MINISTERUL FINANŢ
FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia
Naţională: Direcţia
de .......
Către
În atenţia trare Fiscală
: Domnului ……
Administrare
Adminis
Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi
MassMass - Media

Str. Apolodor, nr. 17, sector 5,
Bucureşti, CP 050741
Tel : 021/ 387.10.00/1105
Email:presa.anaf@mfinante.ro

Nr. A_RPC_1426/14.12.2015

COMUNICAT DE PRESĂ
Ref:
1. probleme întâmpinate în executarea sentinţelor penale – valorificarea bunurilor
confiscate în cazul ICA
2. operaţionalizarea Direcţiei Executări Silite Cazuri Speciale din ANAF

1. Probleme întâmpinate în executarea
valorificarea bunurilor confiscate în cazul ICA

sentinţelor

penale

–

Consideraţii generale
În luna aprilie a.c., ANAF a prezentat un raport oficial care reliefează faptul că
recuperarea prejudiciilor este îngreunată în cea mai mare parte din cauze independente
de ANAF.

•
•
•
•

Exemple:
instanţele comunică cu întârziere de până la 4 ani hotărârile penale rămase
definitive
sunt în curs formalităţile legale de partaj /iesire din indiviziune forţată
persoanele fizice de la care trebuie recuperat prejudiciul nu deţin bunuri sau
venituri urmăribile sau pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate
neinstituirea de sechestre de către organele de cercetare penală în cursul urmării
penale

În plus, ANAF a atras atenţia asupra gradului extrem de mare de încărcare a unei
instituţii care are ca principal obiect de activitate colectarea şi administrarea
veniturilor datorate bugetului de stat, prin prisma celor patru bugete administrate de
ANAF.
Printre sarcinile suplimentare, amintim aici:
1. sarcina de colectare a creanţele bugetare rezultate din
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
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2. sarcina de colectare a creanţelor de la contribuabilii care nu au respectat condiţiile
impuse prin programele în temeiul cărora li s-au acordat facilităţi cum ar fi : programul
"Prima casă", programul „Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii”,
programul privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,
programului de „stimulare a cumpărării de autoturisme noi”, etc
3. sarcina de a recupera prin procedura de executare silită sancţiunile contravenţionale
stabilite de către diverse instituţii care se fac venit la bugetul de stat, cum ar fi :
-

