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CONFISCAREA ȘI RECUPERAREA 

BUNURILOR OBȚINUTE ILEGAL

DE CE CONFISCAREA 

BUNURILOR OBȚINUTE 

ILEGAL? 

contracarare activă a infracțiunilor severe care conduc la obținerea 

unui câștig economic substanțial pentru  autor sau pentru terțe 

persoane. Relevanța acestei abordări se regăsește în înlăturarea 

limitată investiția bunurilor obținute ilegal în  viitoare infracțiuni.

Aplicarea unui astfel de mecanism necesită  o voință politică fermă și 

o politică guvernamentală dedicată menită să combată infracțiunile 

obținute ilegal variază de la o țară la alta. Utilizarea acestui 

instrument dedicat trebuie asumată ca dovadă a unei voințe politice 

demonstrată sau care derivă dintr-un comportament infracțional. 

descurajarea comportamentului infracțional. Acesta este întemeiată 

pe conștientizarea unui risc existent ridicat de creștere a crimei 

organizate, corupției și a percepției efectelor sale negative asupra 

guvernării și dezvoltării economice a țării.

condamnare nu este posibilă sau când dovedirea acuzațiilor nu a 

operațional pentru o reacție mai rapidă a autorităților statului, 

bunurilor provenite din infracțiuni, indiferent de rezultatul procesu-

lui penal din instanță. 

sau orice imunitate a făptuitorului sau de care un funcționar corupt s-ar 

putea bucura.Se aplică totodată în cazurile în care bunurile au fost 

CE TIPURI DE BUNURI 

POT FI CONFISCATE?

acelui bun.

CINE POATE CONFISCA 

BUNURILE OBȚINUTE 

ILEGAL?

este derulată de Parchet, iar pentru funcționarii publici, de Agenția 

competența  Agenției Naționale de Administrare Fiscală și propri-

și Lupta Împotriva Criminalității” 
al Comisiei Europene - Direcția 

Generală Migrație și Afaceri Interne
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Cu sprijinul financiar din partea 
Programului „Prevenirea  



   CONFISCAREA    
BUNURILOR OBȚINUTE 

ILEGAL ÎN BULGARIA

este reglementată printr-o lege dedicată care a intrat în vigoare în 

-

posibilitatea de a avea o reacție mai rapidă din partea autorităților 

independența procedurilor de rezultatul acțiunilor penale  în 

bunului însuși, și nu împotriva persoanei, ceea ce înseamnă că 

plângere pentru o infracțiune severă, printre cele listate în articolul 
22 al legii. A doua condiție necesară pentru lansarea procedurii o 
repezită discrepanța de 250.000 leva (125.000 euro) între venitul și 
cheltuielile persoanei în cauză.  În cazul în care aceste condiții 

Obținute Ilegal demarează procedura înainte ca instanța și partici-
panții la acțiunea judiciară să se constituie ca parte. 

-

depășește 150.000 leva (75.000 euro).

rezonabil, inclusiv câștiguri obținute prin utilizarea bunurilor 

preschimbate sau transferate către terțe persoane, când acestea 
știau despre originea lor ilegală. 



 

PROCEDURA DE 
CONFISCARE 
EXTINSĂ ÎN 
ROMĂNIA

ilegal:

Penală – ca rezultat al comiterii unor infracțiuni penale severe, cum 

spălarea de bani, crima organizată, precum și infracțiunile de 

săvârșirea unor infracțiuni penale, precum și bunurile utilizate cu 
scopul săvârșirii unor infracțiuni penale, când aparțin făptuitorului, 
iar în cazul în care aparțin unei terțe persoane, se aplică numai dacă 
aceasta avea la cunoștință scopul penal al utilizării bunurilor. În plus, 

posibilă și este prevăzută în cazurile în care bunurile au fost 
preschimbate, vândute sau distruse.

aplicată acolo unde sunt impuse sancțiuni administrative și sunt 
obținute bunuri în mod ilegal ca rezultat al comiterii unor infracțiuni 
administrative.

Agenția Națională de Integritate – aplicată înalților funcționari 

aplicată în cazul în care există discrepanțe între venituri și cheltuieli 

este întreprinsă de o instanță civilă. 

RECUPERAREA 
BUNURILOR 
OBȚINUTE ILEGAL 
ÎN ITALIA

avansat: a trecut deja prin mai multe amendamente progresive 
care au ajutat la îmbunătățirea unui set de măsuri, care în mod 

trebuie recunoscut faptul că în ciuda efectelor pozitive, aceste 
amendamente au condus la suprapunerea cu cele anterioare și la 

cu sau fără condamnare.  Pe de-o parte, există o procedură care 
este bazată pe condamnarea penală, pe de altă parte, există o 

reziduală de infracțiuni, incluzând și corupția.

