Belgrad si Budapesta, in valoare de
1,5 mld euro, primul pas al unui proiect care isi
propune sa lege portul Pireu de Europa centrala

Un alt motiv care mie mi se pare la fel de serios este faptul ca in legislatia
romaneasca nimeni din sistemul judiciar dupa pronuntarea hotararii
judecatoresti de condamnare nu mai verifica ce se intampla mai departe,
daca ea intr-adevar este pusa in executare. Intr-un fel, sistemul judiciar
merge pe buna credinta. Adica are incredere in puterea executiva ca intradevar isi va face treaba. In acest moment, dupa cum vedem, puterea
executiva performeaza prost.

15:53 Petro Poroshenko: Ucraina isi propune

Al treilea motiv este ca nu exista un cont special in care sa se duca doar
sumele care provin din confiscari in materie penala, respectiv din recuperarea
prejudiciului in materie penala acolo unde victima este statul si, deci, ANAF-ul
trebuie sa recupereze prejudiciul. Existenta unui astfel de cont ar da
posibilitatea cunoasterii in timp real al nivelului de executare al hotararilor
judecatoresti definitive.
D.T: Dar ce ar trebui sa se intample acum pentru ca de trei-patru-cinci ani
avem cam aceleasi cifre in ce priveste recuperarea prejudiciilor de catre stat?
Ce ar trebui sa faca statul pentru a accelera aceasta procedura de punere in
aplicare a hotararilor judecatoresti defintive in penal udne avem prejudicii
mari?
Laura Stefan: Lucrurile sunt relativ simple si tin de o decizie manageriala a
ANAF-ului, iar daca ANAF-ul nu doreste sa ia o astfel de decizie ministrul de
Finante ar putea sa emita un ordin prin care sa dispuna luarea acestor
masuri practice care ar imbunatatii pe termen scurt colectarea: cont special,
oameni dedicati care sa se ocupe doar de acest lucru, adica de punerea in
executare a hotararilor judecatoresti definitive.

16:14 Cinci ore cu Mario, cel mai bun one
woman show la Festivalul National de Teatru
Independent, incheie anul 2014 la Unteatru
sa aplice pentru a deveni membru UE in 2020

15:50 Piesa pentru frate si sora, un spectacol
9G la TNB, duminica la ora 20:00

15:46 Rectificare negativa de 720 milioane lei
la Primaria C apitalei: Sala Polivalenta si
Patinoarul Flamaropol raman fara bani in 2014.
S-au taiat sume importante si de la
consolidarea blocurilor cu risc seismic si
reabilitarea scolilor

15:45 Pentru romani, drumul spre serviciu
dureaza in medie 40 de minute – studiu

15:43 C orporatistele. C are este relația
tinerelor femei de carieră din România cu
viitorul personal?

15:43 C astigatorii licitatiei pentru manualul de
C omunicare in limba romana clasa I: Ministerul
Educatiei a terminat a treia evaluare a
manualelor digitale - Surse

15:38 C omisarul european Malmstrom:
Negoiem TTIP conform mandatului unanim al
statelor membre. Franta: Noi nu am votat
pentru introducerea clauzei ISDS

15:37 UPDATE Reorganizare la Guvern:
Multi ani ni s-a spus ca vorbim despre bani foarte putini si ca nu exista pentru
ANAF un incentive - o motivatie sa aloce oameni doar pentru aceasta sarcina
pentru ca sumele care ar trebui recuperate sunt foarte mici. Vedem interviul
doamnei Codruta Kovesi, sefa a DNA care spune ca doar din sumele care
sunt sechestrate de DNA anual s-ar putea acoperi o treime din bugetul
ministerului Sanatatii. Iata deci ca nu vorbim despre bani putini, vorbim
despre bani multi pentru ca aceasta este doar o evaluare la nivelul DNA. In
afara de DNA mai exista si DIICOT si exista toate structurile de parchet din
Romania.
D.T: Ordinul de marime al recuperarilor efectuate de ANAF la cat se ridica?

Ministerul Economiei va prelua Transgaz si
Transelectrica de la SGG

15:27 Pe scurt: Larisa Petrini pleaca de la
conducerea Saatchi&Saatchi PR, agentie
redenumita C entrade PR. Publicis Romania - in
finala unei selectii Renault din India

15:04 Getafe vrea sa il vanda pe C osmin
C ontra in C hina - Fostul international ar putea
sa o preia pe Guangzhou
Ultimele 24 de ore

