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I. Apariţia confiscării extinse

-	Legea nr. 63/2012 → 	transpunerea Deciziei-cadru 2005/212/JAI
-	Introduce art. 118ind.2 C.pen. 1969
-	Introduce art. 112ind.1 C.pen.
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II. Condiţiile
•	săvârşirea unei infracţiuni (demonstrată prin hotărâre definitivă de CONDAMNARE)
•	existenţa stării de pericol
•	natura infracţiunii comise:
	a) lista; 
	b) pedeapsa închisoare de 4 ani sau mai mare; 
	c) infracţiunea susceptibilă să procure folos material inculpatului
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II. Condiţiile
•	dobândirea unor bunuri de către condamnat în valoare vădit mai mare decât veniturile licite
•	convingerea instanţei că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de aceeaşi natură cu infracţiunea pentru care s-a pronunţat condamnarea (criteriul omogenităţii sau similarităţii)
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III. Aplicarea în timp a legii penale
Inspecţia Judiciară 
- RAPORT DE CONTROL nr. 4621/IJ/3699/DIJ/2014 privind identificarea dosarelor în care instanţele de judecată au dispus măsura de siguranţă a confiscării extinse şi practica judiciară în materie 
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Dosar …/63/2011*
Tribunalul Dolj - Respinge confiscarea

CA Craiova - „reţine că în cursul judecării cauzei au intrat în vigoare disp. art. 118ind.2 Cod penal care reglementează confiscarea extinsă, acestea aplicându-se retroactiv, aşa cum stabilesc disp. art. 12 alin. 2 Cod penal care consacră retroactivitatea legii care prevede măsuri de siguranţă sau măsuri educative”

ICCJ, secţia penală - menţine confiscarea 
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Dosarul nr. …/95/2010
Tribunalul Gorj - sentinţa penală nr. 48/2010, fapte comise în 2008-2009, dispune confiscarea specială
CA Craiova - decizia penală nr. 307/2013 confiscarea extinsă
Instanţa de apel că probele de la dosar au condus la suspiciunea provenienţei acestora din activitatea infracţională, deoarece nici unul dintre inculpaţi nu a dovedit obţinerea acestor sume din surse licite, apreciindu-se incidente dispoziţiile art. 118 ind. 2 C. pen., referitor la confiscarea extinsă, motiv pentru care s-a dispus reformarea sentinţei instanţei de fond sub aspectul schimbării temeiului confiscării 
ICCJ, secţia penală – decizia nr. 794/10.10.2014, menţine confiscarea
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Dosarul nr. …/113/2012
Tribunalul Brăila, sentinţa din 16 aprilie 2014 -  s-a dispus confiscarea extinsă
CA Galaţi - nu sunt întrunite condiţiile, însă „Curtea observă că potrivit art. 12 alin. 2 C.pen., legea care prevede măsuri de siguranţă sau măsuri educative se aplică şi infracţiunilor care nu au fost definitiv judecate până la data intrării în vigoare a legii noi. Rezultă, aşadar, că, în materia măsurilor de siguranţă, nu se aplică principiul legii penale mai favorabile, ci acela al retroactivităţii legii penale, legea în vigoare la momentul judecării cauzei fiind legea conformă nevoilor societăţii“
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ICCJ, secţia penală, decizia nr. 2958/2013: - dispoziţiile art. 12 alin. (2) C.pen.1969, care prevăd că legea care cuprinde măsuri de siguranţă se aplică şi infracţiunilor care nu au fost definitiv judecate până la data intrării în vigoare a legii noi se interpretează conform principiului constituţional reglementat de art. 15 alin. (2) din Constituţie
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CCR, decizia nr. 799/2011 - a subliniat că reglementarea prezumţiei dobândirii licite a averii nu împiedică legiuitorul primar sau delegat ca, în aplicarea dispoziţiilor art.148 din Constituţie – Integrarea în Uniunea Europeană, să adopte reglementări care să permită deplina respectare a legislaţiei Uniunii în domeniul luptei împotriva criminalităţii 
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CCR, decizia nr. 78/2014 - dispoziţiile referitoare la confiscarea extinsă sunt constituţionale în măsura în care se aplică numai faptelor săvârşite sub imperiul noii soluţii legislative care a intervenit de la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 63/2012, respectiv, 22 aprilie 2012 
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CCR, decizia nr. 356/2014 – art. 118ind.2 C.pen. 1969 doar pentru bunuri dobândite ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 63/2012 (chiar dacă infracţiunile pentru care s-a dispus condamnarea sunt comise după această dată);
CCR, decizia nr. 115/2015 – art. 112ind.1 C.pen. doar pentru bunuri dobândite ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 63/2012
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IV. Confiscarea de la terţi

