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Valorificarea bunurillor confisccate urmeaază
plicată pentrru valorificarrea
aceeași prrocedură ap
tuturor bu
unurilor caree au intrat îîn proprietattea
privată a statului. Astfel, este greu de făccut
î
bunurille confiscatee din infracțiuni
diferența între
și amenzilee administrative sau con
nfiscări, statu
utul
de moştenire legală / succesiun
nile vacante și
bunurile aabandonate. Există statistici numai în
ceea ce privește tipurrile de produ
use și valoarrea
estimată a bunurilor caare au intrat în proprietattea
diferent de procedura de
privată a statului, ind
Valorificarrea
bunurilor
este
intrare.
organismul responsabil
r
cu
descentrallizată, iar o
Națională de
valorificareea este Agenția N
Administraare Fiscală, p
prin unitățilee sale regionale
și locale. O
Oficiul de Reecuperare a Creanțelor d
din
România în
ncearcă să cconstruiască o bază de daate
națională cu bunuri p
provenite din
n săvârșirea de
nt.
infracțiuni,, procesul fiind într‐un stadiu incipien
Termenul‐‐limită penttru valorificcare este, în
d 180 de zille și există cinci metode de
general, de
valorificaree: vânzarea bunurilor către publicul
larg, transsmiterea bun
nurilor cătree instituțiile de
stat și căătre autorittățile locale,, transmiterrea
bunurilor către alți beneficiari (culte, ONG‐u
uri),
distrugerea și restituireea.
Toate bunurile, cu exceepția mijloaccelor de platăă, a
bunurilor imobile (tereenuri, clădiri), a obiecteelor
din metalee sau pietre prețioase și a altor bun
nuri

CONC
CLUZII PRINCIPALE
 Va
alorificarea bunurilor co
onfiscate urm
mează procedura
geenerală aplicată pentru valorificareea tuturor bunu‐
rillor care au in
ntrat în proprrietatea priva
ată a statulu
ui.
 Prroblema de bază
b
care affectează evalluarea coresspun‐
ză
ătoare a gesttionării și vallorificării bun
nurilor confisscate
în
n cazurile pen
nale este acceea că datele sunt colecctate
la
a nivel națion
nal pentru to
oate bunurile care au intrrat în
prroprietatea p
privată a stattului, indifereent de metod
dă.
 Of
Oficiul de R
Recuperare a Creanțelo
or din Rom
mânia
în
ncearcă să co
onstruiască o bază de d
date naționallă cu
bu
unuri proven
nite din săvârrșirea de infrracțiuni, proccesul
fiiind într‐un sttadiu incipien
nt.
 M
Majoritatea bunurilor
b
po
ot face obiecctul reutilizărrii în
sccopuri socialee.
 Cu
u toate acesstea, în pra
actică, princip
pala metodă
ă de
va
alorificare eeste vânzareea directă. Reutilizarea
a în
sccopuri socialee reprezintă un procent mic din bun
nurile
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alorificate, d
doar 3,45% din totalul b
bunurilor carre au
in
ntrat în proprrietatea priva
ată a statului.
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Mașinile și ceelelalte vehiicule sunt bu
unurile cele mai
so
olicitate penttru transmiteere cu titlu grratuit. Pe loccul al
do
oilea se afflă produselle generale (îmbrăcăm
minte,
hrrană etc.) ccare sunt tra
ansmise cătrre instituțiilee de
assistență socia
ală.
 So
ocietatea civvilă nu este im
mplicată în p
procesul de lluare
a deciziei în prrivința reutiliizării în scopu
uri sociale.
urile confisca
ate aflate în
n stocul fieccărei
 Liista cu bunu
un
nități locale a autoritățiii fiscale din R
România poa
ate fi
co
onsultată onlline.
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SINTEZĂ

cu statut special, pot face obiectul reutilizării în
scopuri sociale. Termenul de „reutilizare în scopuri
sociale” nu este definit ca atare în legislație, aceasta
referindu‐se la „atribuirea cu titlu gratuit”.
De procedura de „atribuire cu titlu gratuit” se ocupă
unitățile regionale și locale ale Agenției Naționale de
Administrare Fiscală, pentru bunurile în valoare de
până la aproximativ 2200 de euro, Ministerul
Finanțelor Publice, pentru bunurile în valoare de
peste 2200 de euro, și comisia interministerială din
cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG),
pentru mașini, ambulanțe și dotări aferente,
ambarcațiuni și motoare atașabile acestora. Există
câteva criterii oficiale stabilite de lege pentru
aprobarea cererilor de transmitere.

