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Extrasele de jurisprudenţă au fost adaptate în susţinerea argumentării.
Abordările teoretice au plecat de la cazuri concrete, încercând să aducă soluţii
practice. Aprecierea valorii pertinente şi a relevanţei pentru practică ne aparţine; fiind
pur subiectivă, constituie doar un simplu moment de reflecţie pentru cei interesaţi.
Cunoaşterea problematicii legate de dreptul penal şi procesual penal nu poate
oferi totuşi decât o perspectivă limitată asupra fenomenului judiciar actual (autorităţi, implicaţii politice etc.).
Ne bucurăm dacă punctele de vedere exprimate vor reprezenta un sprijin în
activitatea operativ-curentă sau, cel puţin, un moment de reflecţie doctrinară pentru
magistraţi şi avocaţi.
Este permisă orice utilizare privată (reproducere ulterioară), sub rezerva dreptului moral prevăzut în art. 10 lit. b) din Legea nr. 8/1996, modificată, şi sub sancţiunea
prevăzută în art. 140 din aceeaşi lege.
În baza art. 140, este interzisă orice reproducere, cu limitările din art. 33 şi art. 34.
Lucrarea cuprinde referiri la actele normative, jurisprudenţă şi doctrină până la
data de 1 mai 2015. Comentariile poartă amprenta datei când au fost elaborate; este
evident că soluţiile doctrinare îşi păstrează în întregime valabilitatea pro rata temporis.
Sunt enunţate rezumate sau extrase din jurisprudenţă; pentru textele mai întinse
am folosit croşete.
Avem în vedere şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011,
publicată în M. Of. nr. 549 din 3 august 2011, prin care Curtea a statuat că sintagma
„în vigoare” din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, este
constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului
de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe
ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare.
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INTRODUCERE. ETIOLOGIA CORUPŢIEI.
EVOLUŢIA PERCEPŢIEI CORUPŢIEI
Şi nimic nu corupe mai dezastruos, mai
profund şi mai puternic decât minciuna.
Mihail Sebastian
În Europa Central şi de Est, capitalismul este construit pe ruinele socialismului,
de sus în jos, de c tre o parte a fostelor cadre comuniste. Aici, postcomunismul este
un sistem de rela ii sociale instabile ac ionând în ultim instan în sensul introducerii
mecanismelor pie ei. Într-un astfel de sistem, cei care exercit autoritatea şi puterea
efectiv sunt al ii decât proprietarii reali, ini iali.
Postcomunismul beneficiaz de un nivel înalt de acumul ri de capital realizate în
perioada socialist , noua clas operând redistribuirea propriet ii centralizate,
neavând inten ia restabilirii dreptului de proprietate, a restituirii propriet ilor1.
O parte substan ial a nomenclaturii politice a devenit proprietar prin încetinirea
procesului de restituire a propriet ilor sau a drepturilor de proprietate2.
Este ast zi posibil – sper m3 – s se probeze (juridiceşte) afirma ia c „noua
proprietate capitalist nu este rezultatul unei investi ii creatoare de noi valori, ci al unei
inginerii financiare de propor ii na ionale”4.
Corup ia constituie o amenin are pentru democra ie, pentru suprema ia dreptului,
echit ii sociale şi a justi iei, erodând principiile unei administra ii eficiente, subminând
economia de pia şi punând în pericol stabilitatea institu iilor statale.
Una dintre principalele cauze ale prezen ei şi perpetu rii corup iei este lipsa unui
cadru legislativ coerent şi stabil, magistra ii fiind confrunta i cu un volum foarte mare de
dosare în care sunt incidente prevederile mai multor legi con inând dispozi ii confuze şi
chiar contradictorii, neclare şi f r rigoare juridic , ceea ce determin adoptarea unor
solu ii controversate, criticabile. Corup ia apare acolo unde exist indiferen din partea
comunit ii sau lipsa unor politici adecvate. „În societ ile cu o cultur în care mita este un
lucru obişnuit, grani a dintre acceptabil şi inacceptabil este, adesea, greu de delimitat”5.
1

C. Cojocaru, Crima numit privatizare, pe:
http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/cojocaruc/Crima_numita_privatizare.pdf.
2 G. Eyal, I. Szelenyi, E. Townsley, Noua elit conduc toare din Europa de Est, Ed. Omega, Bucureşti, 2001;
C. Cosmin, Tranzi ia la vecini. Noua elit conduc toare din Europa de Est. Capitalism de sus în jos, în Lumea magazin
nr. 10/2003.
