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Ministerul Justiţiei - MJ - Ordin nr. 2385/2016 din 23 iunie 2016 

 

Ordinul nr. 2385/2016 pentru aprobarea formularului de 

raportare prin care băncile transmit, în condiţiile legii, către 

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate 

situaţia la zi a sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa 

procurorului sau prin încheierea judecătorului de cameră 

preliminară ori a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor 

acumulate 
 

În vigoare de la 06 iulie 2016 

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 509 din 06 iulie 2016. Nu există modificări 

până la 10 august 2016. 

 

    În temeiul dispoziţiilor art. 38 alin. (5) şi ale art. 45 din Legea nr. 318/2015 pentru 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a 

Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative,   

    în conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare,   

 

    ministrul justiţiei emite următorul ordin:   

 

   Art. 1. -   Se aprobă formularul de raportare prin care băncile transmit, în condiţiile 

legii, către Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate situaţia la 

zi a sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa procurorului sau prin încheierea 

judecătorului de cameră preliminară ori a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor 

acumulate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.   

   Art. 2. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.   

 
   

 

Ministrul justiţiei, 

Raluca Alexandra Prună  

 

    Bucureşti, 23 iunie 2016.   

    Nr. 2.385/C.   

 

ANEXĂ 
 

Formularul de raportare prin care băncile transmit, în condiţiile legii, către Agenţia 

Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate situaţia la zi a sumelor de 

bani sechestrate prin ordonanţa procurorului sau prin încheierea judecătorului de 

cameră preliminară ori a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor acumulate   

dataIncarcare:
act:884790%2086774021
act:884790%2086774057
act:125680%2039645644
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Nr. 
Titular cont (numele, 

prenumele/denumirea) 
CUI/CNP 

Actul prin care 

s-a dispus 

măsura 

asigurătorie în 

cadrul 

procesului penal Cuantum sumă 

indisponibilizată 

 

Sold la zi cont 

curent/depozit 

la termen, din 

care dobânzi 

 

Observaţii 

 

Nr. act 

Nr. 

dosar 

Data 

Organ 

emitent 
Valută Valută 

           

           

           

 


