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Lucrarea prezintă câteva opinii cu privire la contracarare4a corupŃiei în scopul diminuării 

riscurilor la adresa securităŃii naŃionale. 
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Te paper presents somme  opinions about  countering corruption  in order to reduce risks on 

national security. 
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e ştie că procesul de legiferare trebuie să răspundă nevoilor sociale 
manifestate la momentul respectiv fiind un adevărat barometru al stării 
societăŃii şi factorilor de risc la adresa securităŃii acesteia. În această direcŃie, 

în ultimii 12 ani factorii de decizie politică din România au aplicat multe măsuri unele pe plan 
legislativ pentru a limita fenomenul corupŃiei şi consecinŃele acestuia. Este cunoscut faptul 
că au fost efectuate reforme instituŃionale, măsuri de politică penală şi adaptare a legislaŃiei 
Uniunii Europene în domeniu. 

Un rol important în combaterea corupŃiei şi fraudei revine Oficiului European de 
Luptă Antifraudă (OLAF), structură a cărei misiune principală constă în protejarea 
intereselor financiare ale UE şi cetăŃenilor săi, a reputaŃiei tuturor instituŃiilor UE şi care 
prezintă rapoarte anuale: Raportul oficiului pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 
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2008 prezintă o sinteză a investigaŃiilor de combatere a corupŃiei, activităŃile desfăşurate în 
domeniul monitorizării fondurilor europene şi alte aspecte ale activităŃii oficiului. 

OLAF  urmăreşte implementarea procedurilor de evaluare a modului în care statele 
pun în aplicare prevederile dispoziŃiilor internaŃionale, privind lupta împotriva corupŃiei, 
întrucât obiectivul de armonizare a instrumentelor de protecŃie a intereselor financiare ale 
UE nu a fost încă realizat de către toate statele membre. OLAF are un rol important în 
mecanismul de cooperare şi verificare elaborat de către Comisia Europeană, care este 
utilizat pentru a monitoriza progresul şi pentru a oferi sprijin în ceea ce priveşte remedierea 
deficienŃelor. 

Combaterea corupŃiei reprezintă o acŃiune importantă la nivelul UE, prezentă pe 
agenda de lucru a Comisiei Europene (CE) vizând atât noile state membre cât şi pe cele în 
curs de aderare la UE. 

Printre obiectivele OLAF sunt: investigarea fraudelor şi a actelor de corupŃie1, 
precum şi a altor activităŃi ilegale, inclusiv a erorilor comise de instituŃiile europene. De când 
a fost înfiinŃat, OLAF a avut de cercetat mai mult de 3000 de cazuri în care un număr de 300 
de persoane au fost condamnate de tribunale penale din Ńările UE. Oficiul este abilitat să 
efectueze inspecŃii, verificări şi investigaŃii în cadrul instituŃiilor, organismelor, oficiilor şi 
agenŃiilor UE. Dar, atribuŃiunile sale nu prevăd solicitarea aplicării procedurilor penale, ci 
doar investigarea şi prezentarea dosarelor întocmite autorităŃilor judiciare naŃionale, cu 
recomandarea de începere a urmăririi penale împotriva persoanelor  vinovate. 

De asemenea, instituŃiile, organismele, birourile şi agenŃiile UE au obligaŃia să 
înainteze Oficiului, orice informaŃie legată de posibile cazuri de acte de corupŃie sau de orice 
altă activitate ilegală şi să transmită orice document sau informaŃie pe care le deŃin cu 
privire la investigaŃiile curente interne. 

OLAF se poate implica şi la nivelul organismelor statelor membre, şi poate furniza 
asistenŃă şi să colaboreze pentru investigarea unor cazuri de corupŃie. Totodată, Oficiul 
contribuie la elaborarea şi dezvoltarea de metode de combatere a fraudei şi a oricăror alte 
activităŃi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale UE.  

Pe baza auditărilor serviciilor de investigaŃii administrative ale organizaŃiilor 
internaŃionale, Oficiul verifică capacităŃile instituŃiilor care primesc fondurile UE, de a 
investiga acuzaŃiile de corupŃie. Are de asemenea, scopul de a pune bazele unor standarde 
şi de a promova o cooperare mai eficientă. 

În opinia oficialilor UE pentru combaterea corupŃiei este necesară adoptarea unei 
strategii unitare pentru a preveni şi sancŃiona infracŃiunile, precum şi pentru a realiza un 
control eficient al corupŃiei în toate statele UE. 

Aproape 60% din cazurile care au fost instrumentate de OLAF sunt rezolvate în mai 
puŃin de doi ani, fapt surprinzător având în vedere complexitatea cazurilor dar şi acela că în 
                                                 
1 OLAF estimează că în cazurile pe care le-a instrumentat de la înfiinŃarea sa (1999) a recuperat mai mult de 6,2 
miliarde EURO. Numai în anul 2008, impactul financiar în aceste cazuri este de cca. 285 milioane EURO. 
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fiecare caz sunt implicate instituŃii/persoane din mai multe state, cu sisteme legislative şi 
juridice diferite. 

