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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 27 octombrie 2015 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 27 octombrie au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Vasile 
Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, 
Mircea Cazan, Titi Holban, Daniel Iane,  Josif Moldovan,  Murgu Neagu, Cornel Mircea 
Sămărtinean. Au fost absenţi: Ciurariu Florin, Grindeanu Sorin Mihai, Iusein Ibram, 
Varujan Pambuccian, Ion Şcheau, Valerian Vreme. 
 

Pe ordinea de zi s-a aflat: 
 

1. PLx.693/2015 - Proiectul de lege pentru înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

 
Lucrările Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Daniel Vasile Oajdea 

– preşedintele comisiei. 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre avizare, proiectul de lege pentru înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, iar Senatul l-a respins în 
şedinţa din data de 13.10.2015. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate, instituţie 
publică de interes naţional cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiţiei, 
aceasta urmând a fi desemnată drept oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor, în 
sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea 
dintre oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre în domeniul urmăririi şi 
identificării bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având 
legătura cu infracţiunile, precum şi oficiu naţional pentru gestionarea bunurilor îngheţate, 
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în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor 
săvârşite în Uniunea Europeană. 
 În prezent, activitatea de administrare a bunurilor sechestrate se realizează de cele 
mai multe ori de către organele de cercetare penală, care, potrivit art. 251 din Legea nr. 
135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, 
aduc la îndeplinire ordonanţa de luare a măsurii asigurătorii. În scopul administrării 
bunurilor sechestrate, organele de cercetare penală nu au alocat un buget şi nici elemente 
de logistică necesare (de ex. parcări pentru autovehicule indisponibilizate sau alte spaţii 
de depozitare). De asemenea, nu există o evidenţă a bunurilor sechestrate, a depozitarului, 
a locaţiei unde acestea sunt depozitate sau a stării în care se găsesc. Această evaluare are 
la bază faptul că, în prezent, competenţele de management al bunurilor sechestrate sunt 
partajate între mai multe autorităţi, fără o coordonare eficientă, fapt ce are impact inclusiv 
asupra sumelor efectiv recuperate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
(ANAF) prin procedurile de valorificare.  
 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 127 din 29 aprilie 2014 a fost 
publicată Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 
2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor produselor infracţiunilor săvârşite 
în Uniunea Europeană. Scopul acestei directive este de a pune la dispoziţia autorităţilor 
competente mijloacele necesare pentru a identifica, indisponibiliza, administra şi confisca 
produsele provenite din săvârşirea de infracţiuni.  
 Recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni, ca obiectiv al autorităţilor 
judiciare este esenţială, deoarece una dintre cele mai eficace metode de combatere a 
criminalităţii organizate constă în prevederea unor sancţiuni juridice severe în cazul 
săvârşirii unor astfel de infracţiuni, precum şi identificarea eficace, îngheţarea şi 
confiscarea instrumentelor utilizate pentru săvârşirea infracţiunii şi a produselor 
provenite din săvârşirea acesteia. 
 Articolul 10 din directivă, intitulat „Gestionarea bunurilor îngheţate şi 
confiscate”, prevede obligaţia statelor membre UE de a lua măsurile necesare pentru a 
asigura gestionarea adecvată a bunurilor îngheţate în vederea unei posibile confiscări 
ulterioare. 
 Astfel de măsuri se pot referi inclusiv la posibilitatea de a înfiinţa sau desemna o 
autoritate responsabilă cu administrarea bunurilor sechestrate, care poate avea 
posibilitatea de a vinde sau transfera bunurile sechestrate, dacă acest lucru este necesar.  
 Strategia Naţională Anticorupţie (SNA), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 - 2015, a 
Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a 
Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 
– 2015, include obiectivul specific 5 „Creşterea gradului de recuperare a produselor 



infracţiunilor urmând cele mai bune practici din alte state membre UE şi consolidarea 
practicii judiciare”.   
 Prin Memorandum, Guvernul României a aprobat promovarea de către Ministerul 
Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice a unui act normativ privind crearea unei structuri 
de management a bunurilor sechestrate/confiscate, ca instituţie publică de interes 
naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiţiei. Astfel, se 
înfiinţează Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Sechestrate, instituţie publică 
de interes naţional cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiţiei. 
 Prin Hotărârea Guvernului nr. 32 din 12 ianuarie 2011, Oficiul Naţional de 
Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din 
Infracţiuni (ONPCCRCI) din cadrul Ministerului Justiţiei a fost desemnat oficiu naţional 
pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite 
din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile, România 
conformându-se astfel cerinţelor Deciziei 2007/845/JAI. 
 În procesul de elaborare au fost avute în vedere cele mai bune practici la nivelul Uniunii 
Europene, respectiv modelele agenţiilor specializate în administrarea bunurilor sechestrate din Franţa, 
Belgia, Olanda, Italia, dar şi din alte ţări, în special din Statele Unite ale Americii.      
 Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Sechestrate va fi condusă de un 
director general, numit de către ministrul Justiţiei, şi va avea 35 de angajaţi.   
 Activitatea operaţională a Agenţiei va fi coordonată de către un Consiliu Director, 
alcătuit din directorul general al Agenţiei şi câte un reprezentant al Ministerului Justiţiei, 
al Consiliului Superior al Magistraturii, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie, al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată şi Terorism, al Ministerului Afacerilor Interne, al 
Ministerului Finanţelor Publice, precum şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 
 În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Agenţia, în 
cooperare cu Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Secretariatul 
General al Guvernului va realiza un inventar la nivel naţional al capacităţilor disponibile 
la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice în vederea stocării şi depozitării bunurilor 
supuse măsurilor asigurătorii. Se au în vedere toate capacităţile disponibile în prezent, 
pentru o depozitare ulterioară a bunurilor ce vor fi sechestrate în cadru procesual-penal.  
 De asemenea, în acelaşi termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, Agenţia, în cooperare cu Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va realiza 
un inventar la nivel naţional al bunurilor mobile supuse măsurilor asigurătorii şi al 
stadiului în care acestea se găsesc. 
 Tot într-un an de la intrarea în vigoare a legii, Agenţia, în cooperare cu Ministerul 
Public şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară va realiza, la nivel 
naţional, un inventar al bunurilor imobile supuse măsurilor asigurătorii, precum şi al 
stadiului în care acestea se găsesc. 



 Se urmăreşte astfel, pe de o parte, identificarea tuturor capacităţilor de depozitare 
pentru viitor, pe de altă parte se va realiza o evidenţă clară şi completă a bunurilor mobile 
şi imobile actualmente sechestrate în cadrul procesului penal. 

Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit. h) şi j) din Constituţia României, 
republicată, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut proiectul 
de lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a 
acestuia. 
 

 
 
               PREŞEDINTE, 
 

Daniel Vasile Oajdea 
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