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Introducere 

Corup ia este un fenomen care poate fi întâlnit în ări diferite 
din punct de vedere ideologic, economic, într-o măsură mai mare 
sau mai mică, însă nici o ară din lume nu este, în prezent, imună 
la influen a distructivă a corup iei. 

Corup ia este motivată de lăcomie, de dorin a de păstrare sau 
de sporire a puterii, de ob inere a unor câştiguri personale prin 
abuz de putere. 

Corup ia a existat, sub o formă sau alta, din primele zile ale 
organizării sociale, însă „fenomenul corup iei” este mai vizibil în 
zilele noastre datorită campaniilor de presă, posibilită ilor multiple 
de comunicare, care au transformat corup ia într-un subiect de 
maxim interes pentru public. De asemenea, schimbările econo-
mice, atât la nivel intern, cât şi interna ional au diminuat, la rândul 
lor, gradul de acceptare a corup iei. 

Prin urmare, este de în eles de ce combaterea corup iei a devenit 
una dintre principalele preocupări ale comunită ii interna ionale. 

Combaterea corup iei presupune o gamă largă de strategii care 
să ac ioneze în mod concertat. Aceste strategii trebuie să includă 
măsuri care să diminueze condi iile de extindere a corup iei şi a 
rezultatelor acesteia, să contribuie la detectarea practicilor corupte 
şi la pedepsirea celor care se fac vinova i de acte de corup ie. 

Trebuie generate, astfel, reforme administrative, financiare, 
economice şi întărită capacitatea institu iilor implicate în lupta 
contra corup iei – presa, parlamentul, institu iile juridice, agen iile 
de monitorizare. 

Înscriindu-se în lupta împotriva corup iei, alături de celelalte 
state, România, ca stat ce urmăreşte integrarea europeană, a făcut 
din această luptă obiectivul principal al politicii interne, aspect ce 
se reflectă şi pe plan legislativ. 



Traficul de influen ă. Studiu de doctrină şi jurispruden ă 2

Pentru reducerea situa iilor de risc privind comiterea faptelor 
de corup ie au fost adoptate o serie de acte normative care să 
încurajeze dezvoltarea unui mediu social mai sigur. 

Codul penal incriminează în capitolul privitor la infrac iunile 
de serviciu sau în legătură cu serviciul un număr de 4 infrac iuni 
de corup ie, respectiv darea de mită, luarea de mită, primirea de 
foloase necuvenite şi traficul de influen ă (art. 254-257). 

Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sanc io-
narea faptelor de corup ie astfel cum a fost modificată prin Legea 
nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparen ei 
în exercitarea demnită ilor publice, a func iilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sanc ionarea corup iei, reglemen-
tează 4 categorii de infrac iuni care se circumscriu sferei faptelor 
de corup ie (infrac iuni de corup ie, infrac iuni asimilate infrac-
iunilor de corup ie, infrac iuni aflate în legătură directă cu infrac-
iuni de corup ie sau infrac iuni asimilate acestora precum şi 

infrac iunile îndreptate împotriva intereselor financiare ale Comu-
nită ilor Europene). 

Legea nr. 161/2003 a creat cadrul juridic eficient pentru preve-
nirea marii corup ii şi asigurarea unei bune guvernări. 

Pentru a se evita utilizarea fondurilor ilicite, a fost adoptată 
Legea nr. 43/2003 privind finan area activită ii partidelor politice 
şi a campaniilor electorale, care reglementează o serie de aspecte 
privind sursele de finan are a activită ii unui partid, controlul 
finan ării activită ii partidelor politice, precum şi limitele maxime 
ale cheltuielilor acestora. 