Iulie 2014

Mașinile și celelalte vehicule sunt bunurile cele mai
solicitate pentru transmitere cu titlu gratuit. Pe
locul al doilea se află produsele generale
(îmbrăcăminte, hrană etc.) care sunt transmise
către creșe, grădinițe, orfelinate și alte centre de
plasament pentru copii, cămine pentru persoane
vârstnice, cantine sociale, azile, spitale, școli,
biblioteci, culte religioase, persoane fizice cu
dizabilități, Societatea Națională de Cruce Roșie din
România și organizații neguvernamentale. Pe locul
al treilea, după cantitate și valoare a bunurilor, se
află echipamentele de comunicare și IT, articolele
de birou, produsele de folosință îndelungată,
echipamentele de uz casnic, materialele pentru
întreținere și reparații, care sunt atribuite cu titlu
gratuit autorităților publice centrale și locale.

Beneficiarii eligibili ai regimului de „atribuire cu titlu
gratuit” sunt definiți strict de legislație: ministere,
autorități publice centrale (inclusiv Agenția Națională
Antidrog), autorități publice locale, persoane juridice
care au în administrare case memoriale, instituții
religioase / culte religioase, Societatea Națională de
Cruce
Roșie
din
România,
organizații
neguvernamentale acreditate de Ministerul Muncii,
Familiei și Protecției Sociale ca prestatori de servicii
sociale, creșe, grădinițe, orfelinate și alte centre de
plasament pentru copii, cămine pentru persoane
vârstnice, cantine sociale, azile, spitale, școli,
biblioteci, persoane fizice cu dizabilități, persoane
fizice care au suferit de pe urma calamităților
naturale.

În ceea ce privește procedurile în cazul altor tipuri
de produse (îmbrăcăminte, hrană etc.), cererile sunt
formulate după ce beneficiarul eligibil s‐a consultat
cu unitatea locală a autorității fiscale. În timpul
acestor consultări, unitatea locală comunică tipul și
cantitatea de bunuri aflate în stoc și disponibile
pentru a fi transmise, astfel încât, odată ce s‐a
înregistrat cererea (la unitatea locală a AJFP sau la
Ministerul Finanțelor Publice), aceasta să fie
aprobată rapid. Lista cu bunurile confiscate aflate în
stoc la fiecare unitate locală a autorității fiscale din
România poate fi consultată și la adresa:

Cu toate acestea, în practică, principala metodă de
valorificare este vânzarea directă. Atribuirile cu titlu
gratuit reprezintă un procent mic din bunurile
valorificate, doar 3,45% din totalul bunurilor care au
intrat în proprietatea privată a statului1.

Din cauza procedurii descrise mai sus, atribuirea cu
titlu gratuit a bunurilor nu are caracter competitiv;
până acum nu a fost nicio situație în care să existe
mai mult de o cerere pentru un bun.

1

Primul trimestru al anului 2013, Raport privind
capitalizarea bunurilor confiscate.

http://www.mfinante.ro/valorificStocuris.html?pagi
na=domenii

Unitățile locale ale autorităților fiscale preferă să
vândă bunurile de valoare decât să le transmită cu
titlu gratuit către beneficiarii sociali, din cauză că
bunurile transmise nu sunt monitorizate după
2

MODELLUL ROMÂNESSC DE REUTILIZZARE ÎN SCOPU
URI SOCIALE

ura neavând
d transpareență și
transmiterre, procedu
criterii, afeectând eficiența socială.
Societateaa civilă nu estte implicată în
î procesul d
de luare
a deciziei în privințaa transmiterii bunurilorr către
s
către autoritățile locale.
instituțiile de stat sau
nu menționeează niciun ro
ol al societățții civile
Legislația n
în acest prroces.
Există o baază de date n
națională cu bunurile con
nfiscate,
rezultate din infracțiu
uni în materrie de stupeefiante,
aceasta uttilizând un sistem integrat de managgement
al informaațiilor (EQ‐RO
O). Baza de date
d
se bazeează pe
informațiile din hotărârile instanțelor, trimise A
Agenției
Naționale Antidrog.

rresurse financiare prin altte mijloace decât prin leggea
b
bugetului de stat. Astfell, toate sum
mele din contul
sseparat sunt considerate venituri la b
bugetul de sttat
șși, apoi, din bugetul
b
de sstat general, ANA primeșște
aanual o alocare bugetară..

