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Introducere. 
Recuperarea bunurilor şi a prejudiciilor în general, produse prin săvârşirea de 

infracţiuni are un rol important în economia judiciară deoarece prin luarea unor măsuri 
eficiente şi în timp util se pot obţine consecinţe benefice atât sub aspectul perturbării 
activităţii infracţionale, reducerii capacităţii de a se realiza noi activităţi infracţionale dar şi 
sub aspectul întăririi  încrederii societăţii, în general, cu privire la faptul că 
infracţionalitatea nu poate scăpa controlului şi este eradicată în mod eficient. 

În ultimii ani cooperarea internaţională s-a reflectat nu numai în adoptarea unor 
Convenţii sau Directive privind combaterea infracţiunilor grave, cum ar fi spălarea banilor, 
criminalitatea organizată, corupţia sau terorismul ci şi în crearea unor mecanisme care să 
permită transmiterea rapidă de informaţii şi luarea cât mai curând a măsurilor necesare 
pentru blocarea efectivă a beneficiilor infracţionale. 

De multe ori pentru a se realiza în mod real atât satisfacerea pretenţiilor civile ale 
persoanei vătămate prin săvârşirea infracţiunii, cât şi lipsirea infractorului de produsul 
activităţii sale infracţionale este util şi chiar, în unele situaţii absolut indispensabil ca în 
paralel cu realizarea unei anchete penale să se realizeze şi o investigaţie financiară de 
natură a identifica toate bunurile care pot fi indisponibilizate prin aplicarea unui sechestru,  
pentru a evita o eventuală ulterioară insolvabilitate a infractorului (indiferent dacă este 
persoană fizică sau juridică). 

Din acest considerent autorităţile de aplicare a legislaţiei penale şi procesual penale 
trebuie să acorde o atenţie sporită urmăririi, identificării, evaluării, ridicării bunurilor în 
vederea luării măsurilor asigurătorii încă din primele momente ale demarării anchetei. 

Plasarea activităţii de reparare a prejudiciilor şi recuperare a produsului infracţiunii 
pe un plan secund şi nu la acelaşi nivel cu activitatea de urmărire şi prindere a persoanei 
care a săvârşit infracţiunea duce inevitabil la eşecul acesteia deoarece i se acordă 
infractorului timpul necesar de a-şi ascunde sub orice formă bunurile, după ce a aflat că 
activitatea sa infracţională a fost descoperită. 

De altfel integrarea unei investigaţii financiare în cadrul oricărei anchete penale ce 
vizează infracţiuni producătoare de prejudicii este esenţială. 

Fără aplicarea măsurilor asigurătorii orice investigaţie financiară rămâne lipsită de 
finalitate dacă nu se ia o măsură de indisponibilizare a bunurilor avute în vedere, prin care 
să se evite orice altă înstrăinare ulterioară a bunurilor şi diminuare a patrimoniului 
persoanei care a săvârşit infracţiunea producătoare de prejudicii. 

Scopul principal al lucrării constă în abordarea exhaustivă a materiei modalităţilor 
legale de asigurare a recuperării prejudiciului încă din faza de urmărire penală, prin 
realizarea unei cercetări ştiinţifice, complexe cu privire la identificarea, urmărirea şi 
sechestrarea bunurilor obţinute din infracţiuni în vederea identificării politicilor şi 
măsurilor necesar a fi luate atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional în vederea 
realizării unei eficiente recuperări a produsului infracţional dar şi pentru satisfacerea 
pretenţiilor civile ale persoanei vătămate, care din păcate de multe ori este plasată pe plan 
secund. 

 
CAPITOLUL I: MĂSURILE PROCESUALE. ASPECTE GENERALE. 

Secţiunea 1. Noţiune, caractere, funcţionalitate. 
În literatura de specialitate, s-a apreciat că măsurile procesual penale sunt 

instituţii de constrângere ce pot fi dispuse de organele judiciare penale pentru buna 

desfăşurare a procesului penal şi asigurarea realizării obiectului acţiunilor exercitate în 

procesul penal
1. 

Autorul acestei definiţii a constatat, în mod just, că în situaţii speciale 

măsurile procesuale au caracter de ocrotire a unor persoane şi nu de constrângere. 
Măsurile procesuale au un caracter facultativ, pentru că nu sunt  caracteristice 

oricărei cauze penale, iar facultatea de a lua sau nu măsuri procesual penale aparţine în 

                                                 
1I. Neagu, Tratat de procedură penală. Partea generală, Ed.Universul Juridic, Bucureşti, 2008, pag. 532. 
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exclusivitate procurorului în faza de urmărire penală şi instanţei de judecată în faza de 
judecată. 

Constituind o privare sau restrângere a libertăţilor şi drepturilor garantate prin 
legea noastră fundamentală, măsurile procesual penale au un caracter de excepţie, fapt 
pentru care ele trebuiesc expres reglementate prin dispoziţiile legale în vigoare la 
momentul luării acestor măsuri.  

Totodată, legea trebuie să stabilească durata lor maximă, să prevadă 
posibilitatea revocării lor şi să reglementeze cazurile când acestea încetează de drept. În 
consecinţă măsurile procesuale au un caracter provizoriu. 

În literatura juridică de specialitate s-a arătat că măsurile procesuale 
funcţionează ca „mijloace legale de prevenire sau înlăturare a unor împrejurări sau 

situaţii de natură să pună în pericol eficienta desfăşurare a procesului penal prin 

obstacolele, dificultăţile şi derulările pe care le pot produce”
2. 

Având în vedere natura juridică a măsurilor procesual penale, constând în 
aceea că sunt măsuri de constrângere ce pot fi luate pentru a asigura desfăşurarea în bune 
condiţii a procesului penal, pentru ca persoanele ce au săvârşit fapte penale să fie trase la 
răspundere şi să suporte sancţiunile legale, consecinţă a faptelor lor, măsurile procesual 
penale nu pot fi luate în afara procesului penal, deci nici înainte de începerea procesului 
penal (când nu este începută urmărirea penală) şi nici dincolo de epuizarea activităţii 
judiciare nu se justifică luarea unor asemenea măsuri. 

Secţiunea 2. Clasificarea măsurilor  procesuale. 
Criteriul de clasificare acceptat de toţi autorii este acela al valorii sociale 

asupra căruia se îndreaptă măsurile procesual penale şi acestea pot fi personale sau reale3. 
Măsurile cu caracter personal privesc persoanele (reţinerea, obligarea de a nu 

părăsi localitatea, etc.), iar cele cu caracter real privesc bunurile anumitor persoane 
(sechestrul, inscripţia ipotecară, etc.)4. 

Scopul urmărit a fost şi el considerat un criteriu de clasificare şi în funcţie de 
acesta măsurile procesual penale pot fi măsuri de constrângere şi măsuri de ocrotire5. 

Un alt criteriu de clasificare utilizat în literatura de specialitate pentru 
clasificarea măsurilor procesuale, este acela referitor la natura acestora, măsurile 
procesuale fiind măsuri preventive, măsuri de ocrotire, măsuri de siguranţă, măsuri 
asigurătorii şi alte măsuri de recuperare a pagubei6. 

Măsurile preventive reprezintă măsurile de constrângere cele mai drastice 
deoarece limitează libertatea de circulaţie sau privează de libertate pe învinuit sau inculpat 
persoană fizică. 

Măsurile de ocrotire sunt reglementate de dreptul civil şi derivă din măsurile 
preventive deoarece aceste măsuri procesuale se iau pentru ocrotirea persoanelor aflate în 
grija celor arestaţi preventiv7. 

Măsurile de siguranţă se pot lua faţă de învinuit sau inculpat care se află în 
vreuna dintre situaţiile prevăzute de art. 113 C.pen. sau art. 114 C.pen. (boală, intoxicare 
cronică prin alcool, stupefiante sau alte asemenea substanţe) şi au un dublu scop atât de a 
feri societatea de anumite pericole şi de a le înlătura cât şi de a preîntâmpina săvârşirea 
altor fapte prevăzute de legea penală. 

Măsurile asigurătorii sunt măsurile procesuale ce se iau asupra bunurilor 
învinuitului, inculpatului sau părţii responsabile civilmente în vederea confiscării speciale, 

                                                 
2V.Dongoroz, S.Kahane, G.Antoniu, C-tin Bulai, N.Iliescu, R.Stănoiu, Explicaţii teoretice ale codului de 
procedură penală român. Partea generală., vol.V, Ed.Academiei Române şi Ed.All Beck, Bucureşti, 2003, 
pag. 308. 
3N.Volonciu în op. cit, pag. 401 citează pe Gr.Theodoru, Drept procesual penal român, partea generală, vol. 
II, Iaşi, 1974, pag. 192. 
4I.Neagu, Tratat de procedură penală, Ed.PRO, Bucureşti, 1997, pag. 313. 
5I.Neagu, Tratat de procedură penală, Ed.PRO, Bucureşti, 1997, pag. 313. 
6Vasile Păvăleanu, Liliana Păvăleanu, lucrarea citată, pag. 65. 
7Adrian St.Tulbure, Drept procesual penal. Partea generală, Centrul de Instruire şi Consultanţă 
SIMBARTER, Sibiu, 1994, pag. 316. 
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a confiscării extinse, a reparării pagubei produse prin infracţiune şi pentru garantarea 
executării amenzii. 

 
Secţiunea 3. Categorii de măsuri procesuale.  
Din dispoziţiile art. 136 al. 1 C.pr.pen. rezultă următoarele categorii de măsuri 

preventive: 
- reţinerea; 
- obligarea de a nu părăsi localitatea; 
- obligarea de a nu părăsi ţara; 
- arestarea preventivă. 

Prin dispoziţiile art. 161 C.pr.pen. se instituie obligaţia organului judiciar de a 
încunoştiinţa autoritatea competentă în vederea luării măsurilor de ocrotire în cazurile în 
care măsura reţinerii sau a arestării preventive a fost luată faţă de un învinuit sau inculpat 
în a cărui ocrotire se află un minor, o persoană pusă sub interdicţie, o persoană căreia i s-a 
instituit curatela, ori o persoană care datorită vârstei, bolii sau altei cauze are nevoie de 
ajutor. 

Totodată în dispoziţiile alin. 5 al art. 162 C.pr.pen. se reglementează şi luarea 
măsurilor de ocrotire, dacă este cazul, atunci când s-a dispus internarea medicală. 

Dintre măsurile de siguranţă devin potrivit legii măsuri procesuale8: 
- obligarea la tratament medical; 
- internarea medicală. 

Măsurile asigurătorii reglementate în Codul de procedură penală sunt: 
- sechestrul penal propriu-zis; 
- inscripţia ipotecară; 
- poprirea. 

Pe lângă măsurile procesuale indicate anterior Codul de procedură penală 
reglementează ca măsuri procesuale de reparaţie, în natură:  

- restabilirea lucrurilor; 
- restabilirea situaţiei anterioare. 
 

Secţiunea 4. Reglementarea măsurilor procesuale în noul cod de procedură 
penală. Aspecte generale. 

Modificări substanţiale au survenit în reglementarea noului Cod de procedură 
penală cu privire la organele judiciare competente să dispună măsurile procesuale dar şi cu 
privire la categoriile de măsuri procesuale şi condiţiile în care se pot lua astfel de măsuri. 

S-a lărgit cercul persoanelor cu atribuţii judiciare, astfel că au fost incluşi în cadrul 
organelor judiciare, alături de instanţele judecătoreşti şi organele de urmărire penală, atât 
judecătorul de drepturi şi libertăţi, cât şi judecătorul de cameră preliminară, aceştia având 
competenţe şi în dispunerea măsurilor procesuale. 

Referitor la categoriile de măsuri procesuale, se constată spre deosebire de actuala 
reglementare, că în noul Cod de procedură penală măsurile preventive au suferit modificări 
de fond. 

Măsurile preventive sunt reglementate în Capitolul I al Titlului V al noului Cod de 
procedură penală şi potrivit art. 202 alin. 4 din N.C.pr.pen. măsurile preventive sunt: 

- reţinerea; 
- controlul judiciar; 
- controlul judiciar pe cauţiune; 
- arestul la domiciliu; 
- arestarea preventivă. 
Se remarcă faptul că, în alin. 3 al art. 202 din N.C.pr.pen., ca noutate de 

reglementare, este înscris în mod expres, principiul proporţionalităţii potrivit căruia orice 
măsură preventivă trebuie să fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse persoanei faţă 
                                                 
8Anastasiu Crişu, Drept procesual penal. Ediţie revizuită şi actualizată conform Legii nr. 202/2010, 
Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2011, pag. 339. În acelaşi sens e şi George Coca, op. cit, pag. 190. 
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de care se ia măsura, dar şi principiul necesităţii luării măsurii preventive pentru realizarea 
scopului urmărit. 

 
CAPITOLUL II. ACŢIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL.  

Secţiunea 1. Noţiune, caractere, condiţii de exercitare. 
1.1. Noţiune. 
Acoperirea prejudiciilor are ca temei legal dispoziţiile art. 1357 din Codul civil9 

potrivit cărora „Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu 

vinovăţie, este obligat să îl repare” dar şi dispoziţiile art. 14 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. potrivit 
cărora acţiunea civilă are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului precum şi a 
părţii responsabile civilmente şi poate fi alăturată acţiunii penale în procesul penal, prin 
constituirea persoanei vătămate ca parte civilă. 

Acţiunea civilă în procesul penal trebuie să îşi aibă izvorul în infracţiune ca şi 
acţiunea penală, astfel că în faţa instanţei penale pot fi deduse pe calea acţiunii civile doar 
raporturile juridice izvorâte din paguba produsă prin infracţiune10. 

Doctrina juridică11 a definit acţiunea civilă în procesul penal ca fiind 
„instrumentul juridic prin intermediul căruia o persoană care a suferit un prejudiciu prin 

infracţiune solicită repararea acestuia în cadrul procesului penal declanşat ca urmare a 

constatării infracţiunii respective.” 

Ca atare scopul acţiunii civile în procesul penal este limitat la repararea 
prejudiciului produs părţii vătămate prin infracţiune. 

1.2. Caracterele acţiunii civile în procesul penal. 
1.2.1. Caracterul accesoriu. 
Acţiunea civilă este alăturată acţiunii penale în procesul penal ceea ce determină 

caracterul accesoriu al acesteia.  
1.2.2. Caracterul reparator. 
Prin exercitarea acţiunii civile în procesul penal se urmăreşte repararea 

prejudiciilor de natură civilă (materiale sau morale) cauzate părţii vătămate prin 
infracţiune. 

1.2.3. Caracterul disponibil al acţiunii civile. 
Acţiunea civilă este guvernată de principiul disponibilităţii din procesul civil fiind 

reglementată de normele procesuale şi substanţiale de drept civil. 
Regula disponibilităţii acţiunii civile se menţine şi atunci când este alăturată 

acţiunii penale în procesul penal, în sensul că exercitarea ei se realizează prin manifestarea 
de voinţă expresă a părţii vătămate de a se constitui parte civilă în procesul penal. 

1.2.4. Acţiunea civilă nu este individuală. 
Principiul personalităţii răspunderii penale imprimă acţiunii penale un caracter 

individual. Spre deosebire de aceasta, acţiunea civilă nu are un caracter individual, ea 
poate fi îndreptată şi împotriva altor persoane decât cel care a săvârşit infracţiunea. 