Legea nr. 52/2003 privind transparen a decizională în admi-
nistra ia publică stabileşte regulile procedurale minimale aplica-
bile pentru asigurarea transparen ei decizionale în cadrul auto-
rită ilor administra iei publice centrale şi locale, având ca scop 
sporirea responsabilită ii şi transparen ei administra iei publice 
precum şi stimularea participării cetă enilor în procesul decizional. 
Principiile care stau la baza legii sunt: informarea prealabilă, 
consultarea şi participarea activă a cetă enilor la deciziile admi-
nistrative şi elaborarea proiectelor de acte administrative. 
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Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al func ionarilor 
publici reglementează normele de conduită profesională a func io-
narilor publici, având ca obiectiv creşterea calită ii serviciului 
public, o bună administrare în realizarea interesului public şi 
eliminarea birocra iei. 

Ne-am gândit să abordăm pe larg în cele ce urmează infrac-
iunea de trafic de influen ă care, deşi este cea mai răspândită la 

toate nivelurile societă ii, ea este cel mai greu de depistat şi de 
probat de către organele abilitate, întrucât protagonişti acesteia au 
interese comune, conlucrând în mascarea ei, iar pe de altă parte 
prin lipsa elementului material este aproape imposibil de dovedit, 
apelându-se deseori la interceptări şi înregistrări audio-video, 
mijloace de probă recent introdu-se în legisla ia românească. 

Nu în ultimul rând, fa ă de celelalte infrac iuni de corup ie, 
urmările acesteia poate afecta nu numai un individ sau un grup, ci 
chiar segmente largi de popula ie atunci când a fost folosită pentru 
adoptarea unor măsuri legislative. 

 



Capitolul I. Noţiuni generale despre corupţie 

Secţiunea 1. Accepţiunea noţiunii de corupţie 

1. Corup ia în antichitate era considerată una din componentele 
cele mai grave şi mai răspândite ale func iei publice. 

În anumite perioade istorice era acceptat ca ceva firesc oferirea 
şi primirea de foloase de către func ionari pentru un serviciu bine 
făcut, de care clientul era mul umit. Abia în anul 1810 Codul 
penal francez (Codul lui Napoleon) incriminează pentru prima 
oară astfel de practici, prevăzând sanc iuni drastice atât pentru 
cazul când erau îndeplinite corect sarcinile de serviciu, cât şi 
pentru situa ia în care se efectuau acte contrare intereselor de 
serviciu, pentru ob inerea unor foloase materiale. 

2. Din punct de vedere al opiniei publice, corup ia este neagră, 
cenuşie sau albă.1 

Corup ia neagră subzistă atunci când actul este condamnat 
atât de opinia publică cât şi de elitele societă ii dorindu-se pedep-
sirea lui. Corup ia cenuşie există atunci când numai unii membrii 
ai societă ii, şi anume elitele, doresc pedepsirea actului ilicit. 
Corup ia albă apare în situa ia în care atât opinia publică cât şi 
elitele nu sprijină încercarea de pedepsire a unor forme de corup ie 
(lobby-ul). 

În viziunea aceluiaşi autor, regimul politic are o influen ă 
majoră în formele de manifestare ale corup iei. Astfel, regimurile 
dictatoriale instituie corup ia la nivelul superior al ierarhiei poli-
tice, ca efect al suprapunerii structurilor politice peste cele admi-
nistrative, în timp ce în regimurile permisive, tolerante, corup ia 

                                                
1 J.A. Gardiner, Defining Coruption, A Report to the Fifth International 

Anti-Coruption Conference (Defini ia Corup iei – Raport la cea de a V-a 
Conferin ă interna ională anticorup ie) – Amsterdam, 09.03.1992. 
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este încurajată, fiind considerată „simptom al libertă ii consti-
tu ionale”1. 