D
Date de contact:
R
Radu Nicolaee
C
Centrul de Reesurse Juridice
rrnicolae@crj.ro
0
0723668808

În ceea ce privește pro
ocedura de reeutilizare în scopuri
ntru Agenţia Națională A
Antidrog (ANA
A), ANA
sociale pen
menține îînregistrări ale hotărârrilor definitiive ale
instanțelorr penale caree prevăd con
nfiscarea produselor
provenite din săvârșiirea de infrracțiuni la regimul
r
NA are drepttul de a
drogurilor și precursorrilor. Deși AN
de la Ministeerul de
solicita atribuiri cu tittlu gratuit d
pentru impleementarea Strategiei
S
naaționale
Finanțe, p
antidrog șși a Planuluii de acțiunee al acesteiaa, nu a
folosit în p
practică această procedură legală, îîntrucât
bunurile d
disponibile ((mașini și ecchipamente IT) nu
erau necessare. Conform
m cifrelor AN
NA din 2012 și 2013
(ianuarie‐sseptembrie),
instanțele
au
hotărât
confiscarea a peste 65
50.000 de euro și a altor bunuri,
în cazuri penale legaate de prod
duse proven
nite din
săvârșirea de infracțțiuni la reggimul drogurilor și
unurile care sunt recupeerate în
precursorilor. Toate bu
astfel de cazuri sunt capitalizate (vândute) de
autoritateaa fiscală, iar sumele suntt transferate într‐un
cont separrat al bugetului de stat.. Cu toate aacestea,
ANA nu p
poate folosi sumele dissponibile în contul
separat al bugetului d
de stat, deoaarece este in
nterzisă
crearea dee fonduri speciale și alocarea direectă de
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Policyy Brief, July 2014
The dispo
osal of confiiscated asseets follows tthe
general prrocedure on the disposaal of all assets
that entered in the private properrty of the staate.
minal confisccated assetss are hard to
Thus, crim
separate
from
ad
dministrativee
fines
or
ons, laughiing heir statute/vacaant
confiscatio
succession
ns and aband
doned assetss. The statisttics
is availablee only regard
ding the typees of goods and
a
the estimaated value off assets that entered in tthe
private pro
operty of the state, irresspective of tthe
entry pro
ocedure. Th
he disposal of assets is
decentralizzed and th
he body ressponsible w
with
disposal is the Nattional Agen
ncy for Fisscal
onal and lo
ocal
Administraation, through its regio
branches. The Roman
nian Asset R
Recovery Offfice
build a natio
onal databasse on criminal
tries to b
assets, thee process being in an early stage.
The generaal deadline ffor disposal iis 180 days and
a
five main disposal m
methods aree used selling
public, transffer of assetss to
assets to tthe general p
state instittutions or lo
ocal authoritties, transferr of
assets to other benefficiaries (chu
urches, NGO
Os),
ution.
destruction, and restitu
All assets eexcept for means of paym
ment, immob
bile
assets (lan
nd, buildings)), objects in p
precious mettals
pecial status assets may be
or stones and other sp
o reuse for social purpo
oses. The teerm
subject to
“social re‐‐use” is nott defined aas such in tthe
legislation,, which reefers to ‘frree of charrge

MAIN
N CONCLUSIO
ONS
 Disposal of cconfiscated assets follo
ows the gen
neral
prrocedure on the disposall of all assetss that entereed in
th
he private pro
operty of thee state.
 Th
he underlyin
ng problem that impactt on the prroper
evvaluation off the man
nagement a
and disposa
al of
co
onfiscated a
assets in crim
minal cases is that datta is
co
ollected at na
ational level for all assetts that entereed in
th
he private pro
operty of sta
ate, irrespectiive of meanss.
 Th
he Romanian
n Asset Reco
overy Office tries to buiild a
na
ational data
abase on crriminal asseets, the pro
ocess
beeing in an ea
arly stage
 M
Most of the a
assets may b
be subject to
o reuse for social
pu
urposes.
 N
Nevertheless, in practice tthe main dissposal metho
od is
diirect sale. The social reuse rep
presents a low
peercentage off the disposeed assets, on
nly 3,45% off the
to
otal assets th
hat entered iin the privatee property off the
sttate.
 Ca
ars and oth
her vehicless are the m
most frequeently
reequested asssets to be tra
ansferred freee of chargee. On
th
he second place there a
are general goods (cloth
hing,
fo
ood etc) that are trransferred to social care
in
nstitutions.
 Ciivil society is not invollved in the decision‐ma
aking
prrocess of soccial reusing.
 Th
he list of co
onfiscated asssets in stocck at every llocal
brranch of fisca
al authority in Romania ccan be consu
ulted
on
nline.
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transfer’.
The ‘free of charge allocation’ procedure is handled
by the regional and local branches of National Agency
for Fiscal Administration in case of assets under 2200
euro, by the Ministry of Public Finance in case of
assets above 2200 Euro and by the inter‐ministerial
commission under the Government General
Secretariat (SGG) in case of cars, ambulances with
related facilities, boats with outboard engines. There
are few official criteria settled in the law for granting
transfer requests.
The eligible beneficiaries of the “free of charge
allocation” regime are strictly mentioned in the law:
ministries; public central authorities (including
National Anti‐Drug Agency); local public authorities;
legal persons that have in administration memorial
houses; religious institutions / religious cults; Red
Cross National Society of Romania; non‐governmental
organizations accredited by the Ministry of Labour,
Family and Social Protection as suppliers of social
services; nurseries; kindergartens; orphanages and
care centres for children; retirement houses;
canteens for poor persons; asylums; hospitals;
schools; libraries; natural persons with disabilities;
natural persons who have suffered from natural
disasters.