3 „Singura întrebare cu rost în fa a valului de zăngănit de cătuşe şi descinderi ale D.N.A. printre politicienii la cel mai
înalt nivel este când, dacă şi mai ales cum se vor finaliza ac iunile procurorilor care au explodat în plină campanie
electorală”. Altfel spus, vor fi finalizate dosarele Microsoft, EADS, cel al retrocedărilor, Lukoil şi orice urmează să mai
apară până la mijlocul lui noiembrie cu condamnări pe măsura aşteptărilor pe care astăzi primele cercetări ale D.N.A. le
provoacă? (pe http://www.ziare.com/stiri/dna/avalansa-provocata-de-bulgarele-justitiei, 17 octombrie 2014).
4 A. Blandiana, Fals tratat de manipulare, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2013, p. 125.
5 Enciclopedia Universal Britannica, Ed. Litera, Encyclopedia Britannica Inc., 2010, sub voce Corup ie.
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Domeniile şi rela iile sociale vulnerabile la corup ie, precum şi evolu ia legisla iei
în domeniul protec iei propriet ii, privatiz rii, reorganiz rii judiciare şi achizi iilor publice
nasc multiple controverse şi discu ii cu privire la mecanismele de protec ie şi de
combatere a fenomenului infrac ional. Lipsa unui statut clar al propriet ii a favorizat
extinderea corup iei într-o perioad în care România se afla în plin proces de tranzi ie1,
în loc de restabilirea dreptului de proprietate producându-se o redistribuire a avu iei
na ionale2.
În iulie 2012, Comisia European a prezentat un Raport al Comisiei c tre
Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate de România începând
cu 20073.
Comisia consider c rezultatele ob inute de România în materie de combatere a
corup iei la nivel înalt au reprezentat unul dintre cele mai importante progrese
înregistrate în cadrul Mecanismului de cooperare şi de verificare.
Comisia remarc „necesitatea acceler rii progreselor în ceea ce priveşte
recomand rile sale referitoare la reforma sistemului judiciar, la integritate şi la lupta
împotriva corup iei”. Comisia va monitoriza îndeaproape progresele, în cadrul unui
dialog constant cu autorit ile române, iar la sfârşitul anului 2013 va prezenta un raport
cu privire la procesul de reform 4.
În raportul Comisiei Europene privind progresele înregistrate de România în
cadrul Mecanismului de cooperare şi de verificare este punctat r spicat faptul c în
domeniul achizi iilor publice reforma stagneaz . Potrivit Comisiei, „deficien ele în
acest domeniu sunt o important surs de corup ie”5.
Comisia recomand ca verific rile ex ante s fie f cute de ANI, institu ie c reia
s i se acorde resurse în acest scop.
În raport se arat : „progresele par foarte limitate în ceea ce priveşte prevenirea şi
pedepsirea corup iei legate de achizi iile publice. Paşii înainte f cu i în combaterea
corup iei la nivel înalt nu au fost înso i i de progrese în domeniul achizi iilor publice”6.
Ca urmare a crizei economice şi, mai ales, financiare pe care o traverseaz
întreaga economie mondial , unul dintre cele mai afectate domenii de activitate este
reprezentat de sectorul investi iilor; mediul economic românesc a resim it pe deplin
impactul acestei crize, impact reflectat şi prin sc derea semnificativ a volumului
investi iilor directe în România.
Sistemul achizi iilor publice este deficitar şi genereaz întârzierea, blocarea şi
chiar anularea unor proiecte importante de dezvoltare a infrastructurii, potrivit Consiliului
„Anevoioasă şi nesfârşită tranzi ie” – L. Boia, De ce este România altfel?, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2012, p. 90 sqq.
Spa iul în care se întinde, triumfătoare, mahalaua (p. 95).
2 Theophyle/Politeia, „Libertate nu am avut, nici pia ă liberă şi nici o clasă mijlocie, care poate forma o dreaptă
func ională” (www.fpromania nr. 30/2012). O problemă majoră a fost redistribuirea „avu iei na ionale” şi acumularea
tâlhărească a acesteia.
3 Comisia Europeană, Bruxelles, 30 ianuarie 2013, COM(2013)47 final, Raport al Comisiei către Parlamentul European
şi Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare şi de verificare. Pe
Ec.europa.eu/cvm/docs/com_2013_47_ro.pdf şi pe www.mediafax.ro.