1.3. Condiţii de exercitare a acţiunii civile în procesul penal. 
Exercitarea acţiunii civile în procesul penal necesită îndeplinirea cumulativă a unor 

condiţii. 
1.3.1. Infracţiunea trebuie să producă un prejudiciu (material sau moral). 
1.3.2. Existenţa unei legături de cauzalitate între infracţiunea săvârşită şi 

prejudiciul reclamat. 
1.3.3. Prejudiciul trebuie să fie cert. 
1.3.4. Prejudiciul să nu fi fost reparat. 
1.3.5. Să existe manifestare de voinţă din partea celui vătămat prin 

infracţiune, în legătură cu dezdăunarea sa. 
Secţiunea 2. Elementele acţiunii civile în procesul penal. 
2.1. Obiectul acţiunii civile. 

                                                 
9 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 505/15.07.2011. 
10N.Volonciu, op. cit., pag. 255. 
11Anca-Lelia Lorincz, op. cit., pag. 103. 
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Raportat la cele două aspecte ale acţiunii civile, substanţial şi procesual, unii autori 
consideră că, sub aspect substanţial „obiectul acţiunii civile îl formează exercitarea 

dreptului de a reclama reparaţii prin mijlocirea organelor judiciare” iar sub aspect 
procesual „acţiunea civilă are ca obiect tragerea la răspundere civilă a persoanei care a 

săvârşit fapta prevăzută de legea penală (făptuitorul), precum şi a persoanei care 

răspunde civil de actele făptuitorului”. 
2.2. Subiecţii acţiunii civile. 
Având în vedere că temeiul de fapt al acţiunii civile exercitate în procesul penal 

este fapta comisă, infracţiunea prin care s-a cauzat persoanei vătămate un prejudiciu12, 
urmare căreia s-a născut un raport de conflict civil, subiecţii acestui raport de conflict civil, 
adică inculpatul şi persoana vătămată, sunt şi subiecţi ai acţiunii civile dar cu poziţii 
inversate13.  

Astfel că inculpatul subiect activ al raportului de conflict este subiect pasiv al 
acţiunii civile iar partea vătămată subiect pasiv al raportului de conflict devine subiect 
activ al acţiunii civile prin constituirea ca parte civilă. 

Secţiunea 3. Etapele acţiunii civile în procesul penal. 
Exercitarea acţiunii civile în cadrul procesului penal presupune parcurgerea a trei 

etape: punerea în mişcare a acţiunii civile, exercitarea acţiunii civile şi rezolvarea acţiunii 
civile. 

3.1. Dreptul de opţiune în exercitarea acţiunii civile. 
Înainte de a se face orice referire la etapele acţiunii civile exercitate în cadrul 

Pentru a fi posibilă exercitarea dreptului de opţiune, trebuie să existe  îndeplinite simultan 
condiţiile prevăzute de lege pentru folosirea celor două căi prin care poate fi solicitată 
valorificarea pretenţiilor civile14. În caz contrar nu mai poate fi vorba de dreptul de 
opţiune. 

În consecinţă, pentru a exista dreptul de opţiune trebuie să existe un proces penal, 
acţiunea penală pusă în mişcare pentru săvârşirea infracţiunii ce a produs prejudiciul dar şi 
posibilitatea exercitării acţiunii civile. 

În doctrină15 s-a arătat că partea vătămată este mult mai avantajată de exercitarea 
acţiunii civile în procesul penal întrucât legiuitorul „dă părţii vătămate pe lângă beneficiul 

celerităţii justiţiei represive şi scutirea de taxe de timbru şi de citaţiuni”. 
3.2. Punerea în mişcare a acţiunii civile. 
Acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal se pune în mişcare, de regulă, 

prin constituirea persoanei vătămate ca parte civilă. 
Ca o excepţie de la regula punerii în mişcare a acţiunii civile prin constituirea ca 

parte civilă în procesul penal a persoanei vătămate, în situaţiile prevăzute de art. 17 
C.pr.pen., când cel vătămat prin infracţiune este o persoană lipsită de capacitate de 
exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, acţiunea civilă se porneşte şi din oficiu, 
chiar şi după citirea actului de sesizare în faţa instanţei de judecată. Aspect ce reiese din 
obligaţia instanţei de a se pronunţa asupra reparării pagubei în cazul exercitării din oficiu 
(art. 17 alin. 3 C.pr.pen.)16. 

Odată cu punerea în mişcare a acţiunii civile sau ulterior acestui moment, se poate 
introduce în cauză şi partea responsabilă civilmente. 

3.3. Exercitarea acţiunii civile. 
Partea civilă exercită acţiunea civilă în procesul penal, atât prin propunerea şi 

administrarea probelor referitoare la pretenţiile sale civile, cât şi prin solicitarea expresă de 

                                                 
12Anca-Lelia Lorincz, op. cit., pag. 104. 
13V.Dongoroz, S.Kahane, G.Antoniu, C-tin Bulai, N.Iliescu, R.Stănoiu, Explicaţii teoretice ale Codului de 
procedură penală român. Partea generală., vol.V, Ed.Academiei Române şi Ed.All Beck, Bucureşti, 2003, 
pag. 75. 
14Anastasiu Crişu, op. cit., pag. 160.  
15I.Tanoviceanu, op. cit., pag. 325. 
16V.Dongoroz, S.Kahane, G.Antoniu, C-tin Bulai, N.Iliescu, R.Stănoiu, Explicaţii teoretice ale Codului de 
procedură penală român. Partea generală., vol.V, Ed.Academiei Române şi Ed.All Beck, Bucureşti, 2003, 
pag. 79. 
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a fi obligaţi inculpatul şi partea responsabilă civilmente la repararea pagubei pe care a 
suferit-o prin infracţiune17. 

3.4. Rezolvarea acţiunii civile. 
După ce a fost pusă în mişcare acţiunea civilă în procesul penal şi ulterior 

exercitată în cadrul aceluiaşi proces, etapa finală o reprezintă rezolvarea dată acţiunii civile 
prin soluţia dispusă de instanţa de judecată. 

De regulă atunci când acţiunea civilă a fost alăturată acţiunii penale şi împreună au 
ajuns în faţa instanţei de judecată18, prin hotărârea pronunţată instanţa va soluţiona ambele 
acţiuni. 

Cu toate acestea pot apărea situaţii în care rezolvarea acţiunii civile în procesul 
penal ar putea întârzia soluţionarea acţiunii civile.  

În astfel de cazuri, potrivit art. 347 C.pr.pen., instanţa poate disjunge acţiunea 
civilă, ceea ce va determina soluţionarea cu celeritate a acţiunii penale. 

Din textul dispoziţiilor art. 346 alin. 2, 3 şi 4 C.pr.pen. ce reglementează rezolvarea 
acţiunii civile în procesul penal reiese că instanţa de judecată are patru posibilităţi19: 

� nu acordă despăgubiri civile; 
� admite acţiunea civilă în tot sau în parte; 
� respinge acţiunea civilă ca lipsită de temei; 
� nu soluţionează acţiunea civilă. 
3.5.  Raportul dintre acţiunea penală şi acţiunea civilă. 
Problema raportului dintre acţiunea penală şi acţiunea civilă apare atunci când cele 

două acţiuni nu sunt exercitate concomitent în faţa instanţei penale, şi deci cadrul judiciar 
nu este unic. 

Posibilitatea exercitării separate a celor două acţiuni este determinată de faptul că 
deşi au amândouă ca izvor infracţiunea, au obiecte diferite (tragerea la răspundere penală, 
respectiv tragerea la răspundere civilă) astfel că, spre deosebire de acţiunea penală care 
poate fi exercitată doar la instanţa penală, acţiunea civilă poate fi exercitată în procesul 
penal dar şi în faţa unei instanţe civile20. 

Prin exercitarea şi soluţionarea separată a acţiunii penale şi a acţiunii civile pot 
apărea trei situaţii: 

� când acţiunea penală este soluţionată separat şi înaintea acţiunii civile; 
� când acţiunea civilă este soluţionată separat şi înaintea acţiunii penale; 
� când cele două acţiuni sunt exercitate concomitent, dar separat. 

Astfel, în cazul în care acţiunea penală este soluţionată separat şi înaintea acţiunii 
civile, potrivit art. 22 alin. 1 C.pr.pen., hotărârea definitivă a instanţei penale are autoritate 
de lucru judecat în faţa instanţei civile care judecă acţiunea civilă, dar numai cu privire la 
existenţa faptei, a persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acesteia. 

Doctrina21 a arătat că legea limitează autoritatea de lucru judecat cu privire la cele 
trei aspecte, nefiind admis ca ea să producă efecte cu privire la orice împrejurare. 

Cu toate acestea, instanţa civilă trebuie să respecte şi dispoziţiile din hotărârea 
penală dispuse potrivit art. 348 C.pr.pen. cu privire la restituirea lucrului, desfiinţarea 
totală sau parţială a unui înscris şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii. 

În situaţia în care acţiunea civilă este rezolvată separat şi înaintea acţiunii penale, 
potrivit art. 22 alin. 2 C.pr.pen. hotărârea definitivă a instanţei civile nu are autoritate de 
lucru judecat în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţei penale în ceea ce priveşte 
existenţa faptei penale, a persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acesteia. 

                                                 
17Gr.Theodoru, op. cit., pag. 218. 
18I.Neagu, Tratat de procedură penală. Partea generală. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Ed.Universul 
Juridic, Bucureşti, 2010, pag. 342. 
19Idem, pag. 204-205. 
20Anca-Lelia Lorincz, op. cit., pag. 116. 
21V.Dongoroz, S.Kahane, G.Antoniu, C-tin Bulai, N.Iliescu, R.Stănoiu, Explicaţii teoretice ale codului de 
procedură penală român. Partea generală., vol.V, ediţia a II-a, Ed.Academiei Române şi Ed.All Beck, 
Bucureşti, 2003, pag. 82. 
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În doctrină s-a arătat că limitarea concordă cu autoritatea pe care trebuie să o aibă 
judecata instanţei penale asupra judecăţii instanţei civile privitoare la aceeaşi faptă22. 

Atunci când însă, cele două acţiuni sunt exercitate concomitent, dar separat, este 
necesară o disciplinare specială deoarece există pericolul pronunţării unor hotărâri 
judecătoreşti contradictorii23. 

Aceasta fiind şi situaţia în care apare, cel mai acut, nevoia reglementării raportului 
dintre acţiunea penală şi acţiunea civilă. 

Într-o asemenea situaţie în care cele două acţiuni sunt exercitate concomitent dar la 
instanţe diferite (acţiunea penală la instanţa penală şi acţiunea civilă la instanţa civilă) 
trebuie stabilită o prioritate legală. 

Ca atare, prin dispoziţiile art. 19 alin. 2 C.pr.pen. se prevede că judecata în faţa 
instanţei civile se suspendă până la rezolvarea definitivă a cauzei penale, aşa-numita regulă 
„penalul ţine în loc civilul”. 

Secţiunea 4. Reglementarea acţiunii civile în cadrul procesului penal, în noul 
Cod de procedură penală. 

În capitolul II cu denumirea „Acţiunea civilă” al Titlului II intitulat „Acţiunea 

penală şi acţiunea civilă în procesul penal” din noul Cod de procedură penală se regăsesc 
dispoziţii privind reglementarea exercitării acţiunii civile în cadrul procesului penal. 

Se remarcă faptul că cele mai multe modificări aduse actualei reglementări a 
acţiunii civile exercitate în procesul penal sunt de natură a accelera soluţionarea acţiunii 
civile şi implicit a procesului penal, asigurându-i astfel persoanei vătămate căreia i s-a 
produs un prejudiciu prin săvârşirea infracţiunii, o mai eficientă şi rapidă satisfacere a 
pretenţiilor civile, punându-i-se la dispoziţie instrumentele legale necesare realizării 
acestui interes. 

În situaţia în care persoanei vătămate nu i se poate repara în natură prejudiciul 
produs prin săvârşirea infracţiunii, legiuitorul noului Cod de procedură penală a introdus o 
dispoziţie inovatoare pentru legislaţia noastră procesual penală, menită să asigure o 
despăgubire bănească prioritară a persoanei vătămate. 

Astfel, în art. 397 alin. 6 din N.C.pr.pen. se prevede că în cazul în care este admisă 
acţiunea civilă, instanţa dispune plata din cauţiune a despăgubirilor acordate pentru 
repararea pagubelor produse prin infracţiune, în cazul în care, în cursul urmăririi penale, al 
procedurii de cameră preliminară sau al judecăţii, faţă de inculpat s-a luat măsura 
preventivă a controlului judiciar pe cauţiune sau s-a dispus înlocuirea unei alte măsuri 
preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune. 

O schimbare însemnată se remarcă şi în reglementarea raportului dintre acţiunea 
penală şi acţiunea civilă în noul Cod de procedură penală faţă de actuala reglementare. 

Dacă în dispoziţiile art. 19 alin. 2 C.pr.pen. se prevede suspendarea judecăţii în faţa 
instanţei civile până la rezolvarea definitivă a cauzei, ca o expresie a regulii „penalul ţine 

în loc civilul”, fără a fi prevăzută vreo condiţionare, în noul Cod de procedură penală 
aplicarea acestei reguli este limitată la o perioadă determinată, care nu poate fi mai mare 
de un an. 

Astfel, în alin. 7 al art. 27 din N.C.pr.pen. se prevede că judecata în faţa instanţei 
civile se suspendă după punerea în mişcare a acţiunii penale şi până la rezolvarea în primă 
instanţă a cauzei penale, dar nu mai mult de un an. 

Limitarea aplicării regulii „penalul ţine în loc civilul” denotă grija pe care 
legiuitorul noului Cod de procedură penală o arată faţă de persoana vătămată, acordându-
se prioritate despăgubirii acesteia. 

În scopul de a i se acorda persoanei vătămate toate şansele şi instrumentele legale 
necesare pentru repararea prejudiciului sunt şi prevederile art. 28 din N.C.pr.pen. 
referitoare la autoritatea hotărârii penale în procesul civil şi efectele hotărârii civile în 
procesul penal. 

                                                 
22Idem. 
23N.Volonciu, op. cit., pag. 286. 
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Spre deosebire de actuala reglementare, care prin dispoziţiile art. 22 alin. 1 
C.pr.pen. limita autoritatea de lucru judecat a hotărârii definitive a instanţei penale în faţa 
instanţei civile care judeca acţiunea civilă, la aspectele privitoare la existenţa faptei, a 
persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acesteia, în dispoziţiile art. 28 din N.C.pr.pen. 
limitarea este doar cu privire la existenţa faptei şi a persoanei care a săvârşit-o. 

În plus, în art. 28 alin. 1 din N.C.pr.pen. se prevede că în caz de achitare sau 
încetare a procesului penal, instanţa civilă nu este legată în ceea ce priveşte existenţa 
prejudiciului ori a vinovăţiei autorului faptei ilicite. 

În schimb, în mod corect, reglementarea autorităţii de lucru judecat a hotărârii 
definitive a instanţei civile în faţa organelor judiciare penale a rămas neschimbată faţă de 
actuala reglementare (art. 22 alin. 2 C.pr.pen.). 

În cazul încheierii unui acord de vinovăţie, instituţie neexistentă în actuala 
reglementare, potrivit art. 486 alin. 2 din N.C.pr.pen., hotărârea prin care s-a admis acordul 
de recunoaştere a vinovăţiei nu are autoritate de lucru judecat asupra întinderii 
prejudiciului în faţa instanţei civile. 

 
CAPITOLUL III: MĂSURILE ASIGURĂTORII ÎN PROCESUL PENAL. 

Secţiunea 1. Cadrul juridic actual. 
În secţiunea II intitulată „Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi 

restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii” din capitolul II cu denumirea „Alte 

măsuri procesuale” al Titlului IV intitulat „Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale” 
din Partea generală a Codului de procedură penală, se regăsesc dispoziţii care 
reglementează: măsurile asigurătorii, organele care aduc la îndeplinire măsurile 
asigurătorii, procedura sechestrului, procesul-verbal de sechestru şi inscripţia ipotecară, 
poprirea precum şi procedura contestării măsurilor asigurătorii. 