July 2014

food etc) that are transferred to nurseries,
kindergartens, orphanages and care centres for
children, retirement houses, canteens for poor
persons, asylums, hospitals, schools, libraries,
religious cults, natural persons with disabilities, Red
Cross National Society of Romania and non‐
governmental organizations. On the third place in
terms of quantity and value of assets there
communication and IT equipment, office supplies,
long term use goods, household equipment,
materials for maintenance and repairs that are
allocated free of charge to central and local public
authorities.
Regarding the procedures in case of other types of
goods (clothing, food etc) the requests are made
after a prior consultation of the eligible beneficiary
with local branch of fiscal authority. During this
consultation the local branch communicate the type
and quantity of assets in stock available to be
transferred so that the request once registered
(either to local AJFP or to Ministry of Public Finance)
to be swiftly approved. The list of confiscated assets
in stock at every local branch of fiscal authority in
Romania can also be consulted at:
http://www.mfinante.ro/valorificStocuris.html?pagi
na=domenii

Nevertheless, in practice the main disposal method is
direct sale. The free of charge allocations represents a
low percentage of the disposed assets, only 3,45% of
the total assets that entered in the private property of
the state1.

Because of the actual procedure described above,
the free of charge allocation of assets does not have
a competitive character; thus far there have been
no situations in which there was more than one
request for an asset.

Cars and other vehicles are the most frequently
requested assets to be transferred free of charge. On
the second place there are general goods (clothing,

Local branches of fiscal authorities prefer to sell
valuable assets then to transfer them free of charge
to social beneficiaries because the assets
transferred are not monitored after the transfer,
the procedure lacking transparency and criteria,
hampering social effectiveness.

1

First quarter of 2013 Report regarding the capitalization
of confiscated assets.
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nvolved in th
he decision‐‐making
Civil society is not in
process off transferringg assets to sstate instituttions or
local autho
orities. The law does no
ot mention aany role
in this proccess for civil society.
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There is a national d
database on confiscated assets
resulted ffrom drug‐reelated offen
nces that u
uses an
Integrated
d Management Informatio
on System (EEQ‐RO).
The datab
base is baseed on the d
data of the Courts’
decisions ssent to the N
National Anti‐‐drug Agencyy
Regarding the procedu
ure of social reuse allow
wed for
Anti‐drug Ageency (NAA), NNA keeps records
National A
of final crriminal Courrt decisions, which provvide for
confiscatio
on of proceeeds of dru
ug and preecursor.
Although N
NNA has thee right to req
quest free of charge
allocationss from th
he Ministryy of Finan
nce in
implementting Nationaal Anti‐drugg Strategy aand its
Action Plaan, it did not
n use in practice thiis legal
procedure because aassets availaable (cars and IT
useful. Acco
ording to the figures
equipmentt) were not u
of NNA for 2012 and 2
2013 (Januarry ‐ Septemb
ber) the
dered confisscations of over 650,00
00 Euro
Courts ord
and other assets in crim
minal cases related to prroceeds
of drug and precursor. All assets acctually recovvered in
uthority
those casees are capitaalized (sold) by fiscal au
and the amounts arre transferrred in a seeparate
udget. Neverrtheless, NNA
A is not
account off the state bu
able to usse the amounts availab
ble in the seeparate
account off the state bu
udget because it is forbid
dden to
create speecial funds and directlyy allocate fiinancial
resources by other meeans that thee state budgget law.
t
amountss in the sep
parate accou
unt are
Thus, all the
considered
d income off the state budget and
d, then,
from the ggeneral state budget NNA
A receive ann
nually a
budgetary allocation.
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