4 Pe Ec.europa.eu/cvm/docs/com_2013_47_ro.pdf şi pe www.mediafax.ro. A se vedea şi declara ia scrisă a preşedintei
ICCJ, judecător dr. L.D. Stanciu, cu privire la raportul MCV, pe http://www.juridice.ro/241926/iccj-despreraportul-mcv.html.
5 Comisia Europeană, Bruxelles, 30 ianuarie 2013 COM(2013)47 final, Raport al Comisiei c tre Parlamentul European
şi Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare şi de verificare.
6 Comisia Europeană Bruxelles, 30 ianuarie 2013, COM(2013)47 final.
1
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Investitorilor Str ini. Sunt de subliniat inconsisten ele în reglement rile achizi iilor,
practici neunitare interinstitu ionale şi un deficit relativ de resurse, combinat cu
procese interne ineficiente ale principalilor actori implica i în acest domeniu.
Consiliul propune adoptarea unor solu ii cât mai urgente pentru îmbun t irea
sistemului de achizi ii publice, dar şi creşterea stabilit ii şi eficacit ii cadrului de
reglementare. Este necesar realizarea unei analize profunde a impactului pe care
modific rile legislative le-ar aduce1, reducerea birocra iei şi accelerarea proceselor
din interiorul sistemului de achizi ii publice.
Se constat num rul înc ridicat de contesta ii, în ciuda m surilor luate pentru
reducerea lor. Astfel, Consiliul Na ional de Solu ionare a Contesta iilor ar trebui s aib
o monitorizare mai strâns a tendin ei şi naturii contesta iilor.
O alt problem identificat este conflictul de interese, fiind necesar dezvoltarea unor metodologii adecvate care s duc la depistarea acestora.
Consiliul propune ca rolul şi domeniul de control ale diverselor autorit i implicate
în achizi iile finan ate cu fonduri europene s fie clar delimitate, iar autorit ile s
analizeze oportunitatea implement rii unui sistem na ional de certificare şi acreditare
pentru operatorii economici care particip la licita ii2.
Este necesar îmbun t irea platformei SEAP, sprijinirea şi specializarea autorit ilor contractante, o abordare proactiv în domeniul depist rii cartelurilor şi practicilor
anticoncuren iale la achizi ii şi indexarea pre urilor din contractele a c ror implementare
dep şeşte un an.
Redistribuirea avu iei na ionale. Fenomenul corup iei este universal şi nu este
propriu numai societ ii româneşti. Experien a democratic a ar tat c fenomenul
corup iei are un impact direct asupra dezvolt rii economice şi sociale, distruge beneficiile poten iale ale for elor de pia libere, regulile economiei de pia sunt distorsionate, iar societ ile comerciale „liciteaz pe comision” pentru a ob ine un contract
economic profitabil.
Privind la modul general, fenomenul corup iei presupune un acord ilicit care are
la baz un proces de negociere infrac ional , presupune interese de natur economic
ale ambelor p r i, din care una are calitate de func ionar public, şi care se desf şoar în
condi ii de clandestinitate şi confiden ialitate3.
Corup ia poate fi definit ca fiind: „Abuzul de putere s vârşit în exercitarea
func iei publice de un angajat al administra iei publice, indiferent de statut, structur sau
pozi ie ierarhic , în scopul ob inerii unui profit personal, direct sau indirect, pentru sine
sau pentru altul, persoan fizic ori juridic ”4. Credem c s-ar mai putea ad uga, în
subsidiar, şi folosirea neadecvat a unor informa ii dobândite din interiorul
sistemului. Este lucrul ce d credibilitate şi putere func ionarului corupt.
1

Consiliul Investitorilor Străini (FIC), în dialog despre stimularea absorb iei fondurilor europene pentru investi ii în
infrastructură prin îmbunătă irea sistemului de achizi ii publice din România, pe http://www.fic.ro/press, 14 martie 2013.
2 I. Dobrescu, Investitorii str ini sunt nemul umi i c
nu au destul acces la achizi iile publice, pe
http://www.zf.ro/eveniment, 15 martie 2013.
3 Din 1990, România a fost un „magazin cu dulciuri” din care s-au înfruptat to i cei care au avut cheia sau cei care au
reuşit să-şi aranjeze un şperaclu. România înghe at : Magazinul cu dulciuri, pe http://www.contributors.ro/politicadoctrine.