Secţiunea 2. Noţiune şi alte dispoziţii comune privind măsurile asigurătorii. 
2.1. Noţiune. 
Măsurile asigurătorii sunt măsuri procesuale cu caracter real, ce constau în 

indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile ale învinuitului, inculpatului sau ale părţii 
responsabile civilmente, dar şi a sumelor datorate cu orice titlu acestora de către o terţă 
persoană ori chiar de cel păgubit, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse, a 
reparării pagubei produse prin infracţiune, precum şi pentru garantarea executării pedepsei 
amenzii. 

2.2. Importanţă şi funcţionalitate. 
În doctrină s-a arătat că măsurile asigurătorii „îşi justifică prezenţa în cadrul 

măsurilor procesuale, deoarece, până la soluţionarea definitivă a cauzelor penale şi 

rămânerea definitivă a hotărârii prin care a fost admisă acţiunea civilă, reparatorie sau 

prin care s-a pronunţat pedeapsa amenzii, inculpatul sau partea responsabilă civilmente 

ar putea să înstrăineze bunurile pe care le are şi să devină insolvabili”24. 
2.3. Luarea măsurilor asigurătorii. 
Ca regulă generală desprinsă din modul de redactare a textului legal (art. 163 

C.pr.pen.), în principiu, luarea măsurilor asigurătorii este facultativă, dispunerea acestora 
fiind lăsată la aprecierea organului competent în funcţie de datele concrete ale fiecărei 
cauze penale, indiferent de scopul măsurilor. 

Singurul caz reglementat de art. 163 C.pr.pen. când măsurile asigurătorii sunt 
obligatorii este cel prevăzut în art. 163 alin. 3 lit. b C.pr.pen. 

Astfel, potrivit art. 163 alin. 3 lit. b C.pr.pen. luarea măsurilor asigurătorii este 
obligatorie în cazul în care cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu 
sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă. Aceasta este de altfel şi singura situaţie în care 
acţiunea civilă se porneşte şi se exercită din oficiu (art. 17 alin. 1 - 3 C.pr.pen.). 

2.4. Dispoziţii din legi speciale cu privire la obligativitatea măsurilor 
asigurătorii. 
                                                 
24I.Neagu, Tratat de procedură penală. Partea generală. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Ed.Universul 
Juridic, Bucureşti, 2010, pag. 622. 
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Pe lângă prevederile art. 163 alin. 6 lit. a C.pr.pen., dispoziţii cu privire la 
obligativitatea luării măsurilor asigurătorii sunt incluse şi în Legea nr. 78/2000 privind 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, în Legea nr. 656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, dar şi în Legea nr. 241/2005 pentru 
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. 

Se constată că argumentele juridice reţinute în motivarea Deciziei nr. 
191/12.10.2000 a Curţii Constituţionale, privitoare la respectarea dispoziţiilor art. 42 alin.1 
din Constituţie, referitoare la protejarea proprietăţii private în mod egal, sunt incidente şi 
în analiza eventualei neconformităţi a dispoziţiilor ce reglementează obligativitatea luării 
măsurilor asigurătorii cu norma constituţională, întrucât în ipoteza săvârşirii unei 
infracţiuni prevăzute de legile în discuţie, persoana vătămată căreia i s-a cauzat o pagubă, 
beneficiază în mod evident de un tratament privilegiat faţă de persoanele prejudiciate prin 
săvârşirea altor infracţiuni, în cazul cărora nu e prevăzută obligativitatea luării măsurilor 
asigurătorii. 

În consecinţă titularul proprietăţii private păgubit prin săvârşirea uneia dintre 
infracţiunile pentru care luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie prin lege este 
avantajat faţă de ceilalţi titulari ai dreptului de proprietate păgubiţi pin alte infracţiuni, ceea 
ce reprezintă o ocrotire diferenţiată, discriminatorie a proprietăţii private. 

Totodată se constată că deşi în dispoziţiile legale anterior menţionate este 
prevăzută obligativitatea luării măsurilor asigurătorii de către organele judiciare 
competente, dispunerea acestor măsuri este inutilă în situaţia în care măsura asigurătorie se 
ia pentru repararea pagubei produse prin infracţiune iar în cauză nu există constituire de 
parte civilă. 

Secţiunea 3. Scopul măsurilor asigurătorii. 
Măsurile asigurătorii au drept scop asigurarea executării dispoziţiilor privind latura 

civilă, respectiv repararea pagubei, dar şi a laturii penale, respectiv plata amenzii penale25. 
Totodată, atunci când măsurile asigurătorii se iau în vederea confiscării speciale 

sau a confiscării extinse, acestea au drept scop asigurarea executării eventualei aplicări a 
acestor măsuri de siguranţă.  

3.1. Repararea pagubei. 
În cursul procesului penal, măsurile asiguratorii pot fi luate doar pentru a garanta 

recuperarea prejudiciului material (patrimonial) cauzat prin infracţiune şi niciodată pentru 
garantarea recuperării prejudiciului moral, pentru care, de asemenea, se poate exercita 
acţiunea civilă (art. 14 al. 5 C.pr.pen.). 

3.2. Confiscarea specială. 
Prin art. I din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de 

procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi, s-a modificat textul art. 163 al. 1 
C.pr.pen. şi s-a introdus posibilitatea ca sechestrul să poată fi dispus şi în scopul de a se 
asigura executarea eventualei confiscări. 

3.2.1. Condiţiile generale ale confiscării speciale. 
3.2.1.1. Existenţa unei stări de pericol. 
3.2.1.2. Săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau a unei infracţiuni. 
3.2.2. Categorii de bunuri care pot fi obiectul confiscări speciale. 
Referitor la bunurile ce pot forma obiectul confiscării speciale, prin dispoziţiile art. 

118 C.pen. s-au stabilit cu exactitate categoriile de bunuri supuse confiscării speciale. 
3.2.3. Organele judiciare competente să dispună confiscarea specială.  
Competenţa de a dispune confiscarea specială aparţine instanţei de judecată numai 

în cazul în care este sesizată cu judecarea infracţiunii respective. În cazul în care s-a dispus 
scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, procurorul este competent 
în temeiul dispoziţiilor art. 245 al. 1 lit. b C.pr.pen. să dispună confiscarea specială. 

3.3. Confiscarea extinsă. 

                                                 
25George Coca, op. cit, pag. 191. 
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Confiscarea extinsă a fost introdusă în legislaţia internă prin dispoziţiile art. I din 
Legea nr. 63/17.04.2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a 
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. 

3.3.1. Condiţii de aplicare a confiscării extinse. 
3.3.1.1. Condamnarea persoanei pentru săvârşirea unei infracţiuni de o 

anumită gravitate. 
3.3.1.2. Săvârşirea infracţiunilor enumerate limitativ în art. 1182 alin. 1 C.pen. 
3.3.1.3. Dobândirea de către persoana condamnată a unor bunuri a căror 

valoare depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute în mod licit. 
3.3.1.4. Convingerea instanţei că bunurile supuse confiscării extinse provin din 

activităţi infracţionale de natura celor prevăzute în art. 1182 alin. 1 C.pen. 
3.3.1.5.  Existenţa unei stări de pericol. 
3.3.2. Organele judiciare competente să dispună confiscarea extinsă. 
Spre deosebire de măsura de siguranţă a confiscării speciale care poate fi dispusă şi 

de procuror în cazurile în care se dispune o soluţie de scoatere de sub urmărire penală sau 
de încetare a urmăririi penale, în situaţia confiscării extinse, măsura poate fi dispusă doar 
de instanţa de judecată. 

3.4. Pedeapsa amenzii. 
Potrivit art. 53 alin. 1 pct. 1 C.pen. pedepsele principale sunt: detenţiunea pe viaţă, 

închisoarea de la 15 zile la 30 ani şi amenda de la 100 lei la 50.000 lei. 
Amenda penală este definită în doctrină ca fiind „o pedeapsă ce constă într-o sumă 

de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească în contul statului”, iar caracterul 
coercitiv al acesteia rezultă din micşorarea silită a patrimoniului condamnatului26. 

Secţiunea 4. Competenţa luării măsurilor asigurătorii. 
4.1. Organele judiciare competente să dispună măsurile asigurătorii. 
Potrivit art. 163 alin. 1 C.pr.pen., măsurile asigurătorii se iau în cursul procesului 

penal de procuror sau de instanţa de judecată. 
Ca atare singurele organe judiciare competente să dispună cu privire la luarea 

măsurilor asigurătorii în cursul procesului penal sunt procurorul în faza de urmărire penală 
şi instanţa de judecată, în faza de judecată. 

4.2. Actul prin care se dispun măsurile asigurătorii şi menţiunile acestuia. 
Măsurile asigurătorii se pot lua în cursul urmăririi penale de procuror prin 

ordonanţă (art. 164 alin. 1 C.pr.pen.) şi în cursul judecăţii pot fi dispuse de instanţa de 
judecată prin încheiere (art. 164 alin. 2 C.pr.pen.). 

Secţiunea 5. Obiectul măsurilor asigurătorii. 
Potrivit dispoziţiilor legale care reglementează măsurile asigurătorii în procesul 

penal (art. 163 şi următoarele C.pr.pen.), pot forma obiectul măsurilor asigurătorii bunurile 
mobile şi imobile ale învinuitului, inculpatului ori ale părţii responsabile civilmente, 
precum şi sumele de bani datorate acestora, cu orice titlu, de către o a treia persoană sau 
chiar de către cel păgubit. 

5.1. Bunuri care pot face obiectul măsurilor asigurătorii. 
Ţinând cont de scopul măsurilor asigurătorii, obiectul acestora diferă, după cum au 

fost dispuse pentru asigurarea reparării pagubei, în vederea confiscării speciale, a 
confiscării extinse sau pentru garantarea executării pedepsei amenzii. 

5.1.1. În vederea reparării pagubei. 
Dispoziţiile art. 163 al. 2 C.pr.pen. prevăd că măsurile asigurătorii în vederea 

reparării pagubei se pot lua asupra bunurilor învinuitului, inculpatului ori ale părţii 
responsabile civilmente până la concurenţa valorii probabile a cauzei. 

5.1.2. Pentru garantarea executării pedepsei amenzii. 
Potrivit dispoziţiilor art. 163 alin. 3 C.pr.pen. măsurile asigurătorii pentru 

garantarea executării pedepsei amenzii se iau numai asupra bunurilor învinuitului sau 
inculpatului. 

5.1.3. În vederea confiscării speciale. 
                                                 
26Idem, pag. 23. 
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Măsura asigurătorie luată în vederea confiscării speciale poate avea ca obiect 
bunurile învinuitului sau ale inculpatului, datorită caracterului personal al acestei sancţiuni 
de drept penal. 

Până în prezent nici practica judiciară şi nici doctrina nu au dat vreo soluţie cu 
privire la împrejurarea dacă asupra bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale în 
condiţiile art. 118 C.pen. se pot lua măsuri asigurătorii în situaţia în care în cauză este 
începută urmărirea penală cu privire la faptă (in rem) sau atunci când, deşi este începută 
urmărirea penală cu privire la persoană (in personam) totuşi confiscarea specială vizează 
bunurile unei alte persoane care nu are calitatea de învinuit sau inculpat. 

Având în vedere că în cazul confiscării speciale, scopul luării unei măsuri 
asigurătorii vizează tocmai asigurarea eventualei confiscări speciale, este firesc ca 
măsurile asigurătorii să poate fi luate şi în cele două situaţii anterior menţionate. 

Se remarcă astfel o lacună în reglementarea măsurilor asigurătorii luate pentru 
garantarea eventualei confiscări speciale, deoarece nu există prevedere expresă în acest 
sens. 

Cu toate acestea se remarcă faptul că nu se face nicio distincţie după cum urmărirea 
penală este începută „in rem” sau „in personam”. 

5.1.4. În vederea confiscării extinse. 
În ceea ce priveşte măsura asigurătorie luată în vederea confiscării extinse, 

prevăzută de art. 1182 C.pen. aceasta poate avea ca obiect doar bunurile învinuitului sau 
inculpatului datorită caracterului personal al acestei sancţiuni de drept penal, dar şi datorită 
împrejurării că măsurile asiguratorii pot fi luate doar „în cursul procesului penal”, iar 
dispoziţiile art. 1182 C.pen. au în vedere bunurile persoanei condamnate. 

5.2. Bunuri care nu pot face obiectul măsurilor asigurătorii. 
Potrivit dispoziţiilor art. 163 al. 4 C.pr.pen. nu pot fi sechestrate bunuri care aparţin 

unei unităţi dintre cele la care se referă art. 145 din Codul penal, precum şi cele exceptate 
de lege. 

În consecinţă, bunurile care nu pot forma obiectul măsurilor asigurătorii sunt 
bunurile inalienabile, scoase din circuitul civil, care nu pot forma obiectul actului juridic 
civil27. 

Secţiunea 6. Condiţii pentru luarea măsurilor asigurătorii. 
La stabilirea condiţiilor pentru luarea măsurilor asigurătorii trebuie avute în vedere 

dispoziţiile din Codul de procedură penală referitoare la măsurile asigurătorii, repararea 
pagubei, confiscarea specială, confiscarea extinsă şi pedeapsa amenzii. 

Aceste condiţii trebuie îndeplinite cumulativ28 şi diferă în funcţie de scopul pentru 
care s-a luat măsura asiguratorie. 

6.1. Situaţia măsurii asigurătorii luate în vederea reparării pagubei. 
Când măsura asiguratorie a fost dispusă, la cererea părţii civile sau din oficiu, în 

cursul procesului penal, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune, din 
dispoziţiile art. 163 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. rezultă următoarele condiţii cumulative ce trebuie 
îndeplinite pentru luarea măsurii asigurătorii: 

- să existe o pagubă materială; 
- paguba să fie produsă prin infracţiune; 
- să existe un proces penal cu privire la infracţiunea care a produs 

paguba; 
- să existe constituire de parte civilă29. 

6.2. Situaţia măsurii asigurătorii luate pentru garantarea executării pedepsei 
amenzii. 

                                                 
27Gheorghe Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Casa de Editură 
şi Presă „Şansa” – SRL, Bucureşti, 1992, pag. 91. 
28George Coca, op. cit., pag. 191. 
29Excepţie în cazurile prevăzute de art. 17 C.pr.pen. când acţiunea civilă este exercitată din oficiu. 
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Pentru luarea măsurii asigurătorii în vederea garantării executării pedepsei amenzii 
nu trebuie îndeplinite aceleaşi condiţii ca pentru măsura asigurătorie luată pentru 
garantarea reparării pagubei, ci este suficientă30 îndeplinirea următoarelor condiţii: 

- să se fi săvârşit o infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa amenzii; 
- să existe un proces penal cu privire la infracţiunea respectivă. 
În literatura de specialitate, unii autori31 consideră că procurorul sau instanţa de 

judecată, în aplicarea măsurii asigurătorii în vederea garantării executării pedepsei 
amenzii, trebuie să constate că învinuitul sau inculpatul încearcă să se sustragă de la 
executarea unei eventuale pedepse la amendă penală. 

6.3. Situaţia măsurii asigurătorii luate în vederea confiscării speciale. 
Pentru luarea măsurii asigurătorii în vederea confiscării speciale trebuie îndeplinite 

cumulativ atât condiţiile necesare pentru luarea confiscării speciale cât şi cele pentru 
luarea măsurii asigurătorii în vederea confiscării speciale. 

Totodată trebuie avut în vedere că măsurile asigurătorii se iau numai în cadrul unui 
proces penal şi deci trebuie să fie începută urmărirea penală. 

