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Contractul administrării fiduci-
are reprezintă o categorie separată 
de contracte, ce se deosebește de 
contractele de intermediere prin 
faptul că administratorul fiduciar 
nu este „ intermediar” în cadrul 
contactului dat, ci un “înlocuitor” 
al proprietarului bunurilor trans-
mise, prin urmare, contractul are 
un caracter specific. 
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Introducere. Corupția 
este o instituţie a dreptu-

lui penal aparte, componentă a 
criminalității organizate, deoarece 
unele forme ale crimei organizate 
sînt rezultatul corupției, fiind fa-
vorizate și întreținute de aceasta. 
Totodată, fenomenul corupției, 
mai ales cea realizată la nivel în-
alt, reprezintă una dintre forme-
le de manifestare a criminalității 
organizate, care poate conduce 
la destabilizarea mediului econo-
mic, mediului de afaceri și chiar 
a populației, generînd implicații 
majore asupra securității naționale 
și internaționale. Considerarea 
corupției și criminalității organi-
zate, în general, ca fiind factori de 
risc la adresa securității naționale 
și internaționale se bazează pe lip-
sa unei reacții ferme din partea tu-
turor instituțiilor abilitate să con-
lucreze în acest scop. 

De aceea, suntem de părere 
și susţinem opinia conform căre-
ia „edificiile criminale din lumea 
economiei și finanțelor se con-

struiesc și se dezvoltă, în marea 
lor majoritate, din interesul și cu 
sprijinul autorităților statale și al 
forțelor politice. Corupția ar putea 
deveni cel mai seducător și mai 
periculos laitmotiv al epocii mo-
derne” [1, p. 7].

Scopul acestui studiu ştiinţific 
constă în evidenţierea și aprofun-
darea aspectelor de natură să pună 
în lumină necesitatea abordării 
corupției și implicit a criminalității 
organizate, ținînd cont de efec-
tele negative ale acestora asupra 
securității în general. 

Metode de cercetare ştiinţifi-
că utilizate și materiale aplicate. 
Prezentul studiu s-a axat pe studi-
erea legislației aplicabile în mate-
rie, a doctrinei și a practicii judi-
ciare existente în domeniul supus 
abordării științifice. În elaborarea 
acestui studiu au fost utilizate ur-
mătoarele metode de cercetare: 
logică, sistemică, juridică și com-
parativă.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
În noua ordine mondială, în care 
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respectiv de la cel puternic la cel 
mai slab, determină motivarea re-
ciprocă a actorilor politici de a-şi 
modifica comportamentele şi acţi-
unile. Relaţiile de putere nu pot fi 
reduse la un anumit model în care 
un cîştig al unui actor politic duce 
la pierderea echivalentă pentru ce-
lălalt actor politic.

Puterea este o relaţie asimetri-
că între indivizi, grupuri, organi-
zaţii, state etc., exercitarea ei fiind 
strîns legată de distribuţia ilegală 
a resurselor. Acesta este şi motivul 
pentru care unii analişti politici, 
cînd fac o evaluare a puterii pentru 
a determina şi a compara statele, 
utilizează frecvent ierarhizarea în 
funcţie de potenţialul de putere ce 
derivă din mai multe surse: geo-
grafică, demografică, economică, 
militară – aşa-zisa putere potenţi-
ală. Puterea mai poate avea la bază 
şi alte surse: naturale (dispunerea 
pe glob, ieşirea la mare, natura 
graniţelor etc.), sociopsihologice 
(populaţie, imaginea de sine, ni-
velul de socializare a politicii, or-
ganizarea politică etc.) şi sintetice 
(capacitatea statului de a-şi folosi 
resursele industriale, financiare, 
tehnice, militare etc.). 

În schimb, puterea reală repre-
zintă exercitarea efectivă a coerci-
ţiei şi depinde, alături de resursele 
expuse mai sus, de voinţa popula-
ţiei şi de calitatea leadershipului, 
de organizarea internă, de infra-
structura statului, de obiectivele şi 
strategiile stabilite în acest scop. 

În prezent se vorbeşte tot mai 
mult de puterea soft (soft power) 
şi puterea hard (hard power), 
exercitîndu-se mai mult prin per-
suasiunea sau atragerea celui slab 
către un anumit model şi mai pu-
ţin prin coerciţie. Puterea hard se 
constituie mai ales din mijloace 
militare şi economice, prin care 
un actor îşi impune voinţa asupra 
altui actor. Ele se întrepătrund, aşa 
încât combinarea mijloacelor soft 
cu cele hard contribuie la eficienti-
zarea şi atingerea scopului dorit. 

Prin urmare, conceptul de pu-

laritatea puterii, specifică ”răz-
boiului rece”, la multipolaritatea 
ce se prefigurează și la manifes-
tarea a două tendințe antagoniste 
(integrare politică și stabilitate 
în Vest și Nord și dezintegra-
re politică și turbulență în Est și 
Sud), cunoașterea modalității în 
care diverși actori de pe scena 
politică interacționează și rezul-
tatul acestei interacțiuni asupra 
securității mondiale este deosebit 
de importantă pentru înțelegerea 
producerii anumitor evenimente, 
pentru asigurarea securității mon-
diale, regionale și naționale. Într-
o lume din ce în ce mai comple-
xă, singurul obiectiv al actorilor 
implicații în competițiile globale 
în domenii ca cel economic, po-
litic, informațional îl reprezintă 
creșterea puterii și îmbunătățirea 
statutului în ierarhia mondială.