Consiliul Concurenţei
Compania Naţionala de Autostrăzi si Drumuri Naţionale
Inspectoratul Teritorial de Muncă
Inspectoratul de Stat in Constructii
Agenţia Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor
Organele abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne
Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic si de Vanătoare, etc.
Considerăm că, atât din punctul de vedere al cuantumului prejudiciului, cât şi al
interesului manifestat de mass-media şi publicul larg, cazul ICA este reprezentativ
şi edificator în ce priveşte informarea corectă a opiniei publice legată de
responsabilitatea ANAF în cazul executării
sentinţelor penale.
Cazul ICA
Din aspectele prezentate în continuare, reiese fără dubii faptul că valorificarea
bunurilor sechestrate în dosarul ICA este îngreunată din cauze care sunt
independente de competenţele ANAF, conferite de actualul cadrul legislativ.
În ce priveşte atribuţiile ANAF, menţionăm că acestea au fost îndeplinite în totalitate
(intabulare, inventariere, evaluare), bunurile fiind disponibile pentru valorificare.
Cu toate acestea, vă prezentăm situaţia reală şi problemele legate de valorificarea
bunurilor confiscate în dosarul ICA, cu menţiunea că nu contestăm şi nu comentăm
dreptul la justiţie al părţilor implicate şi nici deciziile instanţelor, fiind vorba doar de
informarea onestă a opiniei publice, prin intermediul mass-media, cu privire la o temă
actuală şi problematică care priveşte ANAF.
1. Prin sentinţa 888/08.08.2014, pe lângă alte bunuri, au fost confiscate următoarele 4
bunuri imobile:
- terenul 29.220 mp (din str. Gârlei 1D)
- imobilul unde funcţionează postul de televiziune Antena 3 (Șos. Bucureşti-Ploieşti
nr. 25-27)
- teren 4.457 mp+clădire P+3 (str. Gârlei 1B)
- teren 3.000 mp+clădire P+8 (str. Gârlei 1B) - sediul Grivco
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2. Acestea NU sunt scoase la licitaţie în prezent întrucât există litigii în curs care
vizează aceste bunuri imobile, litigii care au fost notate ca sarcini în cartea funciară.
3. Aceste litigii sunt rezultatul acţiunilor demarate în instanţă de către SC Antena 3 SA,
SC Antena Grup SA, Grupul Industrial Voiculescu şi compania SC Grivco SA.
4. Subiectul litigiilor îl constituie atât recunoaşterea contractelor de închiriere dintre
reclamanţi şi foştii proprietari şi, implicit, a dreptului de preemţiune (prioritate la
cumpărare) al chiriaşilor la achiziţionarea imobilelor, cât şi legalitatea intabulării dreptului
de proprietate înscris pe numele statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice.
5. De exemplu, în dosarul nr.17616/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti secţia a
IV-a civila, Societatea Antena TV Group SA a solicitat constatarea valabilităţii
contractului de închiriere încheiat cu Compania de Cercetări Aplicative şi Investiţii SA şi a
dreptului de preemţiune la cumpărarea imobilului situat în Șoseaua Bucureşti-Ploieşti, nr.
25-27, sector 1.
Prin sentinţa civila nr. 1299/04.11.2015,Tribunalul Bucureşti secţia a IV-A civila, a admis
acţiunea, respectiv a constatat valabilitatea la data de 08.08.2014 a contractului de
închiriere încheiat la 01.09.2007 între Antena TV Group S.A, şi S.C. Compania de
Cercetari Aplicative şi Investitţi S.A , astfel cum a fost modificat prin Actul Adiţional
nr.1/27.03.2009, Actul Adiţional nr. 2/01.08.2011, Actul Adiţional nr. 2 bis /31.08.2012 şi
actul adiţional nr. 3 /09.10.1012. Instanţa a constatat dreptul de preemţiune al
reclamantei la cumpararea imobilului ce reprezintă spaţiul închiriat potrivit contractului
de închiriere menţionat, la preţul stabilit de comisia de evaluare pe baza raportului de
expertiză tehnică sau de evaluare, potrvit art. 22 alin. 8 din Normele metodologice de
aplicare a O.G. nr. 14/2007.
Menţionăm că ANAF a formulat cale de atac împotriva acestei decizii.
6. Elocventă pentru înţelegerea problemelor cu care ANAF se confruntă în valorificare
este şi situaţia care vizează terenul de 3.000 mp+clădire P+8 (str. Gârlei 1B) - sediul
Grivco (dosar 36368/3/2015). După ce plângerea reclamanţilor a fost respinsă, aceştia
au continuat demersurile în instanţa, iar în luna octombrie au introdus noi acţiuni,
înregistrându-le în cartea funciară în 23.10.2015.
7. În ceea ce priveşte dosarul 61665/299/2014 (terenul 29.220 mp din str. Gârlei 1D), cât
şi dosarul 61666/299/2014 (teren 4.457 mp+clădire P+3 din str. Gârlei 1B), acestea au
ca obiect reclamarea nelegalităţii intabulării a dreptului de proprietate înscris pe numele
statului român. În aceste dosare instanţa de fond a respins acţiunea reclamanţilor,
aceştia având drept de a exercita cale de atac împotriva sentinţei judecătoreşti în termen
de 30 de zile de la data la care hotărârea le-a fost comunicată. Subliniem faptul că, până
la acestă dată, instanţa NU a comunicat ANAF motivarea sentinţelor pronunţate în luna
iunie a.c.
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8. Toate litigiile amintite au fost înscrise ca sarcină de reclamanţii din dosare în cartea
funciară, înscriere contestată de instituţia noastră.
9. Potrivit legislaţiei în vigoare, ANAF poate scoate la licitaţie imobilele menţionate la pct.
2, asumându-şi însă riscul de a nu primi nicio ofertă, în condiţiile în care
probabilitatea ca un potenţial cumpărător/i să-şi asume achiziţonarea unor imobile de
valoare ridicată cu sarcini este extrem de scăzută. Menţionăm faptul că scoaterea la
licitaţie publică având ca rezultat nevânzarea imobilelor, din cauza lipsei
ofertanţilor, conduce automat la diminuarea preţului de vânzare cu 25%, la fiecare
licitaţie.
În cazul în care s-ar iniţia procedurile de valorificare, cu reducerea succesivă a
preţului de vânzare (potrivit legii), există riscul real al valorificării în ultima etapă la
un preţ cu mult sub cel din rapoartele de evaluare.
Din acest motiv, ANAF apreciază că, până la soluţionarea tuturor litigiilor, nu este
oportună scoaterea la vânzare a bunurilor imobile, având în vedere că interesul
ANAF este de a obţine pentru statul român o sumă cât mare.