Ca atare, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a se putea lua măsura asigurătorie 
în vederea confiscării speciale sunt: 

- existenţa unei stări de pericol cu privire la anumite bunuri care au legătură cu 
săvârşirea unei infracţiuni, ori a căror deţinere este interzisă de lege; 
- să se fi săvârşit o infracţiune care are legătură cu bunuri faţă de care există o stare 
de pericol, ori a căror deţinere este interzisă de lege; 
- să existe un proces penal cu privire la infracţiunea respectivă. 
6.4. Situaţia măsurii asigurătorii luate în vederea confiscării extinse. 
Ca şi în situaţia măsurilor asigurătorii luate în vederea confiscării speciale şi în 

această situaţie trebuie îndeplinite cumulativ atât condiţiile pentru luarea confiscării 
extinse, cât şi cele pentru dispunerea măsurii asigurătorii, adaptate împrejurării că măsura 
asigurătorie se ia înainte de condamnare. 

Condiţiile de luare a măsurii asigurătorii în vederea confiscării extinse sunt 
următoarele: 

- să se fi săvârşit o infracţiune dintre cele enumerate în art. 1182 C.pen., dacă fapta 
este susceptibilă să îi procure învinuitului sau inculpatului un folos material şi 
pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 5 ani sau mai mare; 
- dobândirea de către învinuit sau inculpat a unor bunuri, într-o perioadă de 5 ani 
înainte şi dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data 
emiterii actului de sesizare a instanţei, a căror valoare depăşeşte în mod vădit 
veniturile obţinute de învinuit sau inculpat în mod ilicit; 
- existenţa unei stări de pericol cu privire la posibilitatea săvârşirii unor noi 
infracţiuni; 
- existenţa unui proces penal cu privire la infracţiunile prevăzute în art. 1182 alin. 1 
C.pen. 
Secţiunea 7. Durata măsurilor asigurătorii. 
Deşi nu există prevederi legale exprese cu privire la durata măsurilor asigurătorii,  

ţinând seama de scopul acestora, măsurile asigurătorii durează, de regulă, până la 
soluţionarea definitivă a cauzei32 sau până la atingerea scopului pentru care au fost 
dispuse. 

Măsurile asigurătorii pot fi însă revocate şi înainte de soluţionarea definitivă a 
cauzei, dacă au dispărut temeiurile pentru care au fost luate. 

7.1. Situaţia emiterii rechizitoriului de către procuror. 
                                                 
30N.Volonciu, op. cit, pag. 447. I. Doltu şi D. Toma, Sechestrul penal, inscripţia ipotecară şi poprire. 
Contestarea acestor măsuri asiguratorii, în Dreptul nr.1/2005, pag. 228. 
31Gr. Theodoru, op. cit, pag. 468. 
32„Dacă prima instanţă obligă la despăgubiri, măsura asiguratorie luată în cursul urmăririi penale trebuie 
menţinută” (Tribunalul Suprem, Secţia penală, decizia nr.1899/1988, R.R.D. nr. 9-12/1989, pag. 138) citată 
de Grigore Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, pag. 470, nota 
subsolică 8. 
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În cazul în care procurorul, la finalizarea urmăririi penale, dispune trimiterea în 
judecată, prin rechizitoriu, trebuie să dispună şi cu privire la revocarea sau menţinerea 
măsurilor asigurătorii, ori dacă nu s-a luat o asemenea măsură, o poate dispune33. 

7.2. Situaţia emiterii de către procuror a unei soluţii de netrimitere în 
judecată. 

În cazul în care procurorul dispune la finalizarea urmăririi penale, o soluţie de 
netrimitere în judecată, încetarea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală, 
măsura asigurătorie luată încetează la momente diferite în funcţie de scopul pentru care a 
fost dispusă. 

7.2.1. În vederea confiscării speciale sau a confiscării extinse  
Pentru stabilirea duratei măsurilor asigurătorii în această situaţie, trebuie avute în 

vedere dispoziţiile art. 245 alin. 1 lit. b C.pr.pen. care prevăd că prin ordonanţa de încetare 
a urmăririi penale34 se dispune totodată şi asupra confiscării lucrurilor care potrivit art. 118 
din Codul penal sunt supuse confiscării speciale şi restituirii celorlalte.  

7.2.2. În vederea garantării executării pedepsei amenzii. 
Măsura asigurătorie luată în vederea garantării executării pedepsei amenzii 

încetează la data dispunerii ordonanţei de încetarea a urmăririi penale sau de scoatere de 
sub urmărire penală. 

În acest sens sunt şi dispoziţiile art. 245 alin. 1 lit. a C.pr.pen. care prevăd că prin 
ordonanţa de încetare a urmăririi penale35 se dispune totodată şi asupra revocării măsurilor 

asigurătorii luate în vederea executării pedepsei amenzii. 
7.2.3. În vederea reparării pagubei. 
Momentul încetării măsurii asigurătorii atunci când aceasta a fost luată în vederea 

reparării pagubei şi la finalizarea urmăririi penale procurorul dispune o soluţie de încetarea 
a urmăririi penale sau de scoatere de sub urmărire penală este cu totul altul decât 
momentul la care încetează măsura asigurătorie atunci când aceasta a fost luată în vederea 
confiscării speciale, a confiscării extinse ori pentru garantarea executării pedepsei amenzii. 

Potrivit art. 245 alin. 1 lit. c C.pr.pen.36 prin ordonanţa de încetare a urmăririi 
penale se dispune şi asupra măsurilor asigurătorii privind reparaţiile civile, iar în situaţia în 
care s-a dispus menţinerea măsurilor asigurătorii privind reparaţiile civile, acestea se 
consideră desfiinţate dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în 
termen de 30 zile de la comunicarea încetării urmăririi penale. 

În consecinţă, atunci când procurorul dispune revocarea măsurii asigurătorii luate 
pentru repararea pagubei, prin ordonanţa de încetare a urmăririi penale sau de scoatere de 
sub urmărire penală, măsura asigurătorie încetează la data emiterii ordonanţei. 

În schimb, în aceeaşi ipoteză, când se dispune menţinerea măsurii asigurătorii luate 
în vederea reparării pagubei, aceasta încetează dacă în termen de 30 zile de la comunicarea 
soluţiei de netrimitere în judecată, partea vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei 
civile. 

Dacă însă persoana vătămată a formulat acţiune în faţa instanţei civile, în termenul 
de 30 zile, măsura asigurătorie durează până la soluţionarea definitivă a cauzei civile şi 
punerea în executare a dispoziţiilor civile. 

Secţiunea 8. Organele care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii. 
Printre dispoziţiile ce reglementează măsurile asigurătorii se regăsesc şi cele 

referitoare la organele care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii în cursul procesului 
penal, astfel că în art. 164 C.pr.pen. se indică cine anume aduce la îndeplinire aceste 
măsuri, în funcţie de faza în care se află procesul penal. 
                                                 
33M.Udroiu, op. cit., pag. 231. 
 A se vedea şi dispoziţiile art. 263 C.pr.pen. şi art. 260 al. 1 lit. b C.pr.pen. 
34În art. 249 C.pr.pen. care reglementează cazurile şi procedura scoaterii de sub urmărire penală, se prevede 
expres în alineatul 2 că dispoziţiile art. 242-246 C.pr.pen. şi art. 248 C.pr.pen. se aplică în mod corespunzător 
şi în procedura scoaterii de sub urmărire penală. 
35Dispoziţiile art. 242-246 C.pr.pen. şi art. 248 C.pr.pen. se aplică în mod corespunzător şi în procedura 
scoaterii de sub urmărire penală. 
36Dispoziţia este aplicabilă şi în cazul scoaterii de sub urmărire penală. 
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Primul alineat al art. 164 C.pr.pen. prevede ca regulă generală pentru faza de 
urmărire penală că ordonanţa de luare a măsurii asigurătorii se aduce la îndeplinire de 
organul care a luat măsura, iar în al doilea alineat al aceluiaşi articol din C.pr.pen., se 
prevede ca regulă generală pentru faza de judecată a procesului penal, că încheierea 
instanţei de judecată prin care s-a dispus luarea măsurii asigurătorii se aduce la îndeplinire 
prin executorul judecătoresc. 

Însă acestea nu sunt singurele organe ce pot aduce la îndeplinire măsurile 
asigurătorii, cercul persoanelor care pot realiza această activitate fiind mai mare decât cel 
al persoanelor care pot dispune luarea măsurilor asigurătorii. 

Secţiunea 9. Consideraţii privind luarea măsurilor asigurătorii faţă de 
persoana juridică. 

Răspunderea penală a persoanei juridice a fost introdusă în Codul penal în vigoare 
urmare modificărilor aduse prin Legea nr. 278/200637. 

Art. 4796 C.pr.pen. prevede că, faţă de persoana juridică se pot lua măsuri 
asigurătorii, în vederea asigurării confiscării speciale, reparării pagubei produse prin 
infracţiune, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii. 

Se observă din modul de redactare a acestui text că legiuitorul nu a prevăzut o 
procedură specială, aplicabilă doar persoanei juridice în situaţia luării măsurilor 
asigurătorii, ci doar s-a limitat în a indica scopul pentru care se pot lua asemenea măsuri. 

Secţiunea 10. Reglementarea măsurilor asigurătorii în noul Cod de procedură 
penală.  

În Titlul V al noului Cod de procedură penală, măsurile asigurătorii îşi găsesc 
reglementarea în capitolul III cu denumirea „Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi 

restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii”. 
Referitor la scopul măsurilor asigurătorii se constată, ca element de noutate, 

reglementarea unei noi situaţii pentru care se pot lua asemenea măsuri. 
Noul Cod de procedură penală spre deosebire de actuala reglementare, prevede în 

art. 249 alin. 1 posibilitatea luării măsurilor asigurătorii şi pentru garantarea executării 
cheltuielilor judiciare. 

Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei sau pentru garantarea executării 
cheltuielilor judiciare, întrucât privesc soluţionarea laturii civile a procesului penal, potrivit 
art. 249 alin. 5 N.C.pr.pen., se pot lua doar asupra bunurilor suspectului, inculpatului sau 
ale persoanei responsabile civilmente. Ca o consecinţă a principiului proporţionalităţii şi în 
această situaţie se prevede că măsurile asigurătorii se iau până la concurenţa valorii 
probabile a pagubei sau a cheltuielilor judiciare. 

În ceea ce priveşte bunurile asupra cărora se poate institui sechestru în vederea 
confiscării speciale sau a confiscării extinse, noul Cod de procedură penală conţine 
dispoziţii exprese spre deosebire de actuala reglementare care este lacunară sub acest 
aspect. 

Astfel, în dispoziţiile art. 249 alin. 4 N.C.pr.pen. se prevede că atunci când 
măsurile asigurătorii se iau în vederea confiscării speciale sau a confiscării extinse se pot 
institui asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea 
sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate. 

Cu toate că textul este unul generos, cuprinzând un spectru larg de bunuri ce pot 
forma obiectul atât al confiscării speciale cât şi al confiscării extinse, trebuie remarcat că 
în ceea ce priveşte confiscarea extinsă aceasta poate fi luată ca măsură de siguranţă doar 
asupra bunurilor persoanei condamnate şi ca atare, nici măsurile asigurătorii în vederea 
confiscării extinse nu se pot institui asupra bunurilor unei alte persoane. 

În situaţia luării măsurilor asigurătorii în vederea confiscării speciale, deşi de 
asemenea nu este prevăzut expres, acestea pot avea ca obiect bunuri ce se află în 
proprietatea sau posesia altor persoane şi care urmează a fi confiscate doar atunci când 
sunt aplicabile dispoziţiile art. 112 alin. 1 lit. b şi c din N.C.pr.pen. (bunuri care au fost 
                                                 
37Legea nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 601/12.07.2006. 
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folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea 
penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut 
scopul folosirii lor; bunurile folosite, imediat după săvârşirea faptei, pentru a asigura 
scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori a produsului obţinut, dacă sunt ale 
făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lui). 

 În toate celelalte cazuri prevăzute de art. 112 N.C.pr.pen. care reglementează 
confiscarea specială, măsurile asigurătorii se pot lua doar asupra bunurilor suspectului sau 
inculpatului. 

Cu privire la bunurile care nu pot face obiectul măsurilor asigurătorii în dispoziţiile 
art. 249 alin. 8 N.C.pr.pen. se prevede că nu pot fi sechestrate bunuri care aparţin unei 
autorităţi sau instituţii publice ori unei alte persoane de drept public şi nici bunurile 
exceptate de lege. 

Durata măsurilor asigurătorii nu este reglementată expres nici în noua reglementare 
a Codului de procedură penală dar luând în considerare scopul acestora, măsurile 
asigurătorii durează, de regulă, până la soluţionarea definitivă a cauzei sau până la 
atingerea scopului pentru care au fost luate. 

Dispoziţii asemănătoare celor din actuala reglementare (art. 245 alin. 1 lit. c 
C.pr.pen.) referitoare la încetarea de drept a măsurilor asigurătorii în situaţia în care au fost 
luate în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune, dacă persoana vătămată nu 
introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 zile de la comunicarea soluţiei de 
neurmărire sau netrimitere în judecată sunt prevăzute în art. 315 alin. 2 lit. a N.C.pr.pen.. 

În acelaşi art. 315 alin. 2 lit. a N.C.pr.pen. se prevede că atunci când se dispune 
clasarea, ordonanţa prin care se dispune clasarea trebuie să cuprindă menţiuni şi cu privire 
la ridicarea sau menţinerea măsurilor asigurătorii. 

Dispoziţiile art. 315 alin. 2 lit. a N.C.pr.pen. sunt aplicabile şi în cazul în care se 
dispune renunţarea la urmărire penală (art. 318 alin. 5 N.C.pr.pen.). 

Se remarcă totodată că spre deosebire de actuala reglementare în reglementarea 
noului Cod de procedură penală nu mai este prevăzut dreptul procurorului de a dispune 
confiscarea lucrurilor care sunt supuse confiscării speciale, atunci când se dispune o 
soluţie de netrimitere în judecată, aşa cum prevede art. 245 alin. 1 lit. b din actualul Cod de 
procedură penală. 

Potrivit art. 5491 din N.C.pr.pen. în cazul în care procurorul a dispus clasarea sau 
renunţarea la urmărire penală şi sesizează judecătorul de cameră preliminară în vederea 
luării măsurii de siguranţă a confiscării speciale sau pentru desfiinţarea unui înscris, 
judecătorul de cameră preliminară dispune sub acest aspect. 

 
CAPITOLUL IV: CATEGORII DE MĂSURI ASIGURĂTORII (SECHESTRU ŞI 

FORMELE SALE). 
Secţiunea 1. Scurte consideraţii de ordin terminologic. 

Din analiza normelor ce reglementează procedura luării măsurilor asigurătorii şi a 
aducerii la îndeplinire a acestora, rezultă că legiuitorul a prevăzut norme distincte pentru 
instituirea sechestrului propriu-zis, pentru luarea inscripţiei ipotecare şi pentru poprire.  

Trebuie precizat că poprirea şi inscripţia ipotecară sunt considerate forme speciale 
ale sechestrului38. 

Secţiunea 2. Sechestrul penal propriu-zis. 
În practica parchetelor şi a instanţelor de judecată, sechestrul penal propriu-zis este 

măsura asigurătorie cea mai frecvent întâlnită şi constă în indisponibilizarea bunurilor 
mobile ale învinuitului, inculpatului sau ale părţii responsabile civilmente în vederea 
confiscării speciale, a confiscării extinse, a reparării pagubei produse prin infracţiune şi 
pentru garantarea executării pedepsei amenzii. 