întreprinsă de instanță la inițiativa procuraturii; bunul este seches-
trat în faza preliminară: instanța, printr-un judecător delegat, 
numește un administrator judiciar care este actorul cheie al întreg-

de prin grad este aplicată, Autoritatea Națională pentru Bunurile 

Cu toate acestea, administratorul judiciar continuă să  gestioneze 

controlul Agenției. 

Un aspect de remarcat în legislația italiană se referă la desemnarea 

speciale, organizațiilor și asociațiilor locale și poate decide să îl 

vândute chiar dacă, în practică, multe dintre acestea sunt falimen-

comprehensivă. Altminteri, dimensiunea și complexitatea acestor 
proceduri riscă  subminarea valorii și potențialului economic ale 
bunului.



  

   

   

   

   

   
   

PROTECȚIA DREPTURILOR 

FUNDAMENTALE ALE 

OMULUI

dacă nu este aplicată cu cea mai mare grijă și atenție. În cursul 

posesia datelor atât disponibile public, cât și protejate, uneori informații 

drepturilor omului și datelor personale protejate. În plus, sechestrarea 
bunurilor conduce la limitări serioase ale exercitării dreptului la 

în favoarea statului, iar persoana este deposedată de dreptul de a utiliza 
respectivele bunuri.

Într-un număr și mai mare de cazuri, limitarea exercițiului unor drepturi 

protejării interesului public și pentru că nicio persoană nu poate obține 

însă proporțională , corectă și relevantă cu atingerea scopului legitim.

(de bună credință).

DREPTUL LA DEMNITATE 

DREPUL LA VIAȚĂ PRIVATĂ

DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL

PREZUMȚIA DE NEVINOVĂȚIE

PROPORȚIONALITATEA SANCȚIUNILOR IMPUSE

PRINCIPIUL DUBLEI INCRIMINĂRI 
(NON BIS IDEM)

DREPTUL DE PROPRIETATE



     
   

  
    

    
   

STANDARDE EUROPENE 

Un număr de State Membre ale UE au introdus în legislația lor națion-

reprezintă natura transnațională a infracțiunilor care intră sub 

mai adesea localizate pe teritoriul altui stat. Grupurile infracționale 
organizate acționează fără granițe și tot mai mult dobândesc bunuri 
în alte State Membre sau pe teritoriul țărilor terțe.  Toate acestea fac 

bunurilor obținute ilegal.  Nevoia pentru o cooperare internațională 

este tot mai evidentă.  Iar aceasta este o realitate mai ales a Statelor 
Membre UE.

adesea întreprinse simultan sau în cooperare de către mai multe 
state. Cu toate acestea, procedurile judiciare sunt totuși în jurisdicția 
unui singur stat și se desfășoară în conformitate cu legislația penală și 
civilă  națională. Mandatele și deciziile instanței sunt executate în alt 

obținute ilegal.

Adoptarea unor standarde comune minime la nivel european va 

cooperării transfrontaliere. Acest lucru este cu atât mai mult necesar 

către instanțele civile din Statele Membre. Problema rămâne nerezol-
vată în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a actelor judiciare, 
situația neîmbunătățindu-se mult, în ciuda Directivei privind seches-

Uniunea Europeană, adoptată pe 3 aprilie 2014, care se referă exclusiv 

ilegale.

NTĂRIREA ASPECTELOR PRACTICE PRIVIND 
RECUNOAȘTEREA RECIPROCĂ A ACTELOR JUDICI-
ARE

CREȘTEREA COOPERĂRII INTER-INSTITUȚIONALE 
ATĂT ÎN INVESTIGARE, CĂT ȘI ÎN PUNEREA ÎN 
APLICARE

STANDARDE COMUNE MINIME LA NIVELUL UE CU 
PRIVIRE LA CONFISCAREA BUNURILOR, APLICATE 
DE INSTANȚELE CIVILE



PROTECȚIA DREPTURILOR OMULUI ȘI GARANȚII 
PENTRU PROCEDURI RAPIDE ȘI CORECTE

     
   

     
   

      
  

   
     

   

   
       

   

    
      

 

   
   

   
 

   
   

      
      

   

MODELUL IDEAL

stadii interconectate ale procedurii legale în care proprietatea obținută 
ilegal este utilizată pentru a despăgubi victimele infracțiunilor severe și 
restaurarea justiției în societate. Premisa este bazată pe o decizie a  
instanței care stipulează că anumite bunuri care aparțin unei persoane 
au o provenință penală sau ilegală. Procedurile implică mai mulți pași: 

cooperarea internațională și inter-instituțională este de asemenea 
crucial.

