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Preşedintele 
Klaus Iohannis a 
promulgat, luni, 
legea privind 
confiscarea extinsă 
a averilor, care 
prevede că se 
dispune confiscarea 
extinsă asupra 
bunurilor dobândite 
de persoana 
condamnată într-o 
perioadă de 5 ani 
înainte şi, dacă 
este cazul, după 
momentul săvârşirii 
infracţiunii, până 
la data emiterii 
actului de sesizare 
a instanţei.

Potrivit legii, „sunt su-
puse confiscării şi alte bu-
nuri decât cele prevăzute 
la art. 112, când faţă de o 
persoană se dispune con-
damnarea pentru o faptă 
susceptibilă să îi procure 
un folos material şi pentru 
care pedeapsa prevăzu-
tă de lege este închisoa-
rea de 4 ani sau mai ma-
re, instanţa îşi formează 
convingerea că bunurile 
respective provin din ac-
tivităţi infracţionale. Con-
vingerea instanţei se poa-
te baza inclusiv pe dispro-
porţia dintre veniturile li-

cite şi averea persoanei“.
Confiscarea extinsă 

se dispune asupra bunu-
rilor dobândite de persoa-
na condamnată într-o pe-
rioadă de 5 ani înainte şi, 
dacă este cazul, după mo-
mentul săvârşirii infracţiu-
nii, până la data emiterii 
actului de sesizare a in-
stanţei. Confiscarea extin-
să poate fi dispusă şi asu-
pra bunurilor transferate 
către terţi, dacă aceştia 
ştiau sau ar fi trebuit să 
ştie că scopul transferului 
a fost evitarea confiscării.

Organul judiciar ca-
re a dispus extinderea ur-
măririi penale sau schim-
barea încadrării juridice 
este obligat să îl informe-
ze pe suspect despre fap-
tele noi cu privire la care 
s-a dispus extinderea ori 
cu privire la schimbarea 
încadrării juridice.

Procurorul dispune 
suspendarea urmăririi pe-
nale numai dacă, luând în 
considerare toate circum-

stanţele cauzei, apreciază 
că suspectul sau inculpa-
tul nu ar putea fi audiat 
la locul unde se află sau 
prin intermediul video-
conferinţei ori că audierea 
lui în acest mod ar aduce 
atingere drepturilor sale 
ori bunei desfăşurări a ur-
măririi penale. Dacă nu se 
dispune suspendarea ju-
decăţii, audierea suspec-
tului sau inculpatului la 
locul unde se află sau prin 
videoconferinţă nu poate 
avea loc decât în prezenţa 
avocatului.

Instanţa dispune sus-
pendarea judecăţii numai 
dacă, luând în conside-
rare toate circumstanţele 
cauzei, apreciază că sus-
pectul sau inculpatul nu 
ar putea fi audiat la locul 
unde se află sau prin in-
termediul videoconferin-
ţei ori că audierea lui în 
acest mod ar aduce atin-
gere drepturilor sale ori 
bunei desfăşurări a jude-
căţii.

Dacă nu se dispune 
suspendarea judecăţii, 
audierea suspectului sau 
inculpatului la locul unde 
se află sau prin videocon-
ferinţă nu poate avea loc 
decât în prezenţa avoca-
tului.

Încheierea dată în 
primă instanţă prin ca-
re s-a dispus cu privire la 
suspendarea cauzei poate 
fi atacată separat cu con-
testaţie la instanţa ierar-
hic superioară în termen 
de 24 de ore de la pro-
nunţare, pentru procu-
ror, părţile şi persoana vă-
tămată prezente, şi de la 
comunicare, pentru părţi-
le sau persoana vătăma-
tă care lipsesc. Contesta-
ţia se depune la instanţa 
care a pronunţat încheie-
rea atacată şi se înaintea-
ză, împreună cu dosarul 
cauzei, instanţei ierarhic 
superioare, în termen de 
48 de ore de la înregistra-
re, mai prevede proiectul 
adoptat.

Potrivit vicepremieru-
lui, scopul campaniei es-
te scăderea presiunii care 
se pune la momentul ac-
tual pe unităţile de primiri 
urgenţe, prin numărul 
tot mai mare de pacienţi 
contaminaţi cu noul coro-
navirus. Testele vor ajun-
ge în spitalele de stat în 
perioada imediat urmă-
toare şi vor fi accesibile 
pacienţilor în cel mai scurt 
timp. „Am achiziţionat de-
ja aproximativ 50.000 de 
teste rapide cu antigen, 

care sunt împărţite la spi-
talele din ţară, care să fie 
folosite pentru pacienţii 
simptomatici, atenţie, 
doar pentru pacienţii 
simptomatici, că acolo 
aceste teste sunt relevan-
te, iar în perioada urmă-
toare urmează o achiziţie 
de aproximativ un milion 
de astfel de teste, deci în 
zilele următoare”, a spus 
Raluca Turcan. Vicepremi-
erul a reamintit faptul că, 
în acelaşi timp, tot pentru 
degrevarea unităţilor de 