2.1. Procedura sechestrului. 

                                                 
38 I. Neagu, Tratat de procedură penală, Ed. PRO, Bucureşti, 1997, pag. 354. 
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Procedura sechestrului începe cu luarea dispoziţiei de sechestrare39, prin ordonanţa 
procurorului în cursul urmăririi penale şi prin încheierea instanţei în cursul judecăţii, fiind 
reglementată de art. 165 C.pr.pen. şi art. 166 C.pr.pen. 

2.1.1. Identificarea şi evaluarea bunurilor. 
Identificarea constă în individualizarea şi enumerarea bunurilor cu indicarea exactă 

a caracteristicilor acestora când este vorba de bunuri certe40 şi în individualizare prin 
măsurare, numărare, cântărire cu indicarea exactă a însuşirilor speciei sau categoriei din 
care fac parte când este vorba de bunuri de gen. 

Evaluarea bunurilor se realizează fie prin aprecierea proprie a organului ce aplică 
sechestrul, fie pe bază de acte din care rezultă valoarea economică a bunurilor, putându-se 
apela şi la experţi. Bunurile vor fi evaluate la valoarea lor de circulaţie41. 

Pentru oricare dintre cele două operaţiuni, adică atât pentru identificare cât şi 
pentru evaluare, organul care procedează la aplicarea sechestrului poate apela în caz de 

necesitate la experţi, întrucât dispoziţia legală ce-i acordă această posibilitate nu face 
distincţie între identificare şi evaluare. 

2.1.2. Realizarea sechestrului cu sau fără ridicarea bunurilor mobile. 
Sechestrul se poate realiza fie prin lăsarea bunurilor mobile în locul în care se află, 

fie prin ridicarea acestora şi încredinţarea spre păstrare unei alte persoane. 
În alin. 9 al art. 165 C.pr.pen.  se prevede că atunci când există pericol de 

înstrăinare, celelalte bunuri mobile sechestrate vor fi puse sub sigiliu42 sau ridicate, 
putându-se numi un custode. 

2.2. Procesul-verbal de sechestru. 
Procedura de punere în aplicare a sechestrului propriu-zis se încheie cu întocmirea 

de către organul care a pus în aplicare măsura, a procesului-verbal de sechestru în care se 
consemnează toate actele efectuate. 

2.2.1. Menţiunile procesului-verbal de sechestru. 
Procesul-verbal de sechestru trebuie să conţină pe lângă menţiunile generale43 (art. 

91 C.pr.pen.) şi pe cele referitoare la sechestru, prevăzute în art. 166 C.pr.pen. 
2.2.2. Persoanele cărora li se înmânează un exemplar de pe procesul-verbal de 

sechestru. 
Conform art. 166 alin. 2 C.pr.pen., un exemplar de pe procesul-verbal se lasă 

persoanei căreia i s-a aplicat sechestrul, iar în lipsă, celor cu care locuieşte, 
administratorului, portarului ori celui care în mod obişnuit îl înlocuieşte. 

2.3. Problema pătrunderii în domiciliul învinuitului/inculpatului sau al părţii 
responsabile civilmente în cadrul procedurii sechestrului.  

În ceea ce priveşte pătrunderea în domiciliul învinuitului, inculpatului sau al părţii 
responsabile civilmente pentru aducerea la îndeplinire a sechestrului instituit asupra 
bunurilor mobile ale acestora nu se impune o autorizare specială din partea judecătorului. 

Atunci când legiuitorul a considerat necesar ca pătrunderea în domiciliul unei 
persoane să se facă în baza unei autorizaţii emise de judecător, indiferent de acordul celui 
care foloseşte locuinţa pentru a pătrunde în locuinţa sa alte persoane, a prevăzut expres 
acest lucru în cazul percheziţiei, pentru a se evita eventuale abuzuri. 

În doctrină44 s-a apreciat că, întrucât în multe cazuri, aplicarea măsurii asigurătorii 
implică în mod necesar şi pătrunderea organului care o aduce la îndeplinire, în locuinţa 

                                                 
39N.Volonciu, op. cit., pag. 444. 
40De exemplu: un autoturism se identifică prin marcă, model, an de fabricaţie, culoare, serie motor, serie 
şasiu, etc., un hard disk se identifică prin model şi serie. 
41Carmen Gâlcă, Sechestrul asigurator şi posibilitatea instituirii lui pe parcursul procesului penal, Buletin 
Documentar nr.1/2004 al P.N.A./D.N.A, publicat pe site-ul www.pna.ro.  
  
42I. Neagu, Tratat de procedură penală. Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, pag. 615, în 
nota subsolică nr. 2 consideră că sigiliul ar putea fi definit ca „o măsură a autorităţii prin care se urmăreşte 
conservarea unei anumite situaţii de fapt”. 
43Anca-Lelia Lorincz, op. cit., pag. 242. George Coca, op. cit., pag. 194. 
44N.Cornea şi Gr.Gr.Theodoru, lucrarea citată, pag. 44. 
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unei persoane împotriva voinţei acesteia sau chiar şi în lipsa acesteia (art. 165 - 166 
C.pr.pen.) pentru a identifica şi evalua bunurile ori pentru a le ridica, atunci când este 
necesar, se impune concluzia că legiuitorul ordinar a împuternicit organele investite cu o 
asemenea atribuţie, cu dreptul de a pătrunde în locuinţa celor cu privire la care urmează să 
se aplice o măsură asigurătorie, dispusă în mod legal. 

2.4. Problema existenţei obligaţiei organului care pune în aplicare sechestrul 
de a anunţa apărătorul învinuitului/inculpatului sau al părţii responsabile civilmente. 

Cu privire la procedura de aplicare a sechestrului, în doctrină s-a pus întrebarea 
dacă, faţă de dispoziţiile art. 172 C.pr.pen. privind drepturile apărătorului, procurorul are 
obligaţia de a-l înştiinţa pe avocat cu privire la data şi ora efectuării activităţii de instituire 
a sechestrului şi s-a considerat că: „Dincolo de interpretarea literară a textului este 

evident că dacă s-ar proceda la o astfel de înştiinţare prealabilă s-ar crea posibilitatea ca 

învinuitul/inculpatul să ascundă o parte din valorile sau bunurile care ar putea fi 

indisponibilizate iar demersul organului de urmărire penală ar rămâne ineficient. Faţă de 

aceste considerente şi având în vedere dispoziţiile art. 53 alin.(1) din constituţie apreciez 

că în aceste cazuri nu există obligaţia înştiinţării avocatului”
45. 

Secţiunea 3. Inscripţia ipotecară. 
Inscripţia ipotecară este tot o măsură asigurătorie care reprezintă forma specială a 

sechestrului aplicabilă bunurilor imobile. 
Ca orice măsură asigurătorie, are drept consecinţă indisponibilizarea bunurilor 

imobile în sensul că cel care le are în proprietate pierde dreptul de a le înstrăina, greva de 
sarcini sau chiar de a le folosi atunci când se aplică sigilii46. 

În literatura de specialitate47 s-a arătat că prin instituirea acestei măsuri ce are drept 
consecinţă indisponibilizarea bunurilor imobile „practic se realizează scoaterea temporară 

din circuitul civil a bunurilor sechestrate” deoarece în cazul în care ar fi înstrăinate, o 
astfel de operaţiune juridică este lovită de nulitate absolută întrucât obiectul juridic nu este 
în circuitul civil. 

Bunurile imobile care formează obiectul acestei măsuri asigurătorii pot fi 
proprietatea exclusivă a învinuitului, inculpatului sau a părţii responsabile civilmente sau 
pot fi proprietate comună a soţilor ori în indiviziune cu alte persoane, iar în situaţia 
executării silite se va avea în vedere cota parte ce revine persoanei asupra bunurilor căreia 
s-a aplicat măsura asigurătorie48. 

Secţiunea 4. Poprirea. 
În cadrul procesului penal, poprirea este o măsură asigurătorie, formă specială a 

sechestrului, utilizată pentru urmărirea sumelor de bani datorate cu orice titlu învinuitului, 
inculpatului sau părţii responsabile civilmente de către o a treia persoană ori de către cel 
păgubit49. 

Măsura este justificată de frecvenţa cazurilor în care învinuitul, inculpatul sau 
partea responsabilă civilmente au statutul de creditor50. 

Poprirea se aplică sumelor de bani, datorate cu orice titlu51 celui ale cărui bunuri au 
fost sechestrate. 

Prin instituirea popririi se evită situaţiile în care sumele de bani datorate 
învinuitului, inculpatului sau părţii responsabile civilmente s-ar putea întoarce la aceştia în 
loc să fie utilizate pentru scopul pentru care s-a luat măsura asigurătorie. 

                                                 
45Carmen Gâlcă, Sechestrul asigurător şi posibilitatea instituirii lui pe parcursul procesului penal, Buletin 
Documentar, nr. 1/2004 al P.N.A./D.N.A, publicat pe site-ul www.pna.ro.  
46Sigilarea imobilelor sechestrate este destul de rar întâlnită în practică. Ea poate fi însă aplicată când există 
pericolul distrugerii, chiar prin demolare, atunci când este vorba de clădiri. 
47Andreea Anghelof şi Adrian Lotrean, Incidenţe ale procesului penal în procedura insolvenţei, Revista de 
Insolvenţă nr. 25/2008, pag. 3. 
48A.Stoican, Conflictul procedural dintre o măsură asiguratorie şi executarea silită. Cu stricta referire la 
procedura imobiliară indirectă, Revista Română de Executare Silită nr. 4/2009, pag. 136. 
49Gheorghiţă Mateuţ, op. cit, pag. 733. 
50I.Neagu, Tratat de procedură penală, Ed.PRO, Bucureşti, 1997, pag. 355. 
51Gr. Theodoru, op. cit., pag. 471. 
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4.1. Etapele popririi. 
În procesul penal, procedura popririi cuprinde două momente: 
Primul moment îl constituie înfiinţarea popririi, care reprezintă ordinul dat 

terţului, ca debitor al învinuitului, inculpatului sau al părţii responsabile civilmente, să nu 
plătească suma datorată şi să o ţină la dispoziţia organului judiciar care a înfiinţat 
poprirea52. 

Al doilea moment este reprezentat de plata sumei care constă în consemnarea de 
către debitor (terţ poprit) a sumei datorate învinuitului, inculpatului sau părţii responsabile 
civilmente, după caz, la dispoziţia organului care a dispus poprirea sau a organului de 
executare, în termen de 5 zile de la scadenţă, cu predarea recipisei organului legal în 
termen de 24 de ore de la consemnare53. 

4.2. Efectele înştiinţării popririi. 
Referitor la efectele înştiinţării popririi luate în cursul procesului penal, sunt 

incidente dispoziţiile art. 783 din Codul de procedură civilă. 
4.3. Obiectul popririi. 
În ceea ce priveşte obiectul popririi, acesta este reprezentat de sumele de bani 

datorate cu orice titlu învinuitului, inculpatului sau părţii responsabile civilmente de către 
o a treia persoană ori chiar de cel păgubit, aşa cum se prevede în dispoziţiile art. 167 
C.pr.pen. 

Secţiunea 3. Sechestrul şi formele sale, în reglementarea noului Cod de 
procedură penală.  

Printre reglementările noului Cod de procedură penală referitoare la măsurile 
asigurătorii, se regăsesc şi dispoziţii exprese atât cu privire la sechestru şi formele de 
manifestare ale sechestrului cât şi cu privire la procedura sechestrului şi procesul-verbal de 
sechestru.  

Din dispoziţiile alin. 2 al art. 249 din N.C.pr.pen. reiese că măsurile asigurătorii ce 
se pot lua în cursul procesului penal constau în indisponibilizarea bunurilor mobile sau 
imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora. 

Procedura de punere în aplicare a sechestrului începe cu identificarea şi evaluarea 
bunurilor mobile sechestrate, iar în caz de nevoie organul care procedează la aplicarea 
sechestrului poate recurge, dacă este cazul, la evaluatori sau experţi (art. 252 alin. 1 
N.C.pr.pen.). 

Se remarcă faptul că atunci când a reglementat procedura sechestrului, legiuitorul 
noului Cod de procedură penală a lărgit sfera persoanelor care pot să acorde sprijin 
organului care aplică sechestrul, astfel că pe lângă experţi, se poate recurge dacă este cazul 
şi la evaluatori. 

Totodată, spre deosebire de actuala reglementare, care în privinţa bunurilor 
perisabile sechestrate impunea cerinţa predării acestora unităţilor comerciale cu capital 
majoritar de stat, potrivit profilului activităţii (art. 165 alin. 3 C.pr.pen.) în reglementarea 
noului Cod de procedură penală, cu privire la aceleaşi bunuri se prevede predarea lor către 
„autorităţile competente, potrivit profilului de activitate”. 

O modificare semnificativă se regăseşte în reglementarea noului Cod de procedură 
penală în ceea ce priveşte realizarea sechestrului cu sau fără ridicarea bunurilor mobile. 

Astfel, dacă în actuala reglementare a Codului de procedură penală se prevede că 
celelalte bunuri mobile sechestrate vor fi puse sub sigiliu, ridicate, sau se poate numi un 
custode doar dacă există pericolul înstrăinării bunurilor sechestrate (art. 165 alin. 9 
C.pr.pen.), din reglementarea noului Cod de procedură penală reiese că în toate cazurile, 
celelalte bunuri mobile sechestrate sunt puse sub sigiliu, ridicate sau se poate numi un 
custode (art. 252 alin. 9 N.C.pr.pen.). 

În consecinţă este exclusă posibilitatea lăsării bunurilor mobile sechestrate, 
nesigilate, în posesia celui faţă de care s-a luat măsura. 

                                                 
52George Coca, op. cit., pag. 195. În acelaşi sens şi Anca Lelia Lorincz, op. cit, pag. 243. 
53Idem. 
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Un element de noutate absolută îl reprezintă însă reglementarea în noul Cod de 
procedură penală a obligaţiei organului judiciar care a dispus instituirea sechestrului de a 
cere organului competent notarea ipotecară asupra bunurilor mobile sechestrate, anexând 
copie de pe ordonanţa sau încheierea prin care s-a dispus sechestrul şi un exemplar de pe 
procesul-verbal de sechestru (art. 253 alin. 4, 5 N.C.pr.pen.). 

Trebuie menţionat că prin noul Cod Civil se unifică reglementările în materia 
garanţiilor reale mobiliare care sunt redenumite în „ipoteci mobiliare” (inclusiv asupra 
conturilor şi asupra creanţelor) iar noţiunea de „gaj” este folosită pentru a defini doar 
garanţiile mobiliare cu deposedare (presupune remiterea materială către creditor a bunului 
mobil care face obiectul garanţiei sau titlului de valoare)54. 

 
CAPITOLUL V: VALORIFICAREA BUNURILOR MOBILE 

SECHESTRATE ÎN CURSUL PROCESULUI PENAL, ÎNAINTE DE 
PRONUNŢAREA UNEI HOTĂRÂRI DEFINITIVE. 

Secţiunea 1. Necesitatea unei reglementări în materie. 
Apariţia Legii nr. 28/201255 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

în vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, 
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, a fost determinată printre altele şi de 
realităţile practice cu care s-au confruntat organele judiciare în ultimii ani. 

Secţiunea 2. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate. 
Dispoziţiile art. 1681 C.pr.pen. introduse prin Legea nr. 28/2012 reglementează 

posibilitatea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată care a instituit 
sechestrul de a dispune, de îndată, în cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei 
hotărâri definitive, valorificarea bunurilor mobile sechestrate, la cererea proprietarului 
bunurilor sau atunci când există acordul acestuia. 

Din conţinutul reglementării dispoziţiilor art. 1681 alin. 1 C.pr.pen., reiese ca 
regulă generală valorificarea bunurilor sechestrate cu consimţământul proprietarului 
bunurilor indiferent dacă valorificarea bunurilor sechestrate se realizează din iniţiativa 
acestuia sau la solicitarea organelor judiciare. 

