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S I N T E Z A  

obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) 

la proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative  

(îmbunătățirea sistemului de recuperare a bunurilor infracționale) 

Participantul la avizare 

(expertizare)/consultar

e publică 

Nr. Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 

Argumentarea  

autorului proiectului 

 

Procuratura Generală 

1.  Examinând conţinutul proiectului elaborat, 

considerăm rezonabil de a revizui formula expusă la 

lit.a) alin.(2) art.1061 Cod Penal, deoarece, conform 

variantei propuse, se va dispune confiscarea extinsă 

dacă valoarea bunurilor dobândite de persoana 

condamnată timp de 5 ani înainte de săvârșirea 

infracţiunii şi până la emiterea sentinței de 

condamnare, depăşeşte substanțial veniturile 

dobândite licit de aceasta. 

În practica judiciară sunt prezente cazuri în care 

sentințele de condamnare sunt emise şi după expirarea 

a mai mult de 5 ani de la săvârșirea infracțiunii. Astfel, 

în vederea excluderii unor eventuale dificultăți de 

interpretare şi aplicare în practică a legii, propunem de 

a prelua modelul României, care la art.1121 (alin.2) 

Cod de procedură penală stabileşte că: „Confiscarea 

extinsă se dispune asupra bunurilor dobândite de 

persoana condamnată într-o perioadă de 5 ani înainte 

şi, dacă este cazul, după momentul săvârșirii 

infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a 

instanţei”. Respectiv, considerăm oportună următoarea 

variantă: „înainte de săvârșirea infracţiunii şi până la 

trimiterea cauzei în judecată”. 

Se acceptă 

Textul a fost redactat. Articolul 106 alineatul (2) va 

avea următorul cuprins: 

„(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sînt 

întrunite cumulativ următoarele condiţii: 

a) valoarea bunurilor dobîndite de persoana 

condamnată timp de 5 ani înainte de săvîrșirea 

infracţiunii şi pînă la trimiterea cauzei în judecată, 

depăşeşte substanţial veniturile dobîndite licit de 

aceasta; 

b) instanţa de judecată constată, în baza probelor 

prezentate în dosar, că bunurile respective provin din 

activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la 

alin. (1).”. 

 

2.  La Art.II al proiectului s-a omis sintagma Se acceptă 



„art.6” înainte de sintagma „punctul 201”. În varianta 

actuală a proiectului nu este clar la care articol din 

Codul de procedură penală se modifică punctul 201. 

La noțiunea „investigaţii financiare paralele”, 

propunem excluderea frazei „precum şi la bunurile 

care fac obiectul confiscării speciale sau confiscării 

extinse în cazul săvârşirii infracţiunilor prevăzute la 

art.243 sau 3302 din Codul Penal”, deoarece art. 9 din 

Legea privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor 

Infracţionale prevede că: „Agenţia de Recuperare a 

Bunurilor Infracţionale efectuează investigaţii 

financiare paralele, în condiţiile Codului de procedură 

penală, în legătură cu săvârşirea uneia sau mai multor 

infracţiuni dintre care cel puţin una este prevăzută la 

art. 2 alin. (2) din prezenta lege”. 

Art. 2 alin. (2) al Legii menționate supra, 

indică şi infracţiunile prevăzute de art. 243 sau 3302 

Cod Penal, respectiv nu există necesitatea de a 

evidenția încă odată aceste două categorii de 

infracţiuni. 

Textul a fost redactat potrivit propunerii. 

 

Centrul Național 

Anticorupție 

3.  La art. II din proiect, este indicat doar punctul 201 

nefiind indicat şi articolul din Codul de procedură 

penală la care se face referire. 

Noţiunea „investigaţii financiare paralele”, după 

cuvintele „beneficiar efectiv”, urmează a fi completată 

cu textul „în sensul Legii nr. 308/2017 cu privire la 

prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului”. 

Raţionamentul completării este dictat de necesitatea 

asigurării înțelegerii corecte şi evitării interpretării 

neuniforme a termenului de „beneficiar efectiv”, în 

contextul în care legislaţia naţională definește această 

noțiune în mai multe acte normative: 

Se acceptă 

Textul a fost redactat potrivit propunerii. 



- Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului (art.3); 

- Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi 

a intereselor personale (art.2);  

- Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor 

(art.3). 

Astfel, definiția noțiunii de „beneficiar efectiv", 

reglementată în Legea nr.308/2017, cuprinde întregul 

spectru de persoane care pot deţine această calitate, 

fapt care corespundere scopului investigaţiilor 

financiare paralele pentru identificarea tuturor 

bunurilor deţinute de către subiectul infracţiunii. 

Curtea Supremă de 

Justiție 

4.   

Lipsă de obiecții și propuneri. 

 

  

 

Ministru                               Fadei NAGACEVSCHI 

 

 

  