4 MAI, Direc ia Generală Anticorup ie, Campania „Corup ia te condamnă!”, 2012. Enciclopedia Universală Britannica.
dorin.ciuncan.com.
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Pornind de la aceste caractere ale corup iei, şi capacitatea organismelor statului
cu atribu ii în prevenirea şi combaterea acestui fenomen este diminuat – sub aspectul
posibilit ii de a intra în posesia unor informa ii cu valoare operativ , în timp util – de
caracterul ascuns, insidios al negocierii infrac ionale.
În literatur se vorbeşte despre o serie de fenomene sociale caracteristice capitalismului timpuriu, ca naştere rapid a unor mari inegalit i sociale, aici aflându-se şi
o cauz a extinderii corup iei. În condi iile crizei economice „inevitabil asociate restructur rii şi tranzi iei şi pe fundalul unei recesiuni economice planetare, func iile economice
ale statului nu sunt transferate unor alte organiza ii, ca în democra iile occidentale”1.
Aceste fenomene par s întov r şeasc , imprevizibil, cel pu in într-o prim etap ,
tranzi ia spre economia de pia 2.
Fenomenul corup iei are şi el o dinamic proprie, în sensul c a suferit şi sufer
în continuare modific ri cantitative şi calitative. Trecerea la economia de pia şi
desc tuşarea ini iativei private pe fondul unui aparat birocratic învechit a f cut ca
fenomenul corup iei s prolifereze într-o multitudine de noi domenii. Cu titlu de
exemplu, men ion m apari ia fenomenelor de corup ie în domeniul financiar-bancar în
vederea ob inerii unor credite; interesul în vederea ob inerii în condi ii avantajoase a
unor spa ii comerciale; intrarea în posesia unor autoriza ii de func ionare, a unor licen e
de import-export; privatizarea frauduloas a unor operatori economici cu capital de stat
etc. „Nu vrem s recunoaştem c , din p cate, privatiz rile au fost în propor ie de 80%
un eşec. Dup cum nu vrem s recunoaştem c , iat , vindem ac iuni la companii
strategice, în perioad de criz , în condi iile în care capital autohton nu exist . Trebuie
s recunoaştem c , din p cate, am distrus mult. Au disp rut industrii care au fost
competitive dintotdeauna, cu exporturi de peste 80-90% în Vest. Cu prea mare
uşurin , începând din ’90 încoace, am acceptat prea multe sfaturi de afar , spre binele
nostru, şi binele a dus la situa ia de ast zi a României. Ar fi trebuit s vorbim despre o
Românie cu un PIB de trei ori mai mare decât cel de ast zi”3.
Între 2002-2008, au fost privatizate de c tre AVAS circa 250 de societ i
comerciale, printre care, SC Automobile Dacia SA Mioveni, SC Aro SA Câmpulung
Muscel, SC Chimcomplex SA Borzeşti, SC Bere Azuga SA Azuga, SC Republica SA
Bucureşti, SC Marmosim SA Simeria, SC Lafarge Agregate Betoane SA Bucureşti, SC
Letea SA Bac u, SC Eforie SA Eforie Sud, SC Siderurgica SA Hunedoara, SC Petrotub
SA Roman, SC Tubinox SA Bucureşti, SC Agricola International SA Bac u, SC Lactate
Harghita SA Miercurea Ciuc, SC Sintofarm SA Bucureşti, SC Cramele Halewood SA
Ploieşti etc.4.
Astfel, între anii 1998 şi 2008, toate institu iile publice implicate în procesul de
privatizare (ADS, APAPS/AAVAS, OPSPI, ministere de resort-s n tate, turism,
1

M. Botez, Intelectualii din Europa de Est, Ed. Funda iei Culturale Române, Bucureşti, 1993, p. 113.
Ibidem, pp. 112-113. A se vedea D. Ciuncan, Corup ia în spa iul public, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 11
sqq. A se vedea şi T. Gallagher, Deceniul pierdut al României. Mirajul integr rii europene dup anul 2000, Ed. All,
Bucureşti, 2010.
3 N. Văcăroiu, citat în C. Medrega, M. Panaete, Fostul prim-ministru PSD Nicolae V c roiu afirm c 80% din privatiz rile din România au fost un eşec. Este adev rat sau nu?, pe http://www.zf.ro/analiza/fostul-prim-ministru-psd, 5
aprilie 2013.
4 Pe http://www.dcnews.ro/mobile/de-ce-ar-putea-ajunge-dacia-agricola-sau-lafarge-la-dna.
2