În doctrină s-a apreciat că nevoia de a obţine consimţământul proprietarului 
bunurilor sechestrate pentru a fi valorificate „decurge din însăşi calitatea sa de proprietar 

şi este justificat de dreptul de dispoziţie asupra bunului, până în momentul soluţionării 

definitive a procesului penal, având în vedere şi prezumţia de nevinovăţie”
56. 

Secţiunea 3. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul urmăririi 
penale. 

În cazul valorificării bunurilor sechestrate în cursul urmăririi penale, fără acordul 
proprietarului bunurilor, legiuitorul a prevăzut o procedură specială reglementată de 
dispoziţiile art. 1682 C.pr.pen., de natură să asigure respectarea tuturor drepturilor 
persoanelor interesate. 

Secţiunea 4. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în timpul judecăţii. 
Prevederile art. 1683 C.pr.pen. reglementează, în mod distinct, o procedură de 

valorificare a bunurilor mobile sechestrate, în faza de judecată a procesului penal, 
caracterizată tot de urgenţă. 

Astfel, dispoziţiile art. 1683 C.pr.pen. prevăd posibilitatea instanţei de judecată să 
dispună asupra valorificării bunurilor mobile sechestrate, în cursul judecăţii, din oficiu sau 
la cererea procurorului, a uneia dintre părţi sau a custodelui. 

Secţiunea 5. Contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile 
sechestrate. 

                                                 
54Vicenţiu Ramniceanu, Noul Cod Civil – Regimul ipotecilor mobiliare, publicat pe www.bnro.ro.  
55Legea nr. 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea îmbunătăţirii activităţii 
de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, intrate potrivit legii, în proprietatea privată a statului, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 189/22.03.2012. 
56Gheorghiţă Mateuţ, op. cit., pag. 734. 
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Art. 1684 C.pr.pen. introdus prin Legea nr. 28/2012, reglementează procedura 
contestării modului de aducere la îndeplinire a ordonanţei/încheierii de valorificare a 
bunurilor sechestrate. 

Astfel, potrivit art. 1684 C.pr.pen., împotriva ordonanţei sau, după caz, a încheierii 
de valorificare a bunurilor mobile sechestrate învinuitul sau inculpatul, partea responsabilă 
civilmente, custodele, precum şi orice altă persoană interesată pot formula, în cursul 
procesului penal, plângere la instanţa competentă să soluţioneze cauza în primă instanţă. 

Termenul prevăzut pentru formularea unei asemenea plângeri este de 15 zile de la 
îndeplinirea actului contestat.  

 
CAPITOLUL VI: CONTESTAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII. 

Ca şi în cazul altor măsuri procesuale şi în situaţia luării măsurilor asigurătorii s-a 
reglementat în mod expres posibilitatea contestării acestora pentru a se asigura dreptul la 
un proces echitabil, egalitatea de arme şi de şanse a părţilor în proces şi implicit asigurarea 
exercitării optime a dreptului la apărare al oricărei persoane căreia i-a fost restrâns un drept 
fundamental, respectiv dreptul de proprietate, prin dispunerea de către organele 
competente a măsurilor asigurătorii. 

Astfel, art. 168 din C.pr.pen., prevede posibilitatea învinuitului, inculpatului sau a 
părţii responsabile civilmente, precum şi a oricărei alte persoane interesate de a se plânge 
procurorului sau instanţei de judecată, în orice fază a procesului penal, în contra măsurilor 
asigurătorii luate dar şi împotriva modului de aducere la îndeplinire a acesteia. 

În alin. 2 al art. 168 C.pr.pen. se menţionează că hotărârea instanţei de judecată 
poate fi atacată separat cu recurs, care însă, nu suspendă executarea. 

După soluţionarea definitivă a procesului penal, se poate contesta potrivit legii 
civile, dacă nu s-a făcut plângere în timpul procesului penal, doar modalitatea de aducere 
la îndeplinire a măsurii asigurătorii şi nu se mai poate contesta luarea măsurii asigurătorii 
propriu-zise, aşa cum rezultă din alin. 3 al art. 168 C.pr.pen. 

Secţiunea 1. Obiectul contestării măsurilor asigurătorii. 
Atât luarea măsurii asigurătorii cât şi modul de aducere la îndeplinire a unei 

asemenea măsuri pot uneori să lezeze drepturile şi interesele legitime, fie ale învinuitului, 
inculpatului, părţii responsabile civilmente, fie ale părţii civile dar şi ale unei terţe 
persoane57. 

Obiectul contestării măsurilor asigurătorii, în sensul de ce anume poate fi contestat, 
îl constituie atât măsura asigurătorie luată cât şi modul de aducere la îndeplinire a acesteia. 

În consecinţă poate fi contestat atât actul (ordonanţa procurorului sau încheierea 
instanţei de judecată) prin care s-a dispus măsura procesuală, cât şi activitatea procesuală 
prin care a fost adusă la îndeplinire măsura asigurătorie. 

1.1. Obiectul contestării actului prin care s-a dispus măsura asigurătorie. 
Nerespectarea dispoziţiilor legale cu privire la bunurile asupra cărora se pot lua 

măsurile asigurătorii, valoarea bunurilor asupra cărora s-a luat măsura raportat la 
cuantumul prejudiciului creat şi invocarea unui drept real asupra unui bun faţă de care s-a 
dispus o măsură asigurătorie pot fi cauze justificate atât pentru contestarea actului prin 
care s-a dispus măsura asigurătorie, cât şi a modului de aducere la îndeplinire a acesteia. 

Atât învinuitul, inculpatul, partea responsabilă civilmente, cât şi orice persoană 
interesată pot contesta măsurile asigurătorii sub orice aspect pe care-l consideră de natură a 
le leza vreun interes legitim.  

1.2. Obiectul contestării modului de aducere la îndeplinire a măsurii 
asigurătorii. 

Referitor la contestarea modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii 
luate, aceasta poate privi atât activitatea în sine de punere în executare a măsurii 

                                                 
57V.Dongoroz, S.Kahane, G.Antoniu, C-tin Bulai, N.Iliescu, R.Stănoiu , Explicaţii teoretice ale Codului de 
procedură penală român. Partea generală., vol. V, Ed.Academiei Române şi Ed.All Beck, Bucureşti, 2003, 
pag. 341. 
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asiguratorii luate, cât şi actul încheiat cu acea ocazie, în care este consemnată activitatea 
procesuală desfăşurată, adică procesul-verbal de sechestru. 

1.3. Obiectul contestării procesului-verbal de sechestru. 
În ceea ce priveşte procesul-verbal de sechestru, ca act în care s-a 

materializat/consemnat activitatea de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii, acesta 
poate fi contestat sub aspectul oricăreia dintre menţiunile pe care le conţine, dar şi sub 
aspectul neînscrierii în acesta a obiecţiunilor formulate de persoanele prezente. 

Secţiunea 2.  Persoanele care pot contesta măsurile asigurătorii. 
Întrucât măsurile asigurătorii pot fi luate asupra bunurilor învinuitului, inculpatului 

şi ale părţii responsabile civilmente, aceştia sunt şi cei care au interes   să-şi apere 
drepturile afectate prin indisponibilizarea bunurilor şi deci să conteste măsura asigurătorie 
luată. 

Pe lângă învinuit, inculpat şi partea responsabilă civilmente, în dispoziţiile art. 168 
al. 1 C.pr.pen. se prevede expres şi dreptul oricărei alte persoane interesate de a se 
plânge contra măsurii asigurătorii, atât procurorului, cât şi instanţei de judecată, în orice 
fază a procesului penal. 

Secţiunea 3. Actul prin care se contestă măsurile asigurătorii. 
În cursul procesului penal împotriva măsurilor asigurătorii se formulează plângere 

iar după soluţionarea definitivă a procesului penal în contra acestor măsuri se formulează 
contestaţie. 

Plângerea împotriva măsurilor asigurătorii luate în cursul procesului penal, are o 
reglementare proprie, prevăzută în art. 168 C.pr.pen., nefiind asimilată contestaţiei contra 
executării hotărârii penale, care este reglementată prin dispoziţiile art. 461 şi următoarele 
C.pr.pen.  

Secţiunea 4. Organele competente să soluţioneze plângerea formulată 
împotriva măsurilor asigurătorii şi a modului de aducere la îndeplinire a acestora. 

Dispoziţiile art. 168 alin. 1 C.pr.pen., reglementează pe lângă dreptul învinuitului, 
inculpatului, părţii responsabile civilmente şi al oricărei persoane interesate de a formula 
plângere împotriva măsurii asiguratorii luate şi a modului de aducere la îndeplinire a 
acesteia şi organele competente să soluţioneze o astfel de plângere, respectiv procurorul 
sau instanţa de judecată. 

Prin decizia nr. LXXI (71) din 15.10.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – 
Secţiile Unite58 s-a admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi s-a stabilit „Competenţa de a 

soluţiona plângerea formulată în temeiul art. 168 din Codul de procedură penală revine 

procurorului în cursul urmăririi penale şi, respectiv, instanţei de judecată în cursul 

judecăţii”. 

Trebuie menţionat că deşi art. 168 alin. 1 C.pr.pen., îl indică pe procuror ca fiind 
competent să soluţioneze o astfel de plângere, dispoziţiile art. 168 alin. 1 C.pr.pen., trebuie 
în mod obligatoriu coroborate cu dispoziţiile art. 275 - 278 C.pr.pen., care reglementează 
procedura plângerii împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală. 

Cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 2781 C.pr.pen., Secţiile Unite ale 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-au pronunţat fără echivoc prin decizia în interesul legii 
nr. LVII (57)/24.09.200759 când au stabilit că „plângerea îndreptată împotriva măsurilor 

luate sau a actelor efectuate de procuror ori în baza dispoziţiilor date de acesta, altele 

decât rezoluţiile sau ordonanţele procurorului de netrimitere în judecată, reglementate de 

art. 278
1
 al. 1 din Codul de procedură penală, este inadmisibilă.” 

Secţiunea 5. Contestarea măsurilor asigurătorii, în reglementarea noului Cod 
de procedură penală.  

                                                 
58Î.C.C.J., Secţiile Unite, dec. nr.LXXI (71)/15.10.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
539/17.07.2008, dar şi pe site-ul www.scj.ro.  
59Î.C.C.J., Secţiile Unite, decizia în interesul legii nr. LVII(57)/24.09.2007, publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 283/11.04.2008, dar şi pe site-ul www.scj.ro.  
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În noul Cod de procedură penală, contestarea măsurilor asigurătorii îşi găseşte 
reglementarea în dispoziţiile art. 250. 

Din analiza dispoziţiilor art. 250 din N.C.pr.pen. se constată că spre deosebire de 
actuala reglementare (art. 168 C.pr.pen) se instituie o procedură de contestare a măsurilor 
asigurătorii de natură a asigura control judiciar. 

Astfel, dacă potrivit actualei reglementări a Codului de procedură penală, măsurile 
asigurătorii luate de procuror în cursul urmăririi penale sunt supuse controlului 
procurorului ierarhic superior, în reglementarea noului Cod de procedură penală, se 
prevede că măsurile asigurătorii luate de procuror pot fi contestate la judecătorul de 
drepturi şi libertăţi. 

Totodată, în noul Cod de procedură penală se reglementează diferit dreptul părţii 
sau al oricărei alte persoane interesate de a contesta măsurile asigurătorii, după cum 
acestea au fost luate în faza de urmărire penală sau în procedura de cameră preliminară ori 
în cursul judecăţii. De fapt diferenţe substanţiale se constată cu privire la obiectul 
contestaţiei. 

Dacă în cursul urmăririi penale, suspectul, inculpatul sau orice altă persoană 
interesată poate contesta atât luarea măsurii asigurătorii, cât şi modul de aducere la 
îndeplinire a acesteia, în situaţiile în care măsura asiguratorie este luată în cursul procedurii 
de cameră preliminară ori a judecăţii, se poate formula contestaţie doar cu privire la modul 
de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii, iar printre persoanele ce pot formula 
contestaţie este inclus şi procurorul. 

În reglementarea noului Cod de procedură penală, împotriva dispunerii măsurilor 
asigurătorii de procuror sau a modului de aducere la îndeplinire a acestora, pot formula 
contestaţie suspectul, inculpatul precum şi orice altă persoană interesată, în termen de 3 
zile de la data comunicării ordonanţei de luare a măsurii asigurătorii sau de la data aducerii 
la îndeplinire a acesteia (art. 250 alin. 1 din N.C.pr.pen.). 

Diferenţa de reglementare în ceea ce priveşte posibilitatea contestării luării măsurii 
asigurătorii, în funcţie de faza procesuală şi organul judiciar care a dispus măsura este cu 
atât mai inechitabilă întrucât măsurile asigurătorii luate în procedura de cameră preliminară 
sau în cursul judecăţii, nu mai pot fi contestate nici ulterior, după rămânerea definitivă a 
hotărârii, deci după finalizarea procesului penal, deoarece se acordă acest drept doar pentru 
contestarea modului de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii. 

Ar putea fi invocată chiar o încălcare a prevederilor art. 21 din Constituţie privind 
accesul liber la justiţie, care prevede dreptul oricărei persoane de a se adresa justiţiei pentru 
apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime, precum şi faptul că nicio 
lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept, ori prin luarea măsurilor asigurătorii este 
afectat dreptul de proprietate privată asupra bunurilor mobile sau imobile sechestrate 
deoarece îl lipseşte pe proprietar de două dintre atributele esenţiale ale dreptului de 
proprietate, respectiv folosinţa bunului (întrucât în reglementarea noului Cod de procedură 
penală bunurile sechestrate sunt puse sub sigiliu, ridicate sau se poate numi un custode) şi 
dispoziţia (întrucât bunurile respective nu mai pot fi înstrăinate sau grevate de sarcini). 

Lipsind suspectul, inculpatul sau orice altă persoană interesată de dreptul de a 
contesta măsura asigurătorie luată de judecător în procedura de cameră preliminară ori de 
instanţa de judecată în cursul judecăţii, de fapt acesta este lipsit de dreptul de a-şi apăra în 
justiţie un drept fundamental, dreptul la proprietate privată, înscris în art. 44 alin. 2 din 
Constituţie. 

CAPITOLUL VII: MĂSURI DE REPARAŢIE ÎN NATURĂ.  
Secţiunea 1. Dispoziţii comune. 
1.1. Noţiune, importanţă, funcţionalitate. 
Pe lângă măsurile asigurătorii privind repararea pagubei produse prin infracţiune, 

menite să garanteze eventualele despăgubiri civile, prin lege, s-au instituit alte două măsuri 
procesuale, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare, menite să asigure 
repararea în natură a prejudiciului material cauzat prin infracţiune şi să prevină alte 
consecinţe păgubitoare. 
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În doctrină, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare sunt considerate 
măsuri de reparaţie imediat60 ce dau, pe de o parte satisfacţie celui vătămat, iar pe de altă 
parte se evită riscul eventualei nereparări a prejudiciului datorită relei credinţe a 
învinuitului sau inculpatului61. 

Cele două măsuri de reparaţie imediată, în natură, au un caracter provizoriu, 
definitivându-se la sfârşitul procesului penal62, prin pronunţarea unei hotărâri definitive 
care să soluţioneze şi latura civilă, moment în care atât restituirea lucrurilor cât şi 
restabilirea situaţiei anterioare devin modalităţi de reparare în natură a prejudiciului 
material produs prin infracţiune. 

Ca atare, în interesul persoanei vătămate, legea a prevăzut aceste măsuri, pentru a 
apropia momentul63 în care celui prejudiciat i se repară în natură paguba, încă din timpul 
procesului penal. 