În legătură cu cazurile investigate de către OLAF, s-a consemnat o creştere a celor 
finalizate cu decizia de continuare a investigaŃiilor2 (aceste cazuri reprezintă în prezent 
peste 65% din cazurile procesate). ActivităŃile operaŃionale ale Oficiului sunt direcŃionate 
către: investigaŃiile interne; verificarea cheltuielilor directe; verificarea modului de utilizare a 
ajutoarelor externe, a fondurilor de pre-aderare, a fondurilor structurale destinate pentru 
modernizarea agriculturii, comerŃului, controlului vamal, sistemului de accizare şi de 
colectare a TVA. 

Potrivit concepŃiei OLAF, în combaterea corupŃiei, un rol important revine 
„internaŃionalizării” procedurilor de evaluare a modului în care statele pun în aplicare 
prevederile dispoziŃiilor internaŃionale, existând trei modele: monitorizare de către organul 
executiv al unei organizaŃiei internaŃionale relevante; evaluare de către un grup de experŃi; 
auditare de către o parte sau toate statele membre. 

Obiectivul de armonizare a instrumentelor de protecŃie a intereselor financiare ale UE 
nu a fost încă atins de către toate statele membre, ceea ce conduce la abordări judiciare 
diferite asupra instrumentelor prin care ar trebui să se asigure protecŃia intereselor 
financiare ale UE în statele membre.  Printre statele în care, potrivit OLAF, situaŃia trebuie 
să fie evaluată mai atent se numără Bulgaria şi România, ceea ce demonstrează că 
acestea sunt codaşe la combaterea corupŃiei. 

Este evident că mecanismul de cooperare şi verificare instituit de către CE este 
utilizat pentru monitorizarea progresului şi pentru sprijinirea remedierii deficienŃelor, un rol 
important în acest sens având OLAF, EUROJUST şi EUROPOL. 

CorupŃia are un mare potenŃial de a destabiliza orice sistem social, putând genera 
acte de anarhie şi violenŃă, care pot culmina cu un război civil. 

Se poate ajunge la astfel de evoluŃii atunci când cetăŃenii ajung la concluzia că 
respectul de sine şi interesele lor sunt abuzate de lideri corupŃi, că societatea şi economia 
sunt dezagregate. 

Nu poate exista o luptă adevărată împotriva corupŃiei dacă sistemele statului (social, 
economic, judiciar) nu funcŃionează. 

Mereu vor fi indivizi care doresc să „rezolve” favorabil o problemă şi funcŃionari 
binevoitori, dispuşi „să îi ajute”. Un climat economic defavorabil ajută la manifestarea unui 
comportament corupt, mai ales în afaceri. 

InvestigaŃiile OLAF au avut drept rezultat recuperarea a peste 1 miliard EURO din 
fondurile comunitare, în condiŃiile în care oficiul estimează că impactul financiar al cazurilor 
pe care le-a instrumentat se ridică la peste 6,2 miliarde EURO.  

                                                 
2 „Follow-up” - este o fază de monitorizare, care cuprinde diverse activităŃi ale Oficiului pentru a se asigura că instituŃiile 
comunitare competente şi autorităŃile naŃionale au pus în practică măsurile legislative, administrative, financiare sau 
judiciare recomandate de către OLAF. 
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Şi după 2007, anul aderării la Uniunea Europeană, România se confrunta cu mari 
dificultăŃi în funcŃionarea sistemului judiciar şi combaterea corupŃiei. Comisia Europeană a 
considerat că aceste disfuncŃii puteau fi depăşite, iar autorităŃile române au luat măsuri de 
remediere a deficienŃelor pentru ca România să beneficieze pe deplin de drepturile rezultate 
din calitatea de membru al UE. Era necesară o reformă profundă a sistemului judiciar în 
scopul asigurării răspunderii şi eficienŃei sistemului judiciar şi a celorlalte organisme de 
aplicare a legii. Numai aşa puteau românii să îşi exercite drepturile în calitate de cetăŃeni ai 
UE şi să beneficieze de sprijinul financiar al Uniunii. Principiile esenŃiale ale UE 
(respectarea statului de drept, recunoaşterea reciprocă şi cooperarea bazată pe încredere 
între statele membre) se puteau pune în practică numai prin combaterea cauzelor acestor 
probleme dificile. 

În urmă cu mai bine de doi ani, Comisia şi celelalte state membre ale UE au apreciat 
că după aderare trebuie să colaboreze cu România în vederea punerii în aplicare a 
reformelor luate pentru îmbunătăŃirea sistemului judiciar şi combaterea corupŃiei. 

