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Comunicat de presă referitor la creșterea eficienței mecanismelor de 

recuperare a creanțelor statului provenite din producerea unor infracțiuni 

  

Ministrul Justiției, Robert Cazanciuc, a invitat vineri, 6 martie 2015, Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de 

Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Agenția 

Națională de Administrare Fiscală, pentru a continua consultările pe tema creșterii 

eficienței mecanismelor de recuperare a creanțelor statului provenite din producerea 

unor infracțiuni. 

Întâlnirea are loc în contextul în care Guvernul a aprobat recent un Memorandum 

prin care se demarează procedurile de înființare a unei Agenții specializate în 

administrarea bunurilor sechestrate în cadrul procedurilor judiciare penale. 

Memorandumul prevede promovarea de către Ministerul Justiției și Ministerul 

Finanțelor Publice a unui act normativ  prin care să se înființeze această Agenție 

până la sfârșitul lunii martie. 

În același timp, în urma discuțiilor dintre ministrul român al justiției și omologul 

francez, în perioada 9-11 martie, va efectua o vizită de lucru la București șeful 

Agenției specializate în managementul bunurilor sechestrate și confiscate din Franța 

(A.G.R.A.S.C.). Totodată, în perioada imediat următoare, experți ai United States 

Marshal Service vor sprijini Ministerul Justiției în procesul de operaționalizare a 

Agenției. 

În acest context, întâlnirea organizată la solicitarea ministrului justiției are ca 

principal scop stabilirea, de comun acord la nivelul instituțiilor cu atribuții în 

domeniu, a principalelor priorități operaționale ale noii structuri, astfel încât acestea 

să poată fi ulterior dezbătute atât cu partenerii străini, cât și cu reprezentanții 

societății civile, în cadrul procedurilor de dezbatere publică. 

În opinia Ministerului Justiției bazată pe evaluarea gradului actual de recuperare a 

prejudiciilor, rezultat care este afectat negativ de lipsa unui sistem de evidență 

integrată a tuturor creanțelor provenite din infracțiuni, dar și de lipsa unui mecanism 

clar de gestionare a bunurilor sechestrate și, ulterior, confiscate în procedurile 

penale, evaluare confirmată și de partenerii externi, înființarea Agenției va conduce 

la remedierea acestor aspecte și la întoarcerea la bugetul de stat a unor sume 

considerabile de bani. 

 