Noţiunea de terţ

Art. 118 ind. 2 alin. (3): Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (2) se va ţine seama şi de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată ori de un terţ unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deţine controlul
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Corespondenţa cu măsurile asigurătorii
Art. 249 alin. (2) – (5) C.pr.pen.:
(3) Măsurile asigurătorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii se pot lua numai asupra bunurilor suspectului sau inculpatului.
(4) Măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate.
(5) Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului şi ale persoanei responsabile civilmente, până la concurenţa valorii probabile a acestora.
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Dosar nr. 25497/3/2012** (255/2014)

CA Bucureşti, decizia penală nr. 888/A – “aplicarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale asupra bunurilor altor persoane care nu au calitatea de parte in procesul penal”

Confiscare specială / extinsă – direct TERŢILOR?
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Confiscarea specială – măsură de siguranţă, incidentă după comiterea unei fapte prevăzute de legea penală şi nejustificate!!!

Confiscarea extinsă – măsură de siguranţă, consecutivă unei hotărâri de condamnare!!!

Variantă: 
Terţii în posesia bunurilor → prezumaţi simpli interpuşi!
În urma unei simulaţii prin interpunere de persoane bunurile le-au fost în aparenţă transmise lor, deşi în realitate beneficiarul (proprietarul) este infractorul → deci chiar dacă bunurile sunt preluate din stăpânirea altor persoane, confiscarea se dispune din patrimoniul infractorului. 
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V. Proiect lege. Transpunere Directivă
-	Directiva 2014/42/UE privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunii săvârşite în Uniunea Europeană;
-	Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală; 
-	Prin proiect se realizează transpunerea unor prevederi ale Directivei 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (Directiva confiscarea)
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Directiva europeană
-	extindere confiscare la toate tipurile de bunuri;
-	definiţie extinsă a bunurilor;
-	CONFISCARE EXTINSĂ DE LA TERŢI
-	Preambul pct. 25: Statele membre au libertatea de defini confiscarea aplicată terţilor ca o măsură accesorie sau alternativă confiscării directe, după caz, în conformitate cu legislaţia naţională
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Art. 6 – Confiscarea aplicată terţilor
(1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a permite confiscarea produselor sau a altor bunuri a căror valoare corespunde produselor, care în mod direct sau indirect, au fost transferate (…) către terţi sau au fost dobândite de terţi (…), cel puţin în cazurile în care terţii ştiau sau ar fi trebuit să ştie că scopul transferului era evitarea confiscării, pe baza unor elemente de fapt şi circumstanţe concrete, inclusiv a faptului că transferul sau dobândirea a avut loc în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani semnificativ mai reduse decât valoarea de piaţă a bunurilor
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(2) Alin. (1) se interpretează astfel încât să nu aducă atingere drepturilor terţilor de bună credinţă.

Art. 8 – Garanţii
(1) Dreptul la cale de atac eficace şi proces echitabil
(4) Posibilitatea efectivă de a ataca ordinul de îngheţare unei instanţei
(9) Terţii au dreptul de a pretinde un titlu de proprietate sau alte drepturi reale, inclusiv în cazurile menţionate la art. 6.
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PROIECTUL DE LEGE

-	natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite
1. Alineatele (1) și (2) al articolului 112ind.1  se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 (1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele menţionate la art. 112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea unei infracţiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material și maximul pedepsei prevăzute de lege pentru aceasta este 4 ani sau mai mare.
 (2) Confiscarea extinsă se dispune dacă instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale și are în vedere bunurile dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei 
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Aplicare în timp
•	Prevederile art.112ind.1 alin. (1) din Codul penal privind confiscarea extinsă se aplică în ceea ce privește  bunurile dobândite înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi numai în cazul comiterii infracţiunilor din “fosta” listă;

•	Prevederile art.112ind. 1 alin. (2) din Codul penal se aplică, în toate cazurile, infracțiunilor comise după intrarea în vigoare a prezentei legi
Prezenta lege transpune în legislaţia naţională art. 4 alin.(2), art.5, art.9 și art.11 din Directiva 2014/42/UE 
III. Stadiul implementării
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PROCEDURA DE INFRINGEMENT

►	24 noiembrie 2016 
► 	Termen transpunere directivă – 4 octombrie 2016 (extins de la 4 octombrie 2015)
► 	ART. 258 TFUE – lipsă comunicare informaţii transpunere

România, Lituania, Irlanda, Estonia, Slovacia, Croatia, Ungaria, Portugalia, Belgia, Germania, Suedia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Slovenia, Polonia, Luxemburg (plus Marea Britanie şi Danemarca)