IDENTIFICAREA ORICĂROR BUNURI DE 
PROVENIENȚĂ PENALĂ SAU ILEGALĂ, INDIFERENT 
DE TERITORIUL PE CARE SUNT LOCALIZATE SAU DE 
PERSOANA CARE LE DEȚINE

SECHESTRAREA RAPIDĂ A BUNURILOR OBȚINUTE 
ILEGAL  ASTFEL ÎNCĂT PERSOANA VIZATĂ SĂ NU LE 
POATĂ ASCUNDE, TRANSFERA SAU ÎNLĂTURA

GESTIONAREA ȘI CONSERVAREA EFICACE A 
BUNURILOR SECHESTRATE ASTFEL ÎNCĂT SĂ FIE 
EVITATĂ PREJUDICIEREA LOR ÎNAINTE DE CONFIS-
CARE

TERMENE SCURTE PENTRU PROCEDURILE JUDICI-
ARE  ȘI APLICAREA ORDINELEOR JUDICIARE

GESTIONAREA EFICIENTĂ A BUNURILOR CONFIS-
CATE ÎN INTERES PUBLIC

COOPERAREA EFICACE ÎNTRE AUTORITĂȚILE 
NAȚIONALE DE CONFISCARE

COOPERARE INTER-INSTITUȚIONALĂ EFICIENTĂ LA 
NIVEL EUROPEAN ȘI INTERNȚIONAL

MĂSURI PENTRU A FACE VIZIBILE REZULTATELE 
CONFISCĂRII BUNURILOR OBȚINUTE ILEGAL 
ASTFEL ÎNCĂT SĂ FIE CĂȘTIGATE ÎNCREDEREA ȘI 
SPRIJINUL SOCIETĂȚII



 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN PROIECT DESFĂȘURAT DE TRANSPARENCY INTER-
NATIONAL BULGARIA, ITALIA ȘI ROMÂNIA

luni implementat de 3 chaptere naționale ale coaliției globale împotri-
va corupției, Transparency International. Proiectul primește sprijin 

(Prevenirea și Lupta Împotriva Criminalității) derulat de DG Home 

Europene.
Scopul proiectului îl reprezintă creșterea transparenței, integrității, 

bunurilor obținute ilegal în Europa prin exercitarea unui control 

specializate în acest domeniu, care ar putea conduce la o îmbunătățire 

Analiza legislației naționale, europene și internaționale referitoare 

aplicarea ei. 

Publicarea și lansarea analizei cadrului legislativ și practicilor 
instituționale existente în Bulgaria, Italia și România.

Monitorizarea civilă independentă a activității  birourilor de 

pe indicatori de evaluare.

Mese rotunde naționale și discuții cu reprezentanții instituțiilor 

Publicarea și prezentarea la Comisia Europeană și Membrilor 
Parlamentului European  a Raportului Comparativ referitor la 

obținute ilegal în Europa.

Publicarea unei propuneri de politică publică. Documentul va 
prezenta principalele date reieșite din cercetare, recomandările și 
rezultatele monitorizării derulate.

O conferință națională  cu participarea unor experți europeni în 

îmbunătățire a cadrului comun legal și instituțional la nivel 
european, discutat. 

ACTIVITĂȚI  

Semnarea acordului de cooperare între Transparency International 

Lansarea raportului de cercetare a cadrului legal în Italia

Lansarea raportului de cercetare a cadrului legal în Italia Bulgaria

Publicații

ENHANCING INTEGRITY AND EFFECTIVENESS OF 

ILLEGAL ASSET CONFISCATION – EUROPEAN 

APPROACHES

•
•
•

•
•

•

•



TRANSPARENCY INTERNATIONAL 

BULGARIA

Phone: + 359 2 9867713 / + 359 2 9867920

Fax: + 359 2 9867834

www.transparency.bg

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 

ITALIA

v ia z amagna 19 – 20148 Milan

Phone: + 39 02 40093560

Fax: +39 02 406829

info@transparency.it

www.transparency.it 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 

ROMANIA

Bucuresti – 010044

21 Nicolae Balcescu Bvd.

Phone: +4 031 6606000 / +4 021 3177170

Fax: +4 031 6606006 / +4 021 3177172

www.transparency.org.ro 

WWW. CONFISCATION .EU


