Plângere penală depusă la DNA împotrivă funcționarilor
responsabili de colectarea sumelor confiscate în instanță
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Se solicită cercetarea funcționarilor aparţinând Ministerului Finanţelor Publice,
prin Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) şi Ministerului Justiţiei,
prin Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru
Recuperarea Creanţelor Provenite din Infracţiuni (ONPCCRCPI), în privința
necolectării sumelor confiscate în instanță în procesele DNA, pentru săvârşirea
infracţiunilor de neglijenţă în serviciu și favorizarea făptuitorului, prevăzute şi
pedepsite de articolele 269 și 298 din Codul penal

Procentul sumelor colectate de ANAF din valoarea
totala a sumelor confiscate de instanta de judecata in
procesele DNA, in anul 2012 a fost de 4,36%, in 2013 de
4,82% si in primul trimestru al anului 2014 doar 14,55%.
Procentul sumelor colectate de ANAF din valoarea totală a sumelor confiscate de
instanţa de judecată în procesele DNA, în anul 2012 a fost de 4,36%, în 2013 de
4,82% și în primul trimestru al anului 2014 doar 14,55%.

Astfel, prin necolectarea de către ANAF, prejudiciul adus bugetului statului între anii
2010 şi primul trimestru din 2014 a fost de 40 milioane EUR din totalul de peste 43
milioane EUR.
Aceste cifre au fost comunicate prin răspunsurile emise la întrebările pe care în plenul
Senatului le-am adresat Ministerului Finanţelor Publice, detalii aici:
http://www.tody.ro/document/2014-06-10-Raspuns-MF-privind-colectarea-sumelorconfiscate-in-instanta și aici http://www.tody.ro/document/2014-09-29-Raspuns-laIntrebare-catre-MF-despre-sume-confiscate-in-instanta-2003-2014
Necolectarea sumelor confiscate în instanţă în procesele DNA reduc încrederea
populaţiei în justiţie şi în statul de drept, iar resursele consumate pentru depistarea şi
pedepsirea infractorilor, ce provin din contribuţia cetăţenilor cinstiţi, nu-și ating scopul
inițial aferent înfăptuirii justiţiei.
Această stare de fapt cauzează o pagubă tuturor contribuabililor de bună-credinţă,
care îşi îndeplinesc în mod onest îndatoririle către stat.
Atunci când statul invocă lipsa de fonduri pentru nevoile publice, Guvernul și
Parlamentul măresc cuantumul taxelor şi impozitelor pe care cetățenii, iar cetățenii
sunt obligați să le plătească suplimentar și pe acelea, inclusiv ca efect al necolectării
fondurilor confiscate de instanșă de la infractori.
Toate astea se întâmplă în timp ce bunurile sechestrate de către stat şi confiscate de
instanţe, ca pedeapsă pentru faptele săvârşite, se află în continuare la dispoziția
infractorilor, în mod direct sau prin interpuşi.
Din aceste considerente, am depus o plangere penala la DNA, solicitând cercetarea
funcționarilor aparţinând Ministerul Finanţelor Publice, prin ANAF şi Ministerului
Justiţiei, prin ONPCCRCPI în privința necolectării sumelor confiscate în instanță în
procesele DNA, pentru săvârşirea infracţiunilor de neglijenţă în serviciu și favorizarea
făptuitorului, prevăzute şi pedepsite de articolele 269 și 298 din Codul penal, detalii
aici: http://www.tody.ro/document/2014-12-11-Senator-Valeriu-Todirascu-Plangerepenala-responsabili-colectare-sume-confiscate-instanta
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