3. În toate etapele istorice de organizare şi evolu ie a omenirii 
corup ia reprezintă mai mult decât o categorie juridică, fiind un 
fenomen antisocial greu de definit. În dic ionarele enciclopedice, 
aceasta este definită ca „o încălcare gravă a normelor şi atributelor 
legale, prin utilizarea abuzivă a puterii publice pentru ob inerea 
unor foloase personale necuvenite”.2 

Fiind considerată o „metastază” a institu iilor publice, corup ia 
desemnează tendin a de schimbare în rău. Profesorul Joseph  
S. Nye defineşte corup ia ca fiind „comportamentul care deviază 
de la îndatoririle oficiale ale func iei publice, ca urmare a unor 
interese personale, în scopul ob inerii unor avantaje materiale sau 
unui statut social superior sau care încalcă normele ca urmare a 
exercitării anumitor tipuri de influen ă personală. Aceasta include 
nepotismul, mituirea şi deturnarea de fonduri băneşti”.3  

4. Corup ia nu înseamnă doar darea şi luarea de mită, traficul 
de influen ă şi primirea de foloase necuvenite. Fenomenul corup-
iei include forme şi dimensiuni ce sunt de natură a ajuta la deli-

mitarea actelor şi faptelor coruptive de alte activită i infrac ionale. 
Corup ia, ca şi concept sociologic, reprezintă expresia unor 

manifestări ale descompunerii morale şi degradări spirituale, 
interesând opinia publică, cât şi factorii decizionali ai societă ii. 
Fenomenul corup iei presupune activită i imorale şi ilicite, reali-
zate de grupuri şi organiza ii publice şi private, dar şi de indivizi 
cu func ii de conducere ori de cei care exercită puterea publică, 
pentru ob inerea unor avantaje materiale, morale ori a unui statut 
social superior, recurgând la utilizarea şantajului, constrângerii, 
mituirii, cumpărării de influen ă, înşelăciunii, intimidării, etc. 
Dimensiunea sociologică a corup iei furnizează informa ii despre 

                                                
1 Idem. 
2 Marea Enciclopedie Britanică, Larousse 
3 J.S. Nye, Corruption and Political Developement, American Political 

Science Review, 1967. 
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cauzele şi condi iile generatoare de corup ie, despre factorii de risc 
din anumite domenii, ducând în final la explicarea proliferării 
unor activită i ilegale. Ea poate fi comparată cu un „seismograf” 
care măsoară şi evaluează starea de legalitate şi moralitate din 
societate1. 

5. Dimensiunea economică a corup iei estimează şi evaluează 
pre ul plătit de societate pentru actele de corup ie, apreciind atât 
natura cât şi mărimea prejudiciilor generate de acest fenomen. 

6. Criminologic corup ia reprezintă o stare de abatere de la 
moralitate, cinste, şi datorie. Analiza criminologică a acestui feno-
men reliefează starea generală de normalitate şi moralitate a 
societă ii la un moment dat. În literatura de specialitate2 au fost 
eviden iate trei tipuri de corup ie: sistematică, sporadică, oca-
zională. 

Corup ia sistematică apare atunci când „pia a” paralelă, 
ilegală, a corup iei se afirmă în plenitudinea sa şi loveşte în special 
nivelurile institu ionale până la veriga politică. Ea se manifestă la 
nivel central şi este difuzată şi la nivel teritorial, existând o 
conexitate între aceste niveluri. 

Corup ia sporadică eviden iază cazuri limitate teritorial, 
neprezentându-se ca o re ea, cu un nivel scăzut de difuziune. 

Corup ia ocazională vizează un număr nesemnificativ de 
cazuri care, în mod evident, nu au capacitatea de a forma o re ea. 

7. Dimensiunea statistică a corup iei oferă informa ii în 
legătură cu amploarea şi frecven a infrac iunilor de acest gen 

Atât dimensiunea criminologică cât şi cea statistică au un rol 
prospectiv, în sensul furnizării datelor privind evolu ia corup iei, 

                                                
1
 D. Banciu, Sociologie juridică, Ed. Hyperion XXI, Bucureşti, 1995, 

p. 145. 
2
 E. Savona, Laura Mezzanotte, Corup ia în Europa – traducere de 

Aga Dan, în Revista de Criminologie, de Criminalistică şi de Penalogie 
nr. 8/2000, p. 35-37. 
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