DOMNULE PRIM-PROCUROR,
CABINET SENATORIAL VALERIU TODIRAŞCU cu sediul în România, Bucureşti, Calea 13
Septembrie, nr. 1-3, sector 5, reprezentat legal de Dl. Valeriu Todiraşcu, în temeiul art. 288, 289 şi
următoarele din Noul Cod penal, formulăm:

PLÂNGERE PENALĂ:
Împotriva persoanelor responsabile cu coletarea sumelor confiscate în instanţa în procesele DNA,
persoane aparţinând Ministerului Finanţelor Publice, prin ANAF, şi Ministerului Justiţiei, prin
ONPCCRCPI (Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea
Creanţelor Provenite din Infracţiuni), pentru savârşirea infracţiunilor de:


Neglijenţă în serviciu, prev. şi ped. de art. 298 CP



Favorizarea făptuitorului, prev. şi ped. de art. 269 CP

În fapt:
La data de 10.06.2014, preocupat de colectarea deficitară de către ANAF a taxelor, impozitelor şi altor
datorii către stat, subsemnatul am adresat Ministerului Finanţelor Publice cinci întrebări privind totalul
sumelor recuperate din procesele DNA în anii 2012, 2013 şi primul trimestru al anului 2014, precum şi
despre sancţiunile aplicate persoanelor din ANAF responsabile cu colectarea acestor sume, care nu şiau îndeplinit îndatoririle de serviciu (ANEXA 1).
Ministerul Finanţelor Publice a decis să răspundă parţial la întrebările adresate (ANEXA 2), limitându-se
la a menţiona doar procentele recuperate efectiv de ANAF, raportat la sumele confiscate de către
instanţa de judecată, respectiv: 2012 – 4,36 %, 2013 – 4,82 % și 2014 – primul trimestru: 14,55 %.
Aşadar, în anul 2012, din totalul sumelor confiscate de instanţa de judecată în procesele DNA în valoare
de 34.585,22 mii lei, s-au colectat de către ANAF doar 1.507,18 mii lei (4,36%).
În anul 2013, din totalul de 38.473,73 mii lei, s-au colectat de către ANAF doar 1.855,46 mii lei (4,82%).
De asemenea, în primul trimestru al anului 2014, din totalul sumelor confiscate de instanţa de judecată
în valoare de 21.059,43 mii lei, ANAF a colectat doar 3.063,52 mii lei (14,55%).
Prejudiciul la bugetul statului, calculat pe baza răspunsului primit de la Ministerul Finanţelor Publice, se
ridică, numai pentru perioada în discuţie, la suma de 87.692,22 mii lei.
În data de 30.09.2014, am adresat Ministerului Finanţelor Publice o a doua întrebare (ANEXA 3) pe
aceeaşi temă, solicitând date privind recuperarea sumelor confiscate în instanţă în perioada 2003-2014.
Răspunsul MFP la această întrebare (ANEXA 4) a fost cuprins în următorul tabel:
Anul

Suma dispusă
definitiv de
instanţă a fi
confiscată

Suma efectiv
încasată

Suma
valorificată din
sechestrare

Procentaj
Suma
efectiv
încasată

Din
sechestrare

Total 2010

12.398.047,00 lei

461.809 lei

4.200,00 lei

3,73%

0,03%

Total 2011

21.794.487,30 lei

1.519.116 lei

6.981,30 lei

6,97%

0,03%

Total 2012

48.977.755,00 lei

2.310.928 lei

97.881,82 lei

4,72%

0,20%

Total 2013

57.830.874,45 lei

5.069.399 lei

228.077,00 lei

8,77%

0,39%

Total 2014
(primul
semestru

52.570.345,00 lei

8.645.317 lei

575.509,00 lei

16,26%

1,09%

Total
general

193.562.488,75 lei

17.906.571 lei

912.579,12 lei

9,25%

0,47%

Din analiza acestui tabel rezultă că, între anii 2010 şi primul semestru al anului 2014, bugetul de stat a
fost prejudiciat cu o sumă în valoare de 193.562.488,75 lei - 17.906.571 lei = 175.655.917,75 lei
sau,dacă ne referim la suma valorificată efectiv, prejudiciul se ridică la peste 192 milioane lei, adică
aproape 43 milioane €.
Procentele infime colectate de către ANAF din sumele totale confiscate arată, în mod evident, faptul că
persoanele care au îndatorirea de a colecta sumele reţinute de instanţa de judecată în procesele DNA
îşi încalcă îndatoririle de serviciu şi favorizează făputitorii care, deşi au bunuri sechestrate de către stat
şi confiscate de instanţele de judecată ca pedeapsă pentru faptele săvârşite, procedează, în continuare,
la utilizarea lor, în mod direct sau prin interpuşi.
De asemenea, neglijenţa în serviciu a acestor persoane responsabile cauzează o pagubă tuturor
contribuabililor de bună – credinţă care îşi îndeplinesc în mod onest îndatoririle către stat.
Astfel, statul, prin intermediul ANAF, colectează sume mai mari de la contribuabilii cinstiţi decât de la
infractorii condamnaţi definitiv de instanţele de judecată şi măreşte, astfel, cuantumul taxelor şi
impozitelor pentru populaţia generală a ţării, cu justificarea insuficientei colectări de fonduri.
Mai mult, prezumţia existenţei unei intenţii în a efectua aceste infracţiuni reiese chiar din răspunsul
lacunar al Ministerului Finanţelor Publice privind totalul sancţiunilor aplicate persoanelor responsabile
sau superiorilor acestora. Astfel, din cinci întrebări adresate de către subsemnatul, MFP a decis să
răspundă doar la două dintre acestea, creând impresia lipsei de interes pentru sancţionarea vinovaţilor.
Practic prin necolectarea sumelor confiscate în instanţă, resursele consumate pentru depistarea şi
pedepsirea infractorilor, resurse care provin din contribuţia cetăţenilor cinstiţi, sunt recuperate, prin
activitatea parchetelor şi instanţelor, numai în mică parte, compromiţând, astfel, rezultatele înfăptuirii
justiţiei şi scăzând, astfel, încrederea populaţiei în justiţie şi statul de drept.
Solicit şi cercetarea pentru orice altă infracţiune incidentă în speţă, având în vedere cele exprimate mai
sus.
În probatoriu:
Înscrisuri:
- Anexa 1: Adresa cu întrebările formulate de subsemnatul către Ministerul Finanţelor Publice
- Anexa 2: Răspunsul Ministerului Finanţelor Publice.
În drept:


art. 288, 289 şi următoarele din Noul Cod Proc. Pen.



art. 269 Noul Cod Penal



art. 298 Noul Cod Penal

CABINET SENATORIAL VALERIU TODIRAŞCU
prin Valeriu Todiraşcu

