Amendamente pentru reutilizarea socială a bunurilor confiscate din infracţiuni
Nr Actul
crt normativ

Forma actuala
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Nu e cazul

Legea privind
înfiinţarea
Oficiului
Naţional de
Management a
Bunurilor
Sechestrate/C
onfiscate

Forma propusă
CAPITOLUL: Reutilizarea
socială
Art. (1) Bunurile imobile
confiscate prin hotărâri
judecătoreşti definitive în
cadrul procesului penal pot fi
transmise cu titlu gratuit
persoanelor juridice eligibile,
la solicitarea acestora, în
scopul reutilizării sociale.
Art. (2) În vederea asigurării
transparenţei procesului de
reutilizare socială și
insituțională a bunurilor
menționate la art.1, Oficiul
Naţional de Management a
Bunurilor Sechestrate şi
Confiscate publică pe pagina
de Internet informații
actualizate despre fiecare bun
în parte cuprinzând situaţia
juridică, amplasament,
fotografii, titlul de proprietate
al statului, data publicării şi
alte informaţii relevante.

Obiectivul
modificării

Definirea reutilizării
sociale şi instituţionale
şi crearea posibilităţii
reutilizării bunurilor
imobile ca primă
variantă de
valorificare. Stabilirea
competenţei Oficiului
Naţional de a decide
asupra oportunităţii
reutilizării pe baza
unor criterii și unei
metodologii
transparente.
Prevederi minimale
privind transparenţa şi
monitorizarea utilizării
bunurilor imobile pe
parcursul perioadei de
reutilizare.
Crearea posibilităţii
utilizării sumelor de
bani confiscate sau
obținute din
valorificarea bunurilor
confiscate pentru
finanţarea proiectelor
sociale.

Model de
reutilizare
Italia

(3) Persoanele juridice
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eligibile să solicite
transmiterea cu titlu gratuit a
bunurilor prevăzute la art. (1)
sunt:
a) organizaţiile
neguvernamentale active în
domeniul social, legal
înfiinţate, cu activitate
generală relevantă şi
experienţă specifică în ultimii
3 ani;
b) instituţiile şi autorităţile
publice centrale şi locale;
(4) Persoanele juridice
eligibile de la art. (3), în mod
individual sau în asociere, pot
solicita transmiterea cu titlu
gratuit a unor bunuri din cele
prevăzute la art. 2 prin
depunerea unui plan de
utilizare a bunului/lor ca parte
a strategiei de dezvoltare
organizaţională, în termen de
maxim 60 de zile de la
publicarea informării pe
pagina Oficiului Naţional de
Management a Bunurilor
Sechestrate şi Confiscate.

Criterii de evaluare
tehnico-economică
pentru bunuri - a fi
preluate in normele
de aplicare:
- dovedirea utilizării
bunului în scop social;
- dovedirea capacității
financiare a
solicitantului pentru
utilizarea în condiții
optime a bunului
pentru o perioadă de
cel puțin 3 ani
(Solicitantul va face
dovada deținerii de
fonduri sau existența
unor surse de
finanțare pentru plata
cheltuielilor cu
utilitățile aferente
bunului, paza bunului,
întreținerea bunului
etc.).

(5) Oficiul Naţional de
Management a Bunurilor
Sechestrate şi Confiscate
analizează solicitările primite
conform art. (4) şi emite
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decizia de aprobare sau
respingere în maxim 30 de
zile de la expirarea termenului
prevăzut la art. (4), în baza
criteriilor de evaluare tehnicoeconomică stabilite prin
normele metodologice de
aplicare a prezentei legi.
(6) Formularul planului de
utilizare a bunului/lor ca parte
a strategiei organizaţionale,
lista documentelor justificative
aferente planului, procedurile
de predare-primire a
bunurilor, metodologia de
monitorizare și raportare
anuală a utilizării bunurilor și
procedurile pentru asigurarea
transparenţei utilizării
acestora sunt aprobate prin
normele metodologice de
aplicare a prezentei legi.
(7) În situaţia constatării
nerespectării planului de
utilizare a bunului/lor, Oficiul
Naţional de Management a
Bunurilor Sechestrate şi
Confiscate poate revoca
decizia de atribuire cu titlu
gratuit.
(8) În situaţia prevăzută la art.
(7) bunul se valorifică prin
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celelalte metode de
valorificare, conform legii.
(9) Dacă în termenul prevăzut
la art. (4) nu se înregistrează
nicio solicitare de atribuire cu
titlu gratuit, bunurile se
valorifică prin celelalte
metode de valorificare,
conform legii.

