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Ca;um:1~(~.'~'SOlfsit~ritdumneavoastră, Jnn~gÎ$tratăÎn~vi9~l1ţeleAg~nţi~i::N~ţionale
deCiidâsw;;s.i. ~Clbllcltate'll11bbiliară sub'nr ..'33335/05.12:201.8, 'cu' privire, la posibilitatea
ootaht n1ăSuriras-ig,u~t()aLasup(a bunurilor vjjto~re,vă°comu(ildim urtliătoarele:
'.

-~

•

o

- .o...'Gonfortr1'.~rf2:24~dit1 Codulode>prdcedurăopetiai~;.:procurorul,Judecătonil
de cameră
p'relimihară satllr.tst8.ota
de!judecată. poatelu-a. măsuriasiguiătoriice.constau
Tn
trl<Ji~~pnibni~ar~~:'UflQrbţJ,nuri
;imobil~t'prin in~tituite.aynui$ec~estruo asupra ~cesţor(l.
c
'.'
erin Deci~ia,.ht., 19/20'17' pri\lind;examiriârea recursuluiJnihterel?ul h~gnformulat de
Curtea de Apel Braşov •.:vizâ(td .obligatiyjtatea.oluă~ii'm~~ţJ~lor:~sigu@torii!în;cauzele::penale'
Ciflate.îri cursul'jţId~ţă~Fatuncj cândcUn:vetificări~eefectuaie(a
rezliitatcăinculpattll ..nu are
i

o

niCtunbun rn proprietate,

ihaItaCurte. de Casaţie şi Justiţi~-a; statuatcă.atunci când se
iMstltuie .măSţlrlCisigurătorii
'.Tn. proljeŞut .pel1a1\ţiu'-'eŞt~;necesar să. s~.il1!:fice sau să .se
dovedească orlsă:
indÎvidualjz~zet;>unlJFifEiaş9pra: gărorase
lrifijf<lţ~ază măsura
aşig,urătone. Instiţi.lireaQe rnăsuriasig.uF~tCl.riieşţ~:<Î~lig~torreiar instanţa dejudecată'-sau
qrgânu1 de..urir:i~rire .pe.naIă. sutit ~riutesă I:e,~:.pi$pl!riă;"chjar şi' în situaţia În care se
trivederează; că:persciahâ'cu piivirela caresepunefn:discLiţÎeluarearnâsurilnuare~
ta data
i'f1S\.iţlJirilmăsurii,) bun~ri'in proprietatE),' ÎtltrlJ~'ţqndiţir:teXi~tenţei burmrilorin patrimoniul
perSoanei cu privire ta careseodispunemăsurâ'liu.~steprevăzută de lege.

se .

Această cJeţ!l'egareadata probit3mei'.d..e dreptjud'l::cate,de
o

instal1ţasupremă~În recursul.
de la data publiCării deCiziei

lhiriteresullegiFeste obligatorlepentlÎJihst~nţeledejudecată,
in Mdnitorul Oficial al României.
Potrivita.d. t~5aHn. (5)dinRegularnentul d~ aVizare, recepţie şi inscriere in
eVidenţele de 'cadastruşibarte funqiafă;:aprobaf prin Ordinul nr. 700J20:14. lVf~$ura
, asiguratofie.disPtisă În condiţi;le~rt. '249 dlngodu!cie procedură penală se va nota În
carlfil8 funciai'ă° lnbazaactu/ui prin careaceastaafostdispus'ă(~ ..)1' iarart 253alin.{4)
din Sodul deprO'cedută. penala preCizează Că: Pentru bunurile imobile sechestrate,.
,pr()cU.rotul, ludec~ţolt!rde cameră. prelimÎf1ară .sau ....
instantB; qe judeqatăca.rea: disPl;l~
o

instituiiliasech-estiuiiJi c'ere ofganuliJÎ tibinpetei1thotatea ....ipo'tecarăasiJpra
seehe.strate, aneXând copie dePfJordonanţifsati
În~hej(Jrea prin care