1.2. Organele judiciare competente să dispună măsuri de reparaţie, în natură. 
Din dispoziţiile art. 169 C.pr.pen. care reglementează restituirea lucrurilor şi ale 

art. 170 C.pr.pen. privind restabilirea situaţiei anterioare reiese că organele judiciare 
competente să dispună aceste măsuri sunt: 

- procurorul, în faza de urmărire penală; 
- instanţa de judecată, în faza de judecată. 

Secţiunea 2. Restituirea lucrurilor. 
2.1. Noţiune şi condiţii. 
În activitatea de urmărire penală, în vederea aflării adevărului64, pentru stabilirea 

tuturor elementelor de fapt şi de drept, a tuturor împrejurărilor în care s-a săvârşit 
infracţiunea, organul de urmărire penală ridică de la învinuit sau inculpat diverse mijloace 
materiale de probă65. 

În multe cazuri însă, aceste obiecte sau înscrisuri sunt proprietatea părţii civile sau 
au fost luate pe nedrept din posesia sau deţinerea sa şi pentru a preîntâmpina înstrăinarea, 
distrugerea sau aducerea în stare de nefolosinţă a acestor lucruri de către învinuit sau 
inculpat, legea, prin dispoziţiile art. 169 C.pr.pen. a reglementat posibilitatea restituirii 
acestora părţii vătămate. 

În doctrină66 chiar s-a arătat că „Lipsirea în continuare a părţii civile de aceste 

obiecte înseamnă o prelungire a stării de vătămare cauzată prin infracţiune, prelungire 

care nu apare ca justificată decât atunci când aceasta este necesar aflării adevărului în 

cauza respectivă”. 
2.2. Restituirea lucrurilor ridicate în cursul percheziţiei. 
Potrivit art. 100 C.pr.pen. când persoana căreia i s-a cerut să predea vreun obiect 

sau înscris tăgăduieşte existenţa sau deţinerea acestora, precum şi ori de câte ori există 
indicii temeinice că efectuarea unei percheziţii este necesară pentru descoperirea şi 
strângerea probelor, se poate dispune efectuarea acesteia. 

Deşi s-a reglementat expres restituirea obiectelor ridicate în cadrul percheziţiei se 
constată că reglementarea nu este derogatorie de la dispoziţiile comune în materie 
reglementate în art. 169 C.pr.pen. 

Ca atare, legiuitorul, având în vedere importanţa percheziţiei, a dorit doar să arate 
în mod indubitabil că este posibilă restituirea obiectelor chiar şi în cadrul acestei proceduri. 
                                                 
60V.Dongoroz, S.Kahane, G.Antoniu, C-tin Bulai, N.Iliescu, R.Stănoiu, Explicaţii teoretice ale Codului de 
procedură penală român. Partea generală., vol.V, Ed.Academiei Române şi Ed.All Beck, Bucureşti, 2003, 
pag. 342. 
61N.Volonciu, op. cit, pag.448. 
62În acest sens s-au exprimat: N.Volonciu, în op. cit, pag. 448-450; Gr.Theodoru, op. cit., pag. 472. Anca-
Lelia Lorincz,op. cit, pag. 224. 
63N.Volonciu, op. cit, pag. 448. 
64Potrivit art. 62 C.pr.pen. Lămurirea cauzei prin probe. În vederea aflării adevărului, organul de urmărire 
penală şi instanţa de judecată sunt obligate să lămurească cauza sub toate aspectele, pe bază de probe. 
65Prin  dispoziţiile art. 64 C.pr.pen se definesc mijloacele de probă. 
66V.Dongoroz, S.Kahane, G.Antoniu, C-tin Bulai, N.Iliescu, R.Stănoiu, Explicaţii teoretice ale Codului de 
procedură penală român. Partea generală., vol.V, Ed.Academiei Române şi Ed.All Beck, Bucureşti, 2003, 
pag. 342. 
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În consecinţă, toate aspectele legate de natura juridică, importanţa şi 
funcţionalitatea măsurii restituirii lucrurilor prev. de art. 169 C.pr.pen. sunt perfect valabile 
şi aplicabile şi în situaţia restituirii obiectelor ridicate în cursul percheziţiei. 

Secţiunea 3. Restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii. 
În situaţiile în care, săvârşirea unei infracţiuni a avut ca urmare schimbarea situaţiei 

de fapt sau de drept în mod vădit, legea prevede ca măsură procesuală ce garantează 
repararea prejudiciului produs prin infracţiune, restabilirea situaţiei anterioare, atunci când 
este posibil67. 

În doctrină68, s-a apreciat că această măsură trebuie luată de organele judiciare în 
timp util şi nu doar după soluţionarea definitivă a procesului penal. 

Secţiunea 4. Sechestrul penal propriu-zis şi ridicarea de obiecte în procesul 
penal. Examen comparativ. 

4.1. Noţiune, natură juridică, caractere. 
Sechestrul penal propriu-zis, aşa cum s-a menţionat deja în cuprinsul prezentei 

lucrării, este o măsură asigurătorie ce are natura juridică a unei măsuri procesuale, de 
constrângere reală, care constă în indisponibilizarea bunurilor mobile ale învinuitului, 
inculpatului sau ale părţii responsabile civilmente în vederea confiscării speciale, a 
confiscării extinse, a asigurării reparării pagubei produse prin infracţiune, precum şi pentru 
garantarea executării pedepsei amenzii.  

Referitor la natura juridică a activităţii de ridicare de obiecte şi înscrisuri, în 
literatura de specialitate juridică69 s-a arătat că este un act procedural utilizat şi necesar 
pentru strângerea cât mai curând şi cât mai complet a mijloacelor de probă care pot servi la 
aflarea adevărului şi în vederea soluţionării procesului penal. 

Sechestrul penal ca orice măsură asigurătorie are în principiu un caracter facultativ 
fiind lăsată decizia la aprecierea organului judiciar competent. 

În schimb, potrivit art. 96 C.pr.pen. ridicarea de obiecte sau înscrisuri ce pot servi 
ca mijloc de probă în procesul penal este obligatorie pentru organul de urmărire penală sau 
pentru instanţa de judecată. 

Ambele măsuri au însă un caracter real întrucât constau în indisponibilizarea 
bunurilor ce fac obiectul acestora. 

În ceea ce priveşte faza procesuală în care se poate dispune sechestrul penal, acesta 
fiind o măsură asigurătorie, poate fi luat doar în cursul procesului penal, ca atare nu poate 
fi dispus în faza actelor premergătoare. Nu este însă condiţionat de punerea în mişcare a 
acţiunii penale. 

În schimb, ridicarea de obiecte şi înscrisuri nu este condiţionată de începerea 
urmăririi penale, ca atare poate fi însă dispusă şi în faza actelor premergătoare cu excepţia 
percheziţiei domiciliare pentru care trebuie începută urmărirea penală. 

Atât sechestrul penal propriu-zis cât şi ridicare de obiecte sau înscrisuri se iau în 
principiu din oficiu, ceea ce nu exclude însă dreptul persoanei interesate de a formula o 
astfel de cerere. 

4.2. Scop şi condiţie prealabilă. 
În cazul sechestrului penal propriu-zis din procesul penal, scopul acestuia este 

identic cu al celorlalte măsuri asigurătorii şi rezultă în mod direct din dispoziţiile art. 163 
alin. 1 C.pr.pen. 

În literatura de specialitate70 s-a remarcat că în situaţia ridicării de obiecte este 
reglementată o condiţie prealabilă negativă care constă în refuzul de predare a obiectului la 
cererea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată. 

4.3. Obiectul sechestrului penal şi cel al ridicării de obiecte. 

                                                 
67Gr.Theodoru, op. cit, pag. 472. 
68Constantin Crişu, Restabilirea situaţiei de fapt anterioare săvârşirii infracţiunii, Revista Română de Drept, 
nr.5/1968, pag. 92-99. 
69Virgil Pop, lucrarea cit., pag. 63. 
70Virgil Pop, lucrarea cit., pag. 66 
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Sechestrul penal propriu-zis poate avea ca obiect bunurile mobile ale învinuitului, 
inculpatului sau ale părţii responsabile civilmente, aşa cum reiese din dispoziţiile art. 163 
C.pr.pen., în funcţie de scopul pentru care se dispune sechestrul. 

În schimb ridicarea de obiecte poartă asupra oricăror obiecte care îndeplinesc 
condiţiile de a fi mijloace de probă şi în considerarea scopului acestui act procedural.  

4.4. Organele competente să dispună măsura. 
Potrivit art. 163 alin. 1 C.pr.pen. măsurile asigurătorii, şi deci implicit sechestrul, 

se iau de procuror sau de instanţa de judecată. Acestea fiind singurele organe competente 
să dispună măsura. 

În cazul ridicării de obiecte, legea acordă dispunerea acestei măsuri unui cerc mai 
mare de organe. 

Astfel, din dispoziţiile art. 96 C.pr.pen. reiese că dispun măsura  ridicării de obiecte 
şi înscrisuri, organele de urmărire penală sau instanţa de judecată. 

4.6. Asemănări şi interferenţe între sechestrul penal propriu-zis şi ridicarea de 
obiecte. 

În cadrul procedurii de aplicare atât a sechestrului, cât şi a ridicării de obiecte şi 
înscrisuri, se încheie proces-verbal iar un exemplar al procesului-verbal se lasă persoanei 
de la care s-au ridicat obiectele (art. 108 C.pr.pen.) sau căreia i s-a aplicat sechestrul (art. 
166 C.pr.pen.). 

Atât sechestrul penal propriu-zis, cât şi ridicarea de obiecte poartă asupra bunurilor 
mobile. 

Când nu pot fi ridicate, obiectele ce pot servi ca mijloc de probă sunt sechestrate şi 
se lasă în păstrare fie celui la care se află, fie unui custode (art. 107 alin. 3). 

În practica organelor judiciare pot apărea situaţii în care obiectele ridicate iniţial 
pentru a servi ca mijloc de probă în procesul penal pot fi ulterior indisponibilizate prin 
sechestru. 

Astfel, deşi potrivit art. 109 alin. 4 C.pr.pen. obiectele şi înscrisurile predate sau 
ridicate în urma percheziţiei care nu au legătură cu cauza se restituie persoanei căreia îi 
aparţin, cu excepţia obiectelor supuse confiscării. În măsura în care aceste bunuri aparţin 
învinuitului, inculpatului sau părţii responsabile civilmente se poate lua asupra acestora 
măsura asigurătorie a sechestrului în vederea garantării reparării pagubei produse prin 
infracţiune sau pentru garantarea executării pedepsei amenzii, precum şi în vederea 
garantării eventualei confiscări extinse în situaţia în care aparţin învinuitului sau 
inculpatului. 

Secţiunea 5. Reglementarea măsurilor de reparaţie în natură, în dispoziţiile 
noului Cod de procedură penală. 

Restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii este reglementată în 
dispoziţiile art. 256 din N.C.pr.pen. care prevede, spre deosebire de actuala reglementare 
(art. 170 C.pr.pen.), că poate lua măsuri de restabilire a situaţiei anterioare săvârşirii 
infracţiunii, când schimbarea acelei situaţii a rezultat din comiterea unei infracţiuni şi 
restabilirea este posibilă, doar instanţa de judecată în cursul judecăţii. 

În consecinţă măsura nu mai poate fi luată, cu titlu provizoriu, în cursul urmăririi 
penale, de către procuror, aşa cum permite actuala reglementare, care acordă posibilitatea 
luării măsurii de restabilire a situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii atât procurorului cât 
şi instanţei de judecată. 

Potrivit art. 255 din N.C.pr.pen. măsura restituirii lucrurilor se dispune, la cerere 
sau din oficiu, de procuror sau judecătorul de drepturi şi libertăţi în cursul urmăririi penale, 
de judecătorul de cameră preliminară în procedura de cameră preliminară sau de instanţa 
de judecată în cursul judecăţii, dacă constată că lucrurile ridicate de la suspect ori inculpat 
sau de la orice persoană care le-a primit spre a le păstra sunt proprietatea persoanei 
vătămate sau a altei persoane ori au fost luate pe nedrept din posesia sau deţinerea 
acestora. 

Cu toate acestea, asemănător reglementării actuale (art. 169 alin. 2 C.pr.pen), în 
reglementarea noului Cod de procedură penală măsura restituirii lucrurilor nu se realizează 
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în toate cazurile ci ea se dispune potrivit art. 255 alin. 2 N.C.pr.pen. numai dacă prin 
restituirea lucrurilor nu se îngreunează stabilirea situaţiei de fapt şi justa soluţionare a 
cauzei. 

 
CAPITOLUL VIII: COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIA 

MĂSURILOR ASIGURĂTORII. 
Secţiunea 1. Reglementare internă. 
Legea nr. 302 din 28 iunie 200471

  privind cooperarea judiciară internaţională în 

materie penală, în art.206 din capitolul II privitor la  „Dispoziţii privind asistenţa judiciară 

aplicabile în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene”, secţiunea 1 referitoare la 
„Dispoziţii pentru punerea în aplicare a Convenţiei din 19 iunie 1990 de punere în 

aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a 

controalelor la frontierele comune, Schengen”, s-a prevăzut ca raportat la percheziţii şi 
sechestre dispoziţiile art. 176 alin. 1 din aceeaşi lege nu se aplică în relaţia cu statele părţi 
la Convenţia de aplicare a acordurilor de la Schengen.  

Secţiunea 2. Instrumente internaţionale de cooperare în materia măsurilor 
asigurătorii. 

2.1. Consideraţii introductive. 
           În sistemele de justiţie penală, în ultimii ani, se înregistrează un interes crescut 
pentru recuperarea bunurilor produse prin infracţiuni şi ca atare pentru a realiza acest 
scop autorităţile judiciare au început să fie implicate activ în procesul de identificare a 
bunurilor, de sechestrare şi de confiscare a produsului infracţional. 
2.2. Convenţii internaţionale. 

Pentru ca înţelesul şi aplicarea convenţiilor internaţionale în materia  penală să nu 
creeze dificultăţi majore în practică, s-a ales ca în cuprinsul instrumentelor de cooperare 
judiciară internaţională să se definească anumiţi termeni pentru a avea acelaşi înţeles 
indiferent de terminologia naţională utilizată de statele parte. 

Cu referire la măsurile asigurătorii, s-au definit anumiţi termeni, după cum 
urmează: 

- bunuri desemnează orice fel de bunuri, corporale sau incorporale, mobile ori imobile, 
tangibile sau intangibile, precum şi actele juridice ori documentele care atestă 
proprietatea asupra acestor bunuri sau alte drepturi referitoare la ele; 
- produs al infracţiunii se referă la orice bun care provine direct sau indirect din 
săvârşirea unei infracţiuni ori care este obţinut direct sau indirect prin săvârşirea ei; 
- blocare/sechestru se referă la interdicţia temporară a transferului, conversiei, 
dispoziţiei ori circulaţiei de bunuri sau la faptul de a fi asumat temporar paza ori 
controlul de bunuri pe baza deciziei unei instanţe sau a unei alte autorităţi competente; 
- confiscare înseamnă deposedarea permanentă de bunuri, pe baza deciziei unei instanţe 
sau a unei alte autorităţi competente; 

Secţiunea 3. Oficii de recuperare a creanţelor produse prin infracţiune. 
3.1. Decizia 2007/845/JAI a Consiliului Europei. 
La data de 6 decembrie 2006, având în vederea Tratatul Uniunii Europene, în 

special art. 30 alin. 1 lit. a şi b şi art. 34 alin.2 lit. c, precum şi iniţiativa Belgiei Austriei şi 
Finlandei, Consiliul Europei a adoptat Decizia 2007/845/JAI72 privind cooperarea dintre 
oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre în domeniul urmăririi şi identificării 
produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu  
infracţiunile publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 332 din 18 
decembrie 2007. 