primiri urgenţe şi evitarea 
aglomerărilor din aceste 
unităţi s-a creat un par-
teneriat cu asociaţiile me-
dicilor de familie, pentru 
ca pacienţii asimptoma-
tici, constataţi pozitivi, să 

poată fi trataţi la domici-
liu. Pentru fiecare pacient 
tratat la domiciliu şi mo-
nitorizat de către medi-
cii de familie există deja 
o finanţare în valoare de 
105 lei.
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Candidaturile depuse de 
formaţiunile politice şi in-
dependenţi la alegeri-
le parlamentare în cir-
cumscripţiile electora-
le din ţară rămân defini-
tive. Birourile electorale 
de circumscripţie consta-
tă rămânerea definitivă a 
acestora, după expirarea 
perioadei de contestare a 
deciziilor de admitere sau 
respingere a candidaturi-
lor în instanţă. Termenul 
limită de depunere a lis-
telor de candidaţi la par-
lamentare în circumscrip-
ţiile electorale din ţară a 
fost 22 octombrie. De-
ciziile birourile electora-
le de acceptare sau res-
pingere a candidaturilor 
au putut fi contestate în 
instanţă, existând două 
căi de atac - la Tribunal şi 
Curtea de Apel. Potrivit 
legii, candidaturile rămân 
definitive cel mai târziu 
pe 2 noiembrie. În termen 

de 24 de ore de la rămâ-
nerea definitivă a candi-
daturilor, adică marţi, 3 
noiembrie, Birourile elec-
torale de circumscripţie 
comunică listele de can-
didaţi şi candidaturile in-
dependente către Biroul 
Electoral Central. Ulterior, 
BEC va centraliza numă-
rul de candidaturi defini-
tive depuse de către par-
tidele politice, alianţele 
politice, alianţele electo-
rale şi organizaţiile cetă-
ţenilor aparţinând minori-
tăţilor naţionale, precum 
şi de către candidaţii in-
dependenţi. În termen de 
trei zile de la rămânerea 
definitivă a candidaturilor, 
cel mai târziu la data de 4 
noiembrie, are loc stabi-
lirea ordinii în care se ti-
păresc numele candida-
ţilor pe buletinul de vot în 
circumscripţiile electorale 
din ţară.

Candidaturile depuse în circumscripţiile 
din ţară rămân definitive

Gabriel Oprea vrea să reprezinte în 
Parlament drepturile militarilor şi 
poliţiştilor

Gabriel Oprea, preşedin-
tele Uniunii Militarilor şi 
Poliţiştilor ”Mihai Vitea-
zul’’ (UMPMV), a anun-
ţat că, prin candidatura 
sa independentă, doreş-
te să reprezinte dreptu-
rile militarilor şi poliţişti-
lor în Parlamentul Româ-
niei, la nivelul Comisiei de 
Apărare. „Am revenit la 
 UNPR, m-au ales colegii 
iarăşi preşedinte, suntem 
într-un proces cu PMP-ul 
şi până atunci am hotă-
rât să îi reprezint, la cere-
rea lor, a militarilor, a poli-
ţiştilor, să îi reprezint prin 
asociaţie şi din Parlamen-
tul României, Comisia de 
Apărare. (...) Această aso-
ciaţie a militarilor şi poli-
ţiştilor este singura a mi-

litarilor şi poliţiştilor activi 
şi rezervişti. Nu aş vrea 
să spun vorbe mari, dar 
am această autoritate - şi 
morală, şi profesională - 
să îi strâng în jurul meu, 
pe toţi militarii şi poliţiştii 
din tot sistemul de secu-
ritate. Mă refer la milita-
rii din Ministerul Apărării, 
militari, jandarmi, pompi-
eri, poliţişti din Ministerul 
de Interne. Tot ceea ce 
înseamnă securitate naţi-
onală a României. Vreau 
să ştiţi, plus-minus, aceşti 
oameni reprezintă aproxi-
mativ 500.000 de oameni. 
Aproximativ 300.000 de 
activi şi 200.000 de rezer-
vişti”, a arătat Oprea, în 
cadrul unei conferinţe de 
presă.

Legea privind confiscarea extinsă asupra 
bunurilor dobândite de persoanele condamnate, 
promulgată

Raluca Turcan, vicepremierul României: 

„Vom achiziționa un milion de teste rapide pentru 
românii care prezintă simptome de COVID”
Printre priorităţile stringente ale 
Executivului se numără şi achiziţionarea 
testelor rapide pentru depistarea infecţiei 
COVID-19. Vicepremierul Raluca Turcan a 
anunţat vineri, pe 30 octombrie, la Zalău, 
că vor fi achiziţionate un milion de astfel 
de teste pentru persoanele care prezintă 
simptome. 