(10) Sumele de bani
confiscate şi sumele încasate
din valorificarea bunurilor
confiscate prin hotărâri
judecătoreşti definitive în
cadrul procesului penal se
virează într-un cont separat al
Oficiului Naţional de
Management a Bunurilor
Sechestrate şi Confiscate,
după deducerea cheltuielilor
efectuate conform
prevederilor legale în vigoare,
în termen de 5 zile lucrătoare
de la încasare.
(11) Sumele încasate potrivit
art.(10) pe parcursul anului

Norme de aplicare:
Criterii de evaluare
tehnico-economică
pentru reutilizarea
socială a sumelor de
bani confiscate–
solicitanții eligibili
vor îndeplini
cumulativ
următoarele condiţii:
- experienţă dovedită
în activităţi similare
celor pentru care se
solicită finanţare;
- dovedirea derulării
de proiecte în ultimii 5
ani cu o valoare
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fiscal în curs vor fi folosite în
anul fiscal următor în procent
de 50% pentru finanţarea
şi/sau co-finanţarea
proiectelor sociale aprobate,
propuse de persoanele
juridice eligibile menționate la
art. 3, lit. a, iar 50% pentru
finanţarea şi/sau cofinanţarea proiectelor sociale
aprobate, propuse de
persoanele juridice eligibile
menționate la alin. 3, lit. b.

echivalentă cu suma
solicitată pentru
reutilizarea socială.

(12) Procedurile privind
depunerea și aprobarea
proiectelor sociale şi criteriile
de evaluare tehnicoeconomică privind finanţarea
şi co-finanţarea proiectelor
prevăzute la art.(11) sunt
stabilite prin normele
metodologice de aplicare a
prezentei legi.
(13) În situaţia constatării
nerespectării contractelor de
finanțare aprobat conform
prezentei legi, Oficiul Naţional
de Management a Bunurilor
Sechestrate şi Confiscate
recuperează sumele cheltuite
necuvenit, conform legii.
(14) În termen de 60 de zile

5

de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, Ministerul
Justiției va elabora normele
metodologice de aplicare a
acesteia, care vor fi aprobate
prin hotărâre a Guvernului.
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Legea nr.
381/2004
privind unele
măsuri
financiare în
domeniul
prevenirii şi
combaterii
traficului şi
consumului
ilicit de droguri

Art. 1
Prezenta lege are ca obiect stabilirea unor măsuri
pentru finanţarea programelor şi proiectelor de
prevenire şi combatere a traficului şi consumului
ilicit de droguri, elaborate de Agenţia Naţională
Antidrog în aplicarea Strategiei naţionale antidrog.

Art. 1
Prezenta lege are ca obiect
stabilirea unor măsuri pentru
finanţarea programelor şi
proiectelor de prevenire şi
combatere a traficului şi
consumului ilicit de droguri, în
conformitate cu Strategia
naţională antidrog.

Art. 2
Finanţarea programelor şi proiectelor prevăzute la
art. 1 se asigură prin bugetul Ministerului
Administraţiei şi Internelor în limita creditelor
bugetare aprobate cu această destinaţie.