2. Operaţionalizarea Direcţiei Executări Silite Cazuri Speciale din ANAF
Consideraţii generale
În vederea remedierii propriilor deficienţe din cadrul activităţii privind executarea
hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele penale, începând cu 18.11.2015, a fost
înfiinţată "Direcţia executări silite cazuri speciale", urmând a fi operaţionalizată efectiv de
la 01.01.2016.
Principalul obiect de activitate îl constituie punerea în executare a hotărârilor
judecătoreşti din dosarele cu cazuistică penală.
Detalii legate de funcţionarea Direcţiei executări silite cazuri speciale
1. Direcţia executări silite cazuri speciale are ca obiect de activitate coordonarea şi
monitorizarea activităţii de executare silită a sumelor cuvenite bugetului general
consolidat al statului, precum şi a bunurilor sechestrate sau confiscate, dispuse prin:
•hotărâri judecătoreşti definitive, pronunţate în materie penală
•hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate ca urmare a sesizărilor formulate de către
comisiile de cercetare a averilor de pe lângă curţile de apel prin care s-a dispus fie
confiscarea unei cote părţi dintr-un bun sau a anumitor bunuri determinate, constatate ca
fiind dobândite nejustificat, fie plata unei sume de bani egală cu valoarea bunului
dobândit nejustificat
•ordine ale ministrului finanţelor publice de blocare a fondurilor sau a resurselor
economice care se află în proprietate, sunt deţinute sau se află sub controlul persoanelor
fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate, ce fac
obiectul sancţiunilor internaţionale, potrivit legii
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•alte titluri executorii prin care se stabilesc dobânzi, penalităţi de întârziere, majorări de
întârziere, sau alte sume, dispuse, dar neindividualizate, prin hotărâri judecătoreşti
definitive, cele prin care se stabileşte cuantumul cheltuielilor de executare silită, precum
şi cele prin care se stabileşte suma reprezentând diferenţa de preţ şi\sau cheltuielile
prilejuite cu urmărirea bunului
2. Vor exista 8 servicii teritoriale la nivelul direcţiilor regionale şi o structura de
coordonare în cadrul aparatului central. În acestă structură îşi desfaşoară activitatea atât
funcţionari cu experienţă în activitatea de urmărire penală (inclusiv institutire sechestre)
detaşaţi din cadrul MAI, cât şi specialişti în executare silită din cadrul ANAF.
3. Angajaţii direcţiei centrale şi ai serviciilor regionale vor fi dotaţi cu uniforme şi
autoturisme inscripţionate.
4. Până la 31.12.2015 aplicaţia informatică, dezvoltată cu reurse proprii, pentru
monitorizeazarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materie penală va fi
încarcată cu toate datele preluate din înscrisurile tranmise de din instanţe, precum
şi din rapoartele stadiul executării silite al fiecărui caz în parte (ex: popriri,
sechestre, sume valorificate).
5. Precizăm că, pentru evitarea inadvertenţelor în explicitarea considerentelor şi a
dispozitivelor hotărârilor judecătoreşti de pus în aplicare, se va solicita asistenţa
permanentă prin detaşare de personal calificat din cadrul parchetelor, în toate cazurile
semnificative din punctul de vedere al valorii prejudiciului.
Avand în vedere aceste impedimente cu care se confrunta ANAF în executarea
sentinţelor penale apreciem că se impune modificarea legislaţiei şi crearea unui cadru
legislativ care să uşureze punerea în executare şi, implicit, recuperarea prejudiciilor
cauzate prin acte şi fapte penale.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA
Pentru orice reclamaţie sau neregulă referitoare
la administraţia fiscală, apelaţi gratuit ANAF, la nr. .
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