Laura Stefan: Din cate cunoastem se afla undeva intre 5 si 8%, date
neoficiale pentru ca pana acum ANAF nu ne-a putut pune la dispozitie date
oficiale, nici macar in intalnirea de azi.
---Expert Forum a publicat miercuri, in cadrul unei dezbateri organizate
impreuna cu fundatia Freedom House pe tema recuperarii bunurilor provenite
din infractiuni, un raport care subliniaza "rata scazuta a punerii in executare
a deciziilor judecatoresti de catre ANAF".
"Rata mica a punerii in executare de catre ANAF a deciziilor definitive de
executare e un motiv de ingrijorare atat pentru reprezentanti ai sistemului
judiciar, cat si pentru observatori externi. Se invoca deficiente procedurale
legate de responsabilitatile actorilor institutionali in procedura punerii in
executare a deciziilor definitive. Au existat si discutii legate de
prescriptibilitatea sau nu a punerii in executare a masurii confiscarii, discutii
finalizate in sensul inprescriptibilitatii. Este urgent sa se elimine aceste
deficiente procedurale, pentru ca nepunerea in executare a deciziilor de
confiscare elimina un element esential al deciziilor de condamnare. Este
inacceptabil ca prin (in)actiunea unei institutii executive sa se altereze o
decizie definitiva a puterii judecatoresti", se arata in analiza Expert Forum.
Din analiza datelor statistice se observa ca valoarea prejudiciilor retinute in
rechizitorii e mult mai mare decat valoarea bunurilor sechestrate. Acest lucru
se intampla pentru ca masurile asiguratorii vizeaza doar bunurile pe care
persoana care a comis infractiunea le are, si in amunite cazuri, persoana
responsabila din punct de vedere civil.
In majoritatea cazurilor, potrivit Expert Forum, bunurile gasite de organele
judiciare cu privire la care se aplica masuri asiguratorii sunt insuficiente
pentru acoperirea integrala a prejudiciilor cauzate prin conduita infractionala.
Tabelul de mai jos evidentiaza evolutia din perioada 2010-2013, care se
datoreaza sporirii importantei pe care reprezentii sistemului judiciar o dau
necesitatii recuperarii bunurilor provenite din savarsirea de infractiuni. Totusi,
asa cum subliniaza realizatorii analizei Expert Forum, tabelul ar putea fi
completata cu informatii referitoare la valoarea exacta a sumelor aduse la
bugetul de stat ca urmare a punerii in executare a deciziilor judecatoresti
definitive de confiscare de catre ANAF".

http://monitorizari.hotnews.ro/stiri-sentinte_definitive_articole-18735550-video-expert-anticoruptie-despre-recuperarea-prejudiciilor-din-dosare-stam-foarte-prost-executarea-hotararilor-judecatoresti-catre-anaf-trebu
2/4

VIDEO Expert anticoruptie despre recuperarea prejudiciilor din dosare: Stam foarte prost la executarea hotararilor judecatoresti de catre ANAF. Ar trebui infiintat un cont special pentru sumele care
17.12.2014
provin din confisca
REFERINTE

De ce recupereaza statul roman asa de greu prejudiciile din
dosare? Ce spun expertii si reprezentantii institutiilor implicate

Citeste mai multe despre
expert forum

anaf • recuperarea prejudiciului • laura stefan •

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook.
Tweet

1

16

Citeste pe Stirile ProTV

Imagini de colectie! Cum aratau
Putin si Basescu acum 10 ani intr-o
fotografie rara.
Reportaj multimedia- 10 ani cu Traian
Basescu

4131 vizualizari
adaugare comentariu

[ 9 com entarii

si cine sau ce va imoiedica (Miercuri, 3
decembrie 2014, 17:36)
thatchme [utilizator]

+4 (6 voturi)

sa infiintati contul? La treaba!
raspunde

trimite

doar un cont (Miercuri, 3 decembrie 2014, 17:41)
Aramis [utilizator]

+3 (5 voturi)

deci recuperarea pagubelor sta in crearea unui cont special pentru sumele
care provin din confiscari in materie penala?
raspunde

trimite

trebuie vandute bunurile (Miercuri, 3
decembrie 2014, 18:29)
thatchme [utilizator] i-a raspuns lui Aramis

0 (4 voturi)

la licitatie cu strigare ca sa se recupereze ceva.
raspunde

trimite

Inteleg ca ... (Miercuri, 3 decembrie 2014, 18:49)+10 (10 voturi)
Amad [utilizator]
... merita in continuare sa faci 2-3 ani de pușcărie pentru o șpagă de 10-20
mil. euro. pe care oricum ANAF-ul nu o recuperează.
Asta înseamnă mai mult de 50.000 euro/luna pt. restul vieții.
raspunde

trimite
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20:52)
C ititor_in_Stiri [utilizator]
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La PSD :)
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Mi-as dori ca (Joi, 4 decembrie 2014, 9:03)
Audit [utilizator]
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ivanturela [utilizator]

+1 (1 vot)

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.) are un corp
propriu de executori de un inalt profesionalism, cu rezultate notabile în
recuperarea debitelor. D.N.A. - ul ar putea să apeleze la serviciile lor,
bineînţes cu niste modificări legislative.
raspunde

trimite
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VladBerliba [anonim]

+1 (1 vot)

Banii recuperati ar trebui sa fie distribuiti in 3 parti: educatie, sanatate si la
cei care au facut posibila recuperarea lor.
raspunde

trimite
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