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Confiscarea = Trecere gratuită (ca măsură de siguranță sau ca sancțiune) în patrimoniul statului, în temeiul unei hotărâri judecătorești, a unui bun sau a tuturor bunurilor aparținând unei persoane.

Surse: Noul Cod Penal al României, Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura
Univers Enciclopedic, 1998, Noul dicționar explicativ al limbii române, Litera Internațional, Editura Litera Internațional, 2002.
Surse imagini: FreeDigitalPhotos.net - anankkml; Pixomar;

Dreptul de Autor (Copyright) apartine Asociaţiei Române pentru Transparenţă. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere neautorizata, publica sau
privata, copiere sau plagiere, constituie incalcare a acestui drept de autor. Este permisa reproducerea acestui material doar in scopul educatiei personale/
formarii profesionale, si numai pentru acele persoane care sunt inscrise in respectivul program de pregatire al Transparency International Romania
(pentru care a fost pregatit acest material). Copierea, distribuirea sau imprumutarea in alte scopuri, sau scopuri comerciale este interzisa. ORICE persoana care incalca aceste prevederi va fi tinuta responsabila pentru toate prejudiciile produse (directe sau indirecte).

VALORI
cod filosofic profund
internalizat care servește drept ghid pentru
stabilirea obiectivelor,
adoptarea deciziilor,
soluționarea conflictelor si modul de comportament

PRINCIPII
enunțarea conduitelor
așteptate pentru onorarea fiecărei valori

Confiscarea este acţiunea de a

aceasta în mod licit, iar instanţa este con-

trecere gratuit, fie ca măsură de siguranță,

vinsă că bunurile respective provin din ac-

fie ca sancțiune, în patrimoniul statului a

tivităţile infracţionale prevăzute în Codul

unui

Penal.

bun

sau

a

tuturor

bunurilor

aparținând unei persoane, în temeiul unei
hotărâri judecătorești. Noul Cod Penal prevede două genuri de confiscare: confiscarea specială şi confiscarea extinsă.

confiscării este clar disproporţionată faţă
de natura şi gravitatea infracţiunii, se va
confisca doar o parte din bunuri, prin

Confiscarea specială se aplică în

echivalare în bani, luând în considerare

cazul bunurilor care au fost obţinute prin

urmările infracţiunii şi contribuţia bunului

infracţiuni,
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la producerea acesteia. Pe lângă asta, se

comiterea unor infracţiuni, care au fost

confiscă şi bunurile şi banii obţinuţi din

date cuiva pentru a determina comiterea

exploatarea sau folosirea bunurilor supuse

unei infracțiuni sau a căror posesie este

confiscării. Dacă bunurile nu pot fi confis-

interzisă prin lege.

cate, ele nefiind ale infractorului, iar perso-
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fost

extinsă

utilizate

se
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atunci când persoana asupra căreia a fost

CULTURĂ DE

Dacă valoarea bunurilor supuse

dispusă măsura a fost condamnată pentru

ORGANIZAȚIE

comiterea unei infracţiuni, dacă fapta este

ansamblu de valori,
principii, filosofie, practici și cutume care definesc o instituție

şi pedeapsa prevăzută de lege este

susceptibilă să îi genereze un folos material

închisoarea de 5 ani sau mai mare. Pentru
a se aplica confiscarea extinsă trebuie să fie
îndeplinite

două

condiţii:

valoarea

bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi,
dacă este cazul, după momentul săvârşirii

ana căreia îi aparţin nu ştia scopul folosirii
lor, se confiscă echivalentul în bani al acestora. Dacă bunurile supuse confiscării nu
pot fi găsite, în locul lor se confiscă bani şi
bunuri până când se atinge valoarea acestora. Se poate ca instanţa să nu dispună
confiscarea, în cazurile în care bunurile fac
parte din mijloacele de existenţă, de
trebuinţă zilnică ori de exercitare a
profesiei infractorului sau a persoanei
asupra căreia s-ar putea aplica confiscarea
specială.

infracţiunii, până la data emiterii actului de

În bunurile supuse confiscării, indiferent de

sesizare a instanţei, trebuie să depăşească

natura acesteia, sunt incluse şi sumele de

în mod dovedit veniturile obţinute de

bani.

