
Managementul fondurilor TIR

Fapte și cifre

Punctul VII.a. Cea de-a 73-a Sesiune a Comitetului Executiv TIR Geneva, 

12 iunie 2017



ARTRI a fost creată în 1965 și
autorizată ca asociație garantă  
pentru sistemul TIR de către 
Guvernul din România în același an.

ARTRI a emis din 1995 mai mult de 
2’756'000 Carnete TIR.

Ca termen de comparație, IRU a emis
în 2017 către toate asociațiile din 
sistem doar 1’048’000 Carnete TIR.

Din punct de vedere istoric, este 
unul dintre cei mai mari utilizatori 
de Carnete TIR din lume. 

ARTRI a contribuit permanent la 
dezvoltarea sistemului TIR în legătură 
cu TIR-EPD, Culoarele verzi TIR și 
Proiectul e-TIR.



Background

: fostul Secretar General Adjunct al IRU, Marek Retelski, dezvăluie, bazându-se
pe documente doveditoare, membrilor IRU și Părților Contractante TIR, următoarele:

Uriașe sume de bani au fost luate de la Asociațiile TIR și de la titularii de Carnete TIR, fără știrea
lor, de către câțiva indivizi din conducerea IRU :

= comisioane ascunse pentru asigurarea națională TIR

trimise la Westyard, o companie offshore înregistrată în Insula Man.

= comisioane ascunse pentru asigurarea globală TIR

primite de la AXA/Zurich, în baza unui Addendum secret la polița de asigurare
globală, niciodată prezentate la TIRExB sau altor părți interesate.

= surplus de rezerve, ascuns

majoritatea trimise către o fundație offshore din Lichtenstein (fără angajați).



Reacții oficiale

: declarația fostului Președinte al IRU, dl. Janusz Lacny:

- Confirmă că el nu a fost niciodată informat despre faptele expuse, deși era
Președinte în funcțiune în acea perioadă;

- El declară mai ales: “trebuie să fi fost un grup mic, foarte restrâns, de persoane
din IRU care știau aceste lucruri și le-au ținut pentru sine”.

: declarația fostului Secretar General al IRU, dl. Martin Marmy:

(Cum numărul reclamațiilor TIR a scăzut dramatic) “aceste rezerve ale IRU ar fi
trebuit pur și simplu imediat să fie returnate, pe o bază proporțională,membrilor.”



Reacții oficiale(2)

: Dr. Peter Tropper, membru al Comisiei de Finanțe a 
IRU, a demisionat declarând că el “nu va fi complice la nicio acțiune 
criminală”.

, d-na Francoise Berthelot, membru francez în
IRU PE, a subliniat faptul că “schema de împărțire a profitului a fost
ascunsă membrilor IRU, ceea ce a fost și mai grav decât a nu informa
anual membrii despre existența acesteia, fapt care susține a doua
acuzație”



Dl. Umberto de Pretto,
Secretarul General al IRU : 

“Nu aș aproba opțiunea de a returna banii membrilor.

Returnarea banilor ar sugera vinovăție.“
(email din 8 septembrie 2015)

A confirmat public faptul că documentele dezvăluite sunt originale, în timpul AG a IRU din

8 aprilie 2016.

De asemenea, managementul IRU a confirmat că:
(vezi Raportul AG IRU din noiembrie 2016)

a) Sumele dezvăluite sunt corecte;

b) Westyard (in Insula Man) «nu a avut niciodată angajați»;

c) Indivizi din conducerea IRU și-au însușit «compensații» de la entitățile offshore.



Sume enorme suprataxate către
:

SAU

pentru fiecare carnet folosit de titularii de carnete 
TIR din 1995 încoace

*Valori estimate în baza emisiei de carnete TIR 

și a sumelor din rapoartele de audit ale EY, KPMG și Deloitte



Folosirea fondurilor TIR de către IRU

• 100 milioane CHF pentru Moscow Federation Tower, 

acum evaluat la 30 milioane CHF;

• 820 milioane CHF pentru “Quasar” - proiect imobiliar in Istanbul, 

acum evaluat la 700 milioane CHF;

• 4.5 milioane CHF pentru cumpărarea unui teren în Chișinău,       

vândut deja în 2017 pentru numai 300’000 CHF.

Aceiași indivizi din conducerea IRU sunt implicați în entitățile legale care dețin proprietățile
menționate mai sus, primind “compensații” financiare personale.



Folosirea fondurilor TIR de către IRU: 
supraveghere și impozitare

• Marea majoritate a fondurilor provenite din carnetele TIR nu se mai află în IRU –
fiind ascunse față de membrii IRU.

• Cu adevărat, aproape 1 miliard de CHF au fost trimiși către companii offshore din
Bermude, Insula Man, Liechtenstein sau Luxemburg.

• In ciuda rolului de supervizor pe care îl au organismele Națiunilor Unite, conform
Convenției TIR, aceste fonduri nu pot fi verificate/supravegheate de TIRExB.

• Cum aceste companii offshore sunt conduse din Elveția, apar consecințe fiscale
serioase, fapt confirmat de studiul Deloitte din 2016.



Acțiunile ARTRI de până acum:

• Declarații și cereri de clarificare in cadrul Adunărilor Generale ale IRU 2016-2017, fără nici 
un răspuns comprehensibil. 