Astfel, modificările instituŃionale şi legislative în scopul rezolvării problemei corupŃiei 
au dat unele rezultate pozitive, dar fragile. Totuşi, lipseşte consensul politic larg privind 
reformele, şi în plus nu există hotărârea fermă a tuturor partidelor politice în ceea ce 
priveşte eradicarea marii corupŃii. Angajamentul României faŃă de combaterea corupŃiei în 
etapa premergătoare procesului nu s-a tradus prin creşterea numărului condamnărilor. 
FuncŃionarea performantă a sistemului judiciar din România este obstrucŃionată de 
insecuritatea juridică, datorată numeroşilor factori, printre care şi  aplicării discriminatorii a 
legii şi recurgerii excesive la ordonanŃele de urgenŃă. 

România trebuie să îşi îndeplinească angajamentul faŃă de reforma sistemului 
judiciar şi combaterea corupŃiei. Cadrul juridic şi instituŃional fragil trebuie stabilizat şi 
consolidat, iar capacitatea administrativă-cultivată şi consolidată. Este necesar ca 
Parlamentul să se angajeze fără echivoc pentru eradicarea marii corupŃii. Legile, procedurile 
şi instituŃiile României trebuie să-şi creeze un istoric, pentru a arăta că sunt capabile să 
producă rezultate pe termen mai lung.  Deşi s-au făcut unele progrese satisfăcătoare în 
privinŃa etapei de anchetare, România nu poate prezenta rezultate concludente referitoare 
la combaterea marii corupŃii. Deşi DirecŃia NaŃională AnticorupŃie (DNA)  înregistrează 
rezultate pozitive în ceea ce priveşte urmărirea penală a cazurilor de corupŃie la nivel înalt, 
sentinŃele judecătoreşti sunt în continuare indulgente şi inconsecvente. Se amână mereu 
măsurile care trebuie luate pentru îmbunătăŃirea modului de combatere a cazurilor de 
corupŃie. Nu s-a făcut încă analiza comparativă a hotărârilor judecătoreşti şi nici aplicarea 
unor sentinŃe minime obligatorii suficient de disuasive sau elaborarea de orientări referitoare 
la astfel de sentinŃe.  Nu s-au înregistrat progrese reale în cazurile-cheie în care sunt 
implicaŃi foşti miniştri, fie pentru că Parlamentul a blocat urmărirea penală, fie din cauza 
respingerii cazurilor de către Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, care a invalidat deciziile 
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anterioare3. Incapacitatea de a avansa în rezolvarea acestor cazuri compromite eforturile 
întreprinse în lupta anticorupŃie din Ńara noastră. Comparativ cu anul 2007 când au fost 
judecate definitiv un număr de 4 cauze, în anul următor a rămas definitivă o singură 
hotărâre judecătorească, prin care a fost condamnată inculpata la o pedeapsă de 3 ani 
închisoare cu suspendarea executării pedepsei. S-au pronunŃat însă un număr de 10 
hotărâri nedefinitive de condamnare a unui număr de 16 inculpaŃi, din care 6 au primit 
pedepse cu închisoarea cuprinse între 4 şi 6 ani. 

Politica cu privire la controlul finanŃării partidelor politice a înregistrat un recul 
semnificativ deoarece, prin înlăturarea obligaŃiei donatorilor de a anexa la fişa de donaŃie 
anumite documente cheie, standardele de transparenŃă au fost încălcate, iar activitatea de 
control a fost îngreunată. După aceste modificări sunt practic imposibil de verificat situaŃiile 
în care persoane fizice sau juridice prevăzute de lege ca neavând capacitatea de a dona 
partidelor politice, precum cele care au datorii la stat, fac totuşi astfel de donaŃii. 

Anul 2007 a marcat câteva modificări majore în domeniul combaterii spălării banilor, 
nu numai din perspectiva actualizării legislaŃiei la standardele UE (armonizarea cu Directiva 
60/2005/EC, prin OUG 53/2008), ci şi a consolidării construcŃiei legislative şi instituŃionale în 
domeniu. Conform noilor reglementări se dispun măsuri de supraveghere speciale în cazul 
tranzacŃiilor ce au legătură cu „persoane expuse politic” (cele care exercită sau au exercitat 
funcŃii publice înalte, membrii familiilor acestora sau persoanele cunoscute public ca asociaŃi 
sau apropiaŃi ai acelora).  

În concluzie, Ńara noastră mai are multe de făcut pe calea luptei împotriva corupŃiei şi 
pentru ridicarea monitorizării justiŃiei româneşti de către UE, care impune României 
garantarea unui proces judiciar mai transparent şi mai eficient, responsabilizarea CSM şi 
accelerarea luptei anticorupŃie. 
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