Ca atare, prin Decizia anterior indicată în art. 1 alin. 1 s-a prevăzut obligaţia 
fiecărui stat membru de a înfiinţa sau desemna un oficiu naţional de recuperare a 
creanţelor, în scopul de a facilita urmărirea şi identificarea produselor provenite din 
infracţiuni şi a altor bunuri care au legătură cu infracţiunile şi care ar putea face obiectul 
                                                 
71Publicată în Monitorul Oficial nr. 377/31.05.2011. 
72Publicată pe site-ul www.eur-lex.europa.eu.   
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unei dispoziţii de blocare, sechestrare sau confiscare, emise de autoritatea judiciară  
competentă, în cursul unor proceduri penale, sau în măsura permisă de dreptul intern al 
statului membru în cauză, în cursul unor proceduri civile. 

Prin Decizie nu s-a limitat dreptul statului membru de a înfiinţa sau desemna mai 
multe  oficii de recuperare a creanţelor dar s-a prevăzut însă în alineatul 2 al art. 1 
obligaţia statului membru de a desemna, ca puncte de contact,  cel mult două dintre 
oficiile sale de recuperare a creanţelor. 

3.2. Oficiul Naţional de prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru 
Recuperarea Creanţelor Provenite din Infracţiuni. 

Biroului pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a 
creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiţiei - a 
fost înfiinţat prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2010 pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Justiţiei. 

Din preambulul H.G nr. 32/2011 reiese că scopul înfiinţării acestui birou este  de a 
facilita urmărirea şi identificarea produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a 
altor bunuri având legătură cu infracţiunile şi care ar putea face obiectul unei dispoziţii de 
indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciara competentă în 
cursul unor proceduri penale. 

Ulterior, prin art. II din H.G. nr. 508/2012 pentru modificarea şi completarea H.G. 
nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei s-a modificat 
denumirea de „Biroul pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de 
recuperare a creanţelor din statele membre ale UE” cu denumirea de „Oficiul Naţional de 
prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor Provenite din 
Infracţiuni”. 

3.3. Oficii de recuperare a creanţelor produse prin infracţiuni, existente în alte 
state membre ale Uniunii Europene. 

3.3.1. Olanda. 
Încă din 1992, în Olanda funcţionează Biroul pentru deposedarea de bunurile 

provenite din infracţiuni (Criminal Assets Deprivation Bureau of Public Prosecution 
Service cunoscut în Olanda ca Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie – 
BOOM). Recent acest birou s-a unit cu Parchetul Naţional şi este considerat ca fiind 
primul Oficiu pentru recuperarea bunurilor înfiinţat în Uniunea Europeană. 

3.3.2. Belgia. 
În Belgia funcţionează ca Oficiu de recuperare a bunurilor, Oficiul Central pentru 

Sechestre şi Confiscări (L’Organe Central pour la Saisie et la Confiscation - OCSC) care a 
fost înfiinţat prin Legea din 26 martie 2003 dar a devenit operaţional începând cu data de 1 
septembrie 2003.  

Oficiul Central pentru Sechestre şi Confiscări este o instituţie federală, care face 
parte din Ministerul Public, îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Justiţiei 
fiind condus de procurori. 

2.3.3. Franţa. 
Prin legea nr. 2010 – 768 din 9 iulie 2010 s-a înfiinţat în Franţa, Agenţia de 

gestionare şi recuperare a bunurilor sechestrate şi confiscate (Agence de gestion et de 
recouvrement des avoirs saisis et confisques - AGRASC) pentru a facilita sechestrarea şi 
confiscarea bunurilor în materie penală. 

Totodată prin această lege s-a lărgit şi câmpul bunurilor susceptibile de sechestrare 
şi ulterior de o eventuală confiscare, în scopul îmbunătăţirii modalităţilor de deposedare de 
profiturile rezultate din activităţile infracţionale, în special cele realizate de grupările de 
criminalitate organizată, dar şi pentru a întări efectul descurajator al sancţiunii penale. 

Crearea agenţiei s-a înscrie în logica evoluţiei legislaţiei franceze de lărgire a 
cadrului legal privind confiscarea şi sechestrul, care să răspundă unei necesităţi imperioase 
de administrare a bunurilor sechestrate, activitate care nu poate fi realizată de către 
organele judiciare, deoarece nu deţin mijloacele necesare în acest sens. 
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AGRASC este o instituţie publică administrativă plasată atât sub autoritatea 
Ministerului  de Justiţie cât şi sub cea a Ministerului de Buget. 

 
CAPITOLUL IX: DREPT COMPARAT. 

          Secţiunea 1. Reglementarea măsurilor asigurătorii dispuse în cursul procesului 
penal în legislaţia italiană.  
      Legislaţia italiană reglementează măsurile asigurătorii în procesul penal în Cartea 4, 
Titlul II intitulat „Măsuri asigurătorii reale”(Misure cautelari reali), al Codului de 
procedură penală. 
    Măsurile asigurătorii vizează patrimoniul şi prin aplicarea acestora se indisponibilizează 
bunurile, cu scopul de a evita ca trecerea timpului să prejudicieze iremediabil eficacitatea 
practică a unei sentinţe irevocabile de condamnare.   
        Codul de procedură penală italian reglementează două tipuri de măsuri asigurătorii, 
după cum urmează: 

- sechestrul conservator (art. 316-320 C.pr. pen. italian); 
- sechestrul preventiv (art. 321-323 C.pr. pen. italian). 

          Secţiunea 2. Reglementarea măsurilor asigurătorii dispuse în cursul procesului 
penal în legislaţia austriacă. 
        Legislaţia austriacă cu privire la posibilitatea indisponibilizării bunurilor înainte de 
condamnare, conţine reglementări în dispoziţiile Codului de procedură penală austriac. 
        Codul de procedură penală austriac distinge între indisponibilizare (Sicherstellung) şi 
sechestru (Beschlagnahme). 
           Secţiunea 2. Reglementarea măsurilor asigurătorii dispuse în cursul procesului 
penal în legislaţia franceză. 
         În legislaţia franceză măsurile asigurătorii sunt reglementate în Codul de procedură 
penală francez, Cartea IV intitulat „Proceduri specifice”, Titlul XXIX  denumit 
„Sechestrele speciale”. 

În legislaţia procesual penală franceză sunt reglementate patru forme de sechestru, 
după cum indisponibilizarea poartă asupra întregului patrimoniu sau numai asupra unor 
bunuri, dar şi după cum sechestrul s-a realizat prin deposedare sau prin lăsarea bunurilor în 
patrimoniul persoanei căreia îi aparţin. 

         Secţiunea 3. Reglementarea măsurilor asigurătorii dispuse în cursul 
procesului penal în legislaţia belgiană. 

Posibilitatea indisponibilizării bunurilor în cursul procesului penal, înainte de 
condamnare, este reglementată în legislaţia belgiană de prevederile Codului de procedură 
penală belgian, în prima carte, capitolul IV, secţiunea II. 

În faza de anchetă a poliţiei, sechestrul judiciar se dispune de procuror şi are drept 
scop împiedicarea proprietarului sau posesorului bunului de a dispune de acesta, atâta timp 
cât există o procedură judiciară în curs. În faza de anchetă judiciară, sechestrul se dispune 
de judecătorul de instrucţie, în acelaşi scop. 

Sechestrul judiciar poate fi aplicat oricărui bun indicat în art. 42, 43, 43 bis, 43 ter, 
43 quater din Codul penal belgian, care reglementează confiscarea specială şi confiscarea 
bunurilor persoanei condamnate ce sunt susceptibile de a proveni din infracţiuni, şi care nu 
fac obiectul confiscării speciale. 

 
CAPITOLUL IX: CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA. 

În ultimii ani, infractorii şi-au îndreptat atenţia către activităţi infracţionale 
săvârşite prin utilizarea unor procedee mai sofisticate, ca de exemplu: spălarea banilor, 
fraude prin utilizarea internetului, obţinerea frauduloasă a unor subvenţii sau facilităţi, 
deturnarea de fonduri, fraude fiscale.  

Urmare a acestor realităţi sociale este important ca autorităţile judiciare să-şi 
intensifice eforturile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin săvârşirea de infracţiuni dar 
şi pentru a lipsi pe infractori de rezultatul activităţii infracţionale, de profitul obţinut. 

Pentru realizarea în bune condiţii a acestei activităţi este necesar ca din 
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primele momente ale anchetei penale, să se ia toate măsurile necesare pentru aplicarea  în 
bune condiţii a măsurilor asigurătorii asupra unor bunuri considerate suficiente, pentru 
realizarea scopului pentru care s-a dispus măsura asiguratorie. 

În consecinţă o prezentare exhaustivă a problemelor teoretice şi practice 
legate de această materie este utilă în orice activitate de investigare a infracţiunilor 
producătoare de prejudicii. 

Totodată având în vedere preconizata intrare în vigoare a noului Cod de 
procedură penală am considerat necesar realizarea unei prezentări a elementelor de noutate 
aduse de acesta, a aspectelor ce rămân neschimbate faţă de actuala reglementare dar şi a 
eventualelor probleme ce pot apărea odată cu intrarea în vigoare a noii reglementări 
procesual penale. 

De asemenea, în demersul realizat am considerat necesar să analizez 
legislaţiile altor ţări ce pot fi considerare un model atât în materia reglementării şi aplicării 
sechestrului înainte de condamnare, în cursul urmăririi penale, dar şi pentru modul de 
reglementarea şi aplicare practică a activităţii de management al bunurilor sechestrate. 

În acest sens am analizat cele mai funcţionale oficii de recuperare a creanţelor 
provenite din infracţiunii şi anume: Biroul pentru deposedarea de bunurile provenite din 
infracţiuni (Criminal Assets Deprivation Bureau of Public Prosecution Service cunoscut în 
Olanda ca Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie – BOOM); Oficiul Central 
pentru Sechestre şi Confiscări (L’Organe Central pour la Saisie et la Confiscation - OCSC) 
din Belgia şi Agenţia de gestionare şi recuperare a bunurilor sechestrate şi confiscate 
(Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisques - AGRASC) din 
Franţa. 

În urma analizării acestora am constatat că AGRASC din Franţa este cel mai 
complet oficiu de recuperarea a creanţelor produse din infracţiuni, care vine în sprijinul 
autorităţilor judiciare degrevându-le de activităţi specifice gestionării bunurilor şi care 
poate fi luat drept model de autorităţile române. 

Ca atare modelul francez ar putea fi avut în vedere de autorităţile române, fie 
pentru îmbunătăţirea activităţii Oficiul Naţional de prevenire a Criminalităţii şi Cooperare 
pentru Recuperarea Creanţelor Provenite din Infracţiuni din cadrul Ministerului Justiţiei fie 
pentru crearea unei entităţi cu reale atribuţii în punerea în aplicare a sechestrelor şi în 
gestionarea bunurilor sau valorificarea bunurilor sechestrate, înainte de pronunţarea unei 
hotărâri definitive, în condiţiile legii. 

La crearea unei asemenea entităţi trebuie avute însă în vedere atât dispoziţiile 
actuale ale Codului de procedură penală cât şi cele ale viitoarei reglementări a codului de 
procedură penală, cu privire la organele competente să dispună astfel de măsuri dar şi cele 
cu privire la organele competente să aplice măsurile asigurătorii şi ca atare, consider că o 
astfel de entitate ar trebui organizată în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne. 

În scopul cercetării bunelor practici în materia asigurării reparării/recuperării 
prejudiciului încă din cursul urmăririi penale, am analizat legislaţia Italiei, Austriei, Franţei 
şi Belgiei şi am constatat că la nivel de reglementare, comparativ cu aceste state, România 
dispune de o legislaţie suficientă pentru autorităţile de aplicare a legii, în vederea 
dispunerii măsurilor asigurătorii sau de reparaţie imediată, în natură, cu caracter 
provizoriu, chiar din cursul urmăririi penale. 

Cu toate acestea reglementarea românească este una perfectibilă şi consider 
că următoarele propuneri de lege ferenda pot avea acest efect: 

- să se prevadă obligativitatea luării măsurilor asigurătorii în vederea 
confiscării speciale şi a confiscării extinse, având în vedere că aceste 
măsuri de siguranţă se iau în scopul înlăturării unei stări de pericol şi 
pentru preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală; 

- să se prevadă, ca în modelul italian, posibilitatea plăţii unei cauţiuni în 
locul sechestrării bunurilor, fără ca aceasta să afecteze dreptul de a 
contesta măsura; 
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- în cazul instituirii sechestrului pentru garantarea executării pedepsei 
amenzii, să se prevadă expres că acesta trebuie să privească bunuri ale 
învinuitului sau inculpatului a căror valoare nu trebuie să depăşească 
cuantumul maxim al pedepsei amenzii prevăzute de lege; 

- pentru a se evita posibile ulterioare contestări ale sechestrului, este 
oportun, să se prevadă expres în normele de reglementare a măsurilor 
asigurătorii, ca persoana căreia i se înmânează un exemplar de pe procesul 
verbal de sechestru, să asiste la realizarea activităţilor prevăzute de art. 
165 C.pr.pen., dar numai în situaţia în care aceasta îşi exprimă acordul în 
acest sens; 

- prevederea expresă ca procesul verbal de sechestru, să cuprindă menţiuni 
cu privire la numele, prenumele şi datele de identificare ale persoanei 
căreia i se înmânează un exemplar de pe procesul verbal de sechestru, 
atunci când persoana căreia i s-a aplicat sechestrul lipseşte sau, prezentă 
fiind, refuză să primească un exemplar de pe procesul verbal; 

- să se prevadă în normele de reglementare a măsurilor asigurătorii, ca 
atunci când organul care aplică sechestrul consideră necesar, acesta să 
poată asigura prezenţa unor martori asistenţi la efectuarea actelor indicate 
în art. 165 C.pr.pen., iar despre prezenţa acestora să consemneze în 
procesul-verbal de sechestru în care se va menţiona şi numele, prenumele 
şi datele de identificare ale martorilor asistenţi; 

- să se prevadă expres, în cazul punerii în aplicare a măsurilor asiguratorii, 
dreptul organelor care aduc la îndeplinire măsura asiguratorie, de a 
pătrunde în locuinţa persoanelor ale căror bunuri sunt indisponibilizate 
prin sechestru, în lipsa acordului lor, deci împotriva voinţei acestora şi 
chiar în lipsa lor, pentru a se evita toate controversele legate de acest 
subiect; 

- prevederea expresă a obligaţiei organului care procedează la aplicarea 
sechestrului, de a asigura prezenţa unor martori asistenţi pentru a se evita 
orice posibile abuzuri, în situaţia în care pentru aplicarea sechestrului este 
necesară pătrunderea în locuinţa persoanei ale cărei bunuri sunt 
sechestrate, iar pătrunderea în locuinţă se realizează împotriva voinţei 
acesteia ori în lipsa ei;  

-  să se prevadă expres perioada de timp în care se pot aduce la îndeplinire 
măsurile asigurătorii luate, în special în situaţia în care pentru aplicarea 
sechestrului este necesară pătrunderea într-un domiciliu, putându-se 
reglementa dispoziţii asemănătoare celor constituţionale prevăzute în art. 
27 al. 4 din Constituţia României, referitoare la interdicţia de a efectua 
percheziţia domiciliară în timpul nopţii, dar să se reglementeze ca 
excepţie, posibilitatea aplicării sechestrului, oricând, în situaţiile urgente, 
când există pericolul distrugerii sau dispariţiei iminente a bunurilor asupra 
cărora s-a dispus indisponibilizarea prin măsura sechestrului. 
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