• Adrese oficiale prin care se solicită conducerii IRU documentele complete legate de 
asigurări și returnarea fondurilor. 

• Informarea autorităților naționale vamale despre această situație. 

• Corespondență cu TIRExB, ca organism competent al Națiunilor Unite potrivit Anexei 8 la
Convenția TIR, prin care cerem sprijin pentru clarificarea acestei chestiuni.

• Apărarea formală legală a drepturilor membrilor noștri, pentru evitarea prescrierii drepturilor.



Raportul auditului EY

• Lansarea unui audit fără aprobarea Adunării Generale a IRU.

• Obiectivele auditului au fost stabilite și auditul a fost în mod direct supervizat de către
persoanele incriminate. Independența auditului a fost pusă sub semnul întrebării de
către Părțile Contractante TIR.

• Costul auditului depășește 500’000 CHF, folosindu-se fondurile IRU pentru apărarea
intereselor câtorva persoane din conducerea IRU.

• Raportul complet al auditului nu a fost niciodată transmis Părților Contractante TIR sau
membrilor IRU în ciuda angajamentelor IRU, a obligațiilor legale și a cererilor oficiale din
partea Guvernelor.



Raportul auditului EY

• Forma scurtă a raportului de audit nu exonerează în niciun fel conducerea IRU.

• EY confirmă :

a) Toate sumele dezvăluite în aprilie 2016; 

b) că “nu a fost găsită nici o dovadă a faptului că membrii IRU au fost
informați despre schema comisioanelor Westyard”;

c) că EY “nu se află în poziția de a confirma dacă schema retro-comisioanelor
a fost legală sau nu”.



Paradoxul conduitei conducerii IRU:
în timp ce neagă acuzațiile aduse, 
propune acorduri financiare

• Acord de reconciliere, aprobat de Președinția Executivă a IRU, la 10 februarie 2017 
și trimisă membrilor TIR în martie 2017.

• Acordul de reconciliere include potențiale condiții ilegale, cum ar fi o cerere de 
retragere a tuturor acuzațiilor împotriva IRU și a persoanelor implicate.

• Sumele propuse în schimbul “tăcerii” asociațiilor reprezintă
circa 2 % din totalul sumelor trimise către companiile offshore.

• ARTRI a respins acest acord pe care îl consideră inacceptabil. Și alte asociații TIR 
importante au avut abordări similare.



Declarația oficială a fostului Președinte al IRU,
Janusz Lacny

- «Am fost înșelat timp de mai mulți ani de persoane din conducerea IRU».

- “acest demers nu a fost adecvat și poate nici măcar legal”.

- “asemenea clauze pentru comisioane pe profit pot fi legale, în principiu, dar 
tăinuirea implicațiilor lor financiare față de Președintele IRU, Președinția
Executivă și membrii IRU atât de mult timp este ilegală și, mai mult ca sigur, 
încalcă prevederile Statutului IRU”.

(email din 18 mai 2017 adresat membrilor IRU)



Situația legală – potențiale încălcări

• Escrocherie/Fraudă (art. 146 din Codul Penal Elvețian)
• Gestionare frauduloasă (art. 158 al.1 din Codul Penal Elvețian)
• Abuz de putere (art. 158 al.2 din Codul Penal Elvețian)
• Abuz de încredere/delapidare (art. 138 din Codul Penal Elvețian)
• Fals în acte (art. 251 din Codul Penal Elvețian)
• Spălare de bani (art. 305bis din Codul Penal Elvețian)
• Evaziune fiscală prin direcționarea de către IRU Geneva a sumei de

aproape 1 miliard de CHF către conturi offshore.
• Încălcarea reglementărilor penale și civile naționale de către Asociațiile

Garante TIR care ar accepta «acordul de reconciliere» propus de
conducerea IRU.



Situația curentă

• Documentele de asigurare, în particular Actul adițional la contractul cu AXA și
Raportul EY sunt încă ascunse organismelor TIR și membrilor IRU.

• Fondurile TIR sunt încă folosite în companiile offshore pentru proiecte care nu au
legatură cu transportul internațional și fără a se plăti impozite către fisc.

• Sporirea presiunii asupra asociațiilor TIR care au solicitat transparență, mergând
până la excluderea abuzivă din sistemul TIR.



Concluzii:
Abuzând de încrederea  Guvernelor, a organismelor ONU și a membrilor IRU,
prin suprataxarea artificială a Carnetelor TIR

câteva persoane din IRU, din proprie inițiativă: 

• au deturnat aproape 1 miliard de CHF din fondurile TIR

• către entități offshore

• proiecte imobiliare faraonice,

• au ascuns comisoanele pe profit din asigurări, legal cuvenite asociațiilor naționale 
TIR și titularilor de carnete TIR afiliați acestora. 



TIRExB are autoritatea,
conform Art.10 a.), d.) și h.) din Anexa 8 a Convenției TIR:

• Să oblige conducerea IRU să prezinte: documentația completă de asigurare,
raportul integral al auditului EY, situațiile financiare și auditarea tuturor entităților
sale.

• Să sprijine toate acțiunile participanților la sistemul TIR dedicate transparenței și
legalității.

• Să asigure respectarea de către IRU a prevederilor Convenției TIR, în special pe
cele din Anexa 9 partea III, pe cele ale Acordului UNECE-IRU, precum și
instrucțiunile primite de la toate organismele TIR.




