
EXTRAS DIN DECIZIA PENALA NR. 888/A/08.08.2015 

“În baza art 251 C pr pen si art 129 alin 6 C. pr. fisc. (nr. Curtea de Apel Bucuresti) desemnează 

ca organ însărcinat cu punerea în executare a dispozitiei de indisponibilizare asupra bunurilor 

mobile şi imobile ale inculpatului Dan Voiculescu, (…) organele de cercetare penală ce vor fi 

desemnate de procurorul-sef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi  Administratia Finantelor 

Publice a Sectorului 1 Bucuresti, care vor colabora cu: 

a) Biroul pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din 

statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de oficiu naţional pentru 

recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de 

infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile; 

b) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; 

c) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; 

d) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; 

e) Autoritatea Naţională a Vămilor; 

f) Garda Financiară; 

g) Banca Naţională a României; 

h) Inspectoratul General al Poliţiei Române; 

i) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 

j) orice altă autoritate sau instituţie publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea şi 

valorificarea bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii, precum şi a celor care fac 

obiectul confiscării speciale şi va încunoştinţa Curtea de Apel Bucuresti, Secţia a II-a penală, rezultatul 

verificărilor. 

În temeiul disp. art. 8 alin 2 din HG NR 32/2011 dispune sesizarea Biroului pentru prevenirea 

criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene 

din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul 

urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având 

legătură cu infracţiunile pentru ca prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2 la Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 103/2006, aprobată prin Legea nr. 104/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare, să facă verificări pentru identificarea bunurilor mobile şi imobile ale persoanelor fizice Voiculescu 

Dan, Voiculescu Camelia Rodica si Voiculescu Corina Mirela, inclusiv a conturilor societăţilor comerciale la 

care aceştia figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, asociaţi, directori sau administratori, situate în ţară 

sau în străinătate, cu menţiunea că în cererea  ce urmează a fi adresata prin Reţeaua Interagenţii Camden de 

Recuperare a Creanţelor (CARIN) se va specifica că este necesara si identificarea conturilor deschise pe 

numele unor persoane fizice/juridice  care părţile menţionate sunt împuterniciţi, beneficiari reali, asociaţi, 

directori sau administratori, identificarea rulajului conturilor menţionate in anexa in vederea stabilirii 

beneficiarilor reali. 

Biroul va încunoştinţa de urgenta rezultatul verificărilor Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a II-a 

penală. După identificarea bunurilor, conform 397 alin 4 C pr pen, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a II-a 

penală, va completa, după caz, un certificat de indisponibilizare prev de Anexa 9 din Decizia-cadru 

2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de 

înghetare a bunurilor sau a probelor sau, după caz, o cerere de comisie rogatorie pentru aducerea la 

indeplinire a dispozitiei de indisponibilizare dispusa de instanta.” 