.~:_~

.bunurilor

.s-a dispus
.

s.echestru/şiuil&Xempfaral ptoceţ;iJIQi~vetbar"esech~$tilJ .. "
. ConfOrmaHn.(1)
al aceluiaşi articol •. organul, care, aplică sechestrul descrie 1n
amă.nuntinocuprinsul. pt.pcesuhjj~verbalbunurile 'iniObneseph~strate.cee~ce.
pr.eşup.urie
Încluslvidentificarea
aeestoracu nj'.~a:dâstraIJtopografic'şinr.de
Garte fUriciară,cârilUoicânâ
Al'lcgU:Şţr2$Jilaf~!~~~em~;~r.:

202 AoEtaH/ ~8<:.tl)~~~:C::~~~;~.~;

8lJţ!.U:fl,ŞtI;

nl~roil:(~(l21l317:733f!;-Fâx:,(,f4021,.31~52°24;~aiI:::offlce@ancpf:ro:'wWw:aneoi

- ExitaSiHJ~..caitaf~GÎ1ilrâDentru

informar6,online:.ePay;imcpi;Î'o

:ro"

ROMÂNIA
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Cefllfi.t$i~R'EN,!S(900)i201$.,
Nr" 27921J09IR
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>'EJ.r:;;"al
un exemplar alactullii de procedură. in termen deZ4,dei()te:,de~lâ.tnc1î;eietea~acestuia.
organului judiciar care a dispus luarea măsurliasigurştorii~:
.
.•....•.
..
. ..,. ..
In .lipsa .preciaării În actuLeare 'justifică cerereaq$inscti$tEka;[riaşutita.sfgu.rătoriia
iden~ficatorului. imobilului - numărulcadastral saF t(JP99r~#ql:pr~:d~:~~~!:t~<?:tă,.r~,-~,~p~
,~ruja aceasta se instituiej . in .contextul legi$latielactllale'9P'e~t.iuft~~(:tl~'PlJ.bUcit~te:
imobiliară nu poate, fi efectuată in cartea funciară; .
."..

,.

Chiar dacă. Decizia nr.19/2017 pronunt~tăd~'in,$t~qta~Uţl~~~jin::r~ql;l~CJJ)11

interesul legii obligă magistratul să dispună măsuri asigurătorii'fără'I(fe6tificilrea prealabilă
aimobilului/imobilelor. conform dispoziţiilor proceduraleYn materi~ p~na'Iă~Jt1~i;$us;.art;Jintite.
procurorul sau judecătorul care a dispus' instituireasechestrululcete;ol"ganuluj/de';'exectimra
apliCarea măsurii, care nu poate fi adusă efectiv la indeplinirede~tca;
urmare,'a
fclentificării obiectului sechestrului.
.,
,
. ..
Prin eXCepţie de la celeprecliate. În con$iderarea'prevedeÎ"i1orarL40;âiiit{~)din
LegeacadastrufLii şia publicităţii imobiliare nr.7/1-996, În ~egiunile d:e~tJ:an~criPţ,uni'şi
1l1sCripţiuni imobifi,aremăsura asiguratorie a sechestrull,li'dispusacu;:pnylr'ş,Jâbugud C$vor
intra În viitorin patrimoniul persoanei vizate, ar putea face.obrecttiltranscrierii. Chiar şi În
aceste condijii. Tntrucât birourile de cadastru şi publicitate imobiliară au C9rllP.etenţă
teritorială. locală, rn materia Registrelor de Transcripţiuni şi rnscripţiuni.neexiStârtdt)
evidenţă centralizată, naţională, publicitatea
măsurii asiguratorii
se realizează
incomplet, doar cu privire la imobilele situate Tn unităţileadministr.ativ-teritoriare din'raza
teritârială a BCPI care.a1nregistralcererea.

Cu deosebită consideraţie.
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