Art. 2
Finanţarea programelor şi
proiectelor prevăzute la art. 1
se asigură prin bugetul
Ministerului Administraţiei şi
Internelor în limita creditelor
bugetare aprobate cu această
destinaţie şi din sumele
rezultate din valorificarea
bunurilor prevăzute la art. 3

Art. 3
Bunurile confiscate ca urmare a săvârşirii
infracţiunilor la regimul drogurilor şi precursorilor
se declară cu această menţiune şi se valorifică în
condiţiile stabilite de Ordonanţa Guvernului nr.
128/1998 pentru reglementarea modului şi
condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau

Art. 3
Bunurile confiscate ca urmare
a săvârşirii infracţiunilor la
regimul drogurilor şi
precursorilor se declară cu
această menţiune şi se
valorifică în condiţiile stabilite

Spania
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intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a
statului, republicată.

de Ordonanţa Guvernului nr.
14/2007 pentru
reglementarea modului şi
condiţiilor de valorificare a
bunurilor confiscate sau
intrate, potrivit legii, în
proprietatea privată a statului,
republicată.

Art. 4
Sumele rezultate din valorificarea bunurilor
prevăzute la art. 3 constituie venituri ale bugetului
de stat şi se evidenţiază în cont separat în bugetul
de stat.

Art. 4
Sumele rezultate din
valorificarea bunurilor
prevăzute la art. 3 constituie
venituri ale Agenţiei Naţionale
Antidrog, se virează într-un
cont separat al Agenţiei şi
sunt folosite pentru finanţarea
şi/sau co-finanţarea
obiectivelor specifice
prevăzute în Strategia
naţională antidrog,
respectând regimul
finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de
interes general.
Art. 4.1
Proiectele finanţate conform
art. 4 vor fi comunicate public
ca fiind finanţate din sumele
rezultate din valorificarea
bunurilor confiscate ca
urmare a săvârşirii
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infracţiunilor la regimul
drogurilor şi precursorilor.
Art. 5
În aplicarea prezentei legi, Agenţia Naţională
Antidrog are următoarele atribuţii:
a)ţine evidenţa hotărârilor judecătoreşti prin care
se dispune confiscarea bunurilor supuse
dispoziţiilor prezentei legi, comunicate de către
instanţele de judecată;
b)elaborează programele şi proiectele ce vor fi
finanţate, în funcţie de priorităţile prevăzute în
Strategia naţională antidrog;
c)solicită comisiei interministeriale constituite pe
lângă Secretariatul General al Guvernului în
temeiul art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului
nr. 128/1998, republicată, transmiterea cu titlu
gratuit a unor bunuri aflate sub incidenţa prezentei
legi;
d)solicită Ministerului Finanţelor Publice atribuirea
cu titlu gratuit a altor categorii de bunuri confiscate
ca urmare a săvârşirii infracţiunilor la regimul
drogurilor şi precursorilor, potrivit Ordonanţei
Guvernului nr. 128/1998, republicată.
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Legea nr. 500
din 11 iulie
2002 privind
finanţele
publice

Art. 5
În aplicarea prezentei legi,
Agenţia Naţională Antidrog
are următoarele atribuţii:
a)ţine evidenţa hotărârilor
judecătoreşti prin care se
dispune confiscarea bunurilor
supuse dispoziţiilor prezentei
legi, comunicate de către
instanţele de judecată;
b)elaborează programele şi
proiectele ce vor fi finanţate,
în funcţie de priorităţile
prevăzute în Strategia
naţională antidrog;
c) administrează contul
separat prevăzut la art. 4
d) solicită Ministerului
Finanţelor Publice atribuirea
cu titlu gratuit a altor categorii
de bunuri confiscate ca
urmare a săvârşirii
infracţiunilor la regimul
drogurilor şi precursorilor,
potrivit Ordonanţei Guvernului
nr. 128/1998, republicată.
Art. 10
Art. 10
(2) Este interzisă elaborarea de acte normative
(2) Este interzisă elaborarea
prin care se creează cadrul legal pentru
de acte normative prin care
constituirea de venituri care pot fi utilizate în sistem se creează cadrul legal pentru
extrabugetar, cu excepţia prevederilor art. 67.
constituirea de venituri care
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pot fi utilizate în sistem
extrabugetar, cu excepţia
prevederilor art. 67 şi a celor
privind utilizarea și
valorificarea sumelor și
bunurilor confiscate prin
hotărâri judecătoreşti
definitive în cadrul procesului
penal.
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