
Crime and punishment

Ideea inițială 
Investigarea în detaliu, cu exemple clare, cauzele pentru care statul nu poate să facă 
eficient confiscarea bunurilor obținute din infracțiuni, ca urmare a unor hotărâri 
judecătorești definitive. Mai exact, de ce nu reușește statul român să recupereze 
banii ce reprezintă prejudiciul produs statului de persoanele condamnate definitiv 
pentru fapte de corupție sau conexe celor de corupție. 
Pe baza informațiilor astfel obținute, va fi realizat un policy paper, împreună cu 
Funky Citizens, pentru a fi folosit ca instrument de advocacy pentru schimbările 
legislative necesare pentru a eficientiza recuperarea prejudiciilor urmare a 
condamnărilor definitive pentru corupție. 

     Faza I 

Au fost documentate 6 sentințe judecătorești definitive, dintre cele mai 

„celebre” cazuri. A fost investigat traseul lor instituțional, atribuțiile fiecărei 

entități implicate în procesul de recuperare, cadrul legal aplicabil și 

oamenii implicați. În urma acestor investigații au fost publicate 5 materiale 

de presă, 5 investigații menite să arate clar, cu putere de exemplu, unde 

anume s-a împotmolit statul în sarcina de a readuce banii furați înapoi în 

buget. 

     Faza II 

Ulterior fazei de documentare a fost organizată o amplă dezbatere ce a 

reunit profesioniști din sistemul judiciar, reprezentanți ai autorităților 

publice cu atribuții clare în procesul de recuperare a prejudiciilor 

constatate prin hotărâri judecătorești, ai Parlamentului, Guvernului, ai 

ambasadelor străine la București și ai zonei non-guvernamentale.

Durata: 1.10.2017-1.02.2018 

Organizație: Centrul de Investigații Media | 

www.investigatiimedia.ro 

Responsabil: Ovidiu Vanghele 

Finanțare FpD: 21.620 Lei 

Rezultate



Concluzii

 

Detalii pe larg despre acest proiect se găsesc pe siteul

Fondul pentru Democrație www.fondulpentrudemocratie.ro,

în secțiunea <Proiecte selectate>.

Dincolo de materialele de presă care atrag atenția publicului 

asupra importanței recuperării bunurilor obținute ilicit, ca 

parte a procesului penal sau, mai larg, ca parte a noțiunii de 

„dreptate”, toate aceste anchete oferă indicii importante prin 

care se pot identifica vulnerabilitățile de ordin legislativ, 

instituțional ori operațional din care pot rezulta recomandări 

de îmbunătățire a politicii publice în materie. 

Toate aceste investigații de presă au fost preluate masiv în 

presă (TVR, Hotnews, RealitateaTV, B1TV, Digi24, news.ro 

etc.), pe alte medii (social media, diferite website-uri cu o 

popularitate mai mică sau mai mare etc.) și chiar dezbătute 

în emisiuni de televiziune dedicate acestei probleme: 

recuperarea prejudiciilor. 

Întregul demers s-a finalizat cu un policy-paper, elaborat împreună cu 

Funky Citizens, în care au fost inventariate cele mai mari probleme 

constatate și s-au propus câteva soluții punctuale. 

 

Materialele de presă rezultate în cadrul proiectului pot fi consultate pe 

pagina www.investigatiimedia.ro 


