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Banii furaţi sunt banii noştri 
a fost lansată „Iniţiativa pentru reutilizare” printr-o petiţie online 

 
12 februarie 2015 
 
27 de organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniul social şi civic au constituit Iniţiativa 
pentru reutilizare prin care îşi propun să convingă Guvernul României că bunurile confiscate de la 
infractori trebuie să fie redate vizibil societăţii. Cetăţenii care doresc să se alăture iniţiativei sunt 
invitaţi să semneze o petiţie online. O societate cu adevărat democratică trebuie să reflecte cerinţele 
cetăţenilor. Cu cât suntem mai mulţi, cu atât este mai dificil să fim ignoraţi. 
Iniţiativa a fost lansată în contextul în care Guvernul României îşi propune să înfiinţeze o agenţie 
pentru bunurile sechestrate, iar dezbaterea publică cu privire la această reformă nu a fost încă 
demarată. Spre deosebire de statele membre UE, în România nu este interzis infractorilor să îşi 
răscumpere bunurile confiscate.  
 
Textul petiţiei online este următorul: 
 
„În fiecare an noi toţi suntem furaţi prin corupţie, evaziune fiscală, trafic de fiinţe umane, trafic de 
droguri sau criminalitate economico-financiară. Toate aceste infracţiuni sunt motivate de dorinţa de 
îmbogăţire, de aceea recuperarea banilor murdari este esențială. 
În ultimii ani sistemul judiciar a început să hotărească confiscarea bunurilor dobândite ilicit, dar 
acestea nu sunt recuperate efectiv de administraţia fiscală sau sunt vândute pe nimic, ajungând chiar 
şi la 25% din valoare. Chiar şi aşa, în final, toţi aceşti bani puţini, strânşi cu greu, ajung să îşi piardă 
urma în bugetul de stat. 
Noi vrem ca bunurile confiscate să fie redate vizibil şi deschis societăţii. În loc sa fie vândute chiar şi 
la 25% din valoare, vrem ca apartamentele şi casele recuperate de la infractori să fie folosite pentru 
persoane aparţinând grupurilor vulnerabile sau victime ale infracţiunilor ca adăposturi, de exemplu. 
Noi vrem ca sumele de bani recuperate de la infractori să fie cheltuite pe proiecte de prevenire a 
criminalităţii, de asistenţă pentru dependenţii de droguri, de protecţie a victimelor traficului de fiinţe 
umane, pentru persoane afectate de tuberculoză, persoane diagnosticate cu tulburări din spectrul 
autist, de prevenire a corupţiei sau pentru a creşte capacitatea instituţiilor de aplicare a legii. 
Asta înseamnă reutilizare socială, aşa cum se întâmplă în Italia, Franţa, Spania sau Scoţia! 
Semnează pentru a convinge statul român să reutilizeze, nu să risipească sau să vândă pe nimic 
bunurile confiscate de la infractori!” 
 
Link petiţie 
http://www.petitieonline.net/petitie/bunurile_confiscate_de_la_infractori_trebuie_sa_fie_redate_vi
zibil_societatii-p45333146.html  
 
Din „Iniţiativa pentru reutilizare” fac parte următoarele organizaţii ale societăţii civile (lista 
fiind deschisă): 
 
Fundaţia Centrul de Resurse Juridice 
Fundaţia Motivation Romania 
Asociaţia Carusel 
Centrul de Resurse pentru Participare Publică 
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Policy Centre for Roma and Minorities 
Fundaţia Alături de Voi 
Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA 
Centrul European pentru Educaţie şi Cercetare Juridică 
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany Iaşi 
Asociaţia Salvaţi Copiii Filiala Iaşi 
Fundaţia Solidaritate şi Speranţă 
Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală 
Fundaţia People2People 
Centrul Comunitar Speranta in viitor / A.F.A.H. (Asociatia Familiilor Anti-Hiv) 
Asociația Generaţie Tânără (Unga-Liv) 
Agenţia pentru Informarea şi Dezvoltarea Organizaţiilor Neguvernamentale (AID-ONG) 
Liga Apărării Drepturilor Omului Filiala Timiş 
Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale - Centras 
Asociaţia Pro Democraţia 
Reaching out Romania 
Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni 
Fundaţia Romanian Angel Appeal 
Asociaţia ActiveWatch 
Adpare - Asociaţia pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare şi Educaţie 
Asociaţia Română Anti-SIDA Filiala Timişoara 
Fundatia Uşa Deschisă 
Centrul Raţiu pentru Democraţie 
 
Infografice 
https://infogr.am/agentia-pentru-bunurile-sechestrate 
https://infogr.am/banii_confiscati_in_2014_de_la_infractori 
 
Detalii despre reutilizare şi celelalte iniţiative în domniul reutilizării: 
http://www.crj.ro/*articleID_1535-articles  
http://www.crj.ro/*articleID_1484-articles  

 
Persoană de contact: Radu Nicolae, Manager program, tel.: 0723.668.808 sau 0720.535.029, 
rnicolae@crj.ro 
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