Sistemul relaţiilor internaţio-
nale de azi şi toate evoluţiile ce se 
înregistrează la nivelurile naţional, 
zonal, regional şi global se cer a 
fi analizate mai ales în termeni de 
putere. Dacă abordăm puterea în 
contextul relaţiilor internaţionale, 
atunci conceptul de putere defi-
neşte capacitatea unui stat de a in-
fluenţa sau a controla alte state, iar 
statele care au asemenea abilităţi 
sînt numite puteri, respectiv puteri 
zonale, puteri regionale, marile 
puteri, superputeri sau chiar hi-
perputeri. De altfel, Alvin Toffler, 
în lucrarea sa ,,Puterea în mişca-
re”, definea centrul de putere şi 
caracteriza competitorii în proce-
sul de edificare a noului mediu de 
securitate, ţinînd cont de 3 criterii: 
potenţialul militar, capacităţile 
economico-financiare şi potenţia-
lul tehnico-ştiinţific de care dispun 
aceştia. Considerăm că la acestea 
mai trebuie adăugat şi dinamis-
mul, respectiv capacitatea de a lua 
decizii oportune şi de a le trans-
forma în fapte/acţiuni concrete, cu 
finalizarea stabilităţii şi cu viziu-
nea evoluţiilor viitoare. Observăm 
că această competiţie, aparent de 
influenţare într-o singură direcţie, 

se prefigurează puterea, cea mili-
tară își păstrează, în principal, va-
loarea de element de comparație 
în relațiile dintre state. Sfîrșitul 
„războiului rece” a adus schimbă-
rii semnificative, așa încît puterea 
militară se bazează în prezent pe 
dezvoltarea economică și cea teh-
nologică, care reprezintă princi-
palii factori fără de care aceasta 
nu se poate manifesta și progresa. 
Lupta pentru putere este principala 
orientare a politicii internaționale, 
care determină inevitabil crize, 
tensiuni și conflicte între statele 
care urmăresc atingerea propriilor 
interese. Amenințările și fiziono-
mia noilor conflicte au determinat 
și determină remodelarea puterii 
militare a armatelor lumii, atît din 
punct de vedere al organizării și 
structurilor forțelor, cît mai ales al 
schimbărilor în modul de acțiune 
tehnică și în mijloacele de luptă.

Securitatea internațională re-
prezintă o stare de fapt la care 
contribuie – în mod semnifica-
tiv și în scopuri diferite – state-
le, organizațiile internaționale, 
precum și alți actori, însă 
intercondiționarea deciziilor și 
acțiunilor acestora este din ce în ce 
mai evidentă și accentuată. Aspec-
tul se datorează fenomenului glo-
balizării, care reduce distanțele, 
comprimă timpul de așa manieră 
încît implicațiile și consecințele 
unor evenimente se manifestă 
mult mai repede și mai acut decît 
în trecut. 

Globalizarea reprezintă pro-
cesul de desfacere a legăturilor 
tradiționale economice, politice, 
militare și sociale ale statului, re-
zultatul însumat al unei multitu-
dini de deliberări, pornind de la 
cele ale entităților microsociale 
și ajungînd la cele statale sau ale 
grupurilor transnaționale de in-
teres, pe care le înlocuesțe cu o 
structură organizată pe orizontală, 
flexibilă și neîngrădită, de genul 
unei rețele coordonate de o putere 
supranațională.

Ca urmare a trecerii de la po-
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tere trebuie analizat şi abordat sub 
toate dimensiunile sale de mani-
festare: politică, economică, mili-
tară, tehnologico-informaţională, 
umană şi culturală. Dintre compo-
nentele enunţate mai sus, puterea 
militară este considerată, în ac-
cepţiunea noastră, deosebit de im-
portantă, deoarece lumea a intrat 
într-o nouă fază de evoluţie, mar-
cată de coexistenţa şi confruntarea 
unor tendinţe pozitive majore care 
generează riscuri şi ameninţări. În 
prezent există mai multe modali-
tăţi de abordare şi soluţionare a 
multor probleme cu care se con-
fruntă lumea de azi, izvorîte din 
relaţiile internaţionale, dezvoltate 
de-a lungul timpului. 

Organizaţiile internaţiona-
le reprezintă instrumentul cu un 
rol primordial în stabilirea şi asi-
gurarea ordinii internaţionale în 
secolul XXI. Cu alte cuvinte, Or-
ganizaţia Naţiunilor Unite (ONU) 
a fost creată să instituie legea şi 
ordinea într-un sistem statal mo-
dern, să menţină ordinea stabilită. 
Proliferarea armelor de distrugere 
în masă nu este doar o ameninţare 
la adresa unuia sau altuia dintre 
state, ci la adresa întregului sistem 
de relaţii interstatale. Principiul 
primordial al activităţii organiza-
ţiilor internaţionale cu vocaţie de 
securitate este acela al securităţii 
colective, care, prin contrast cu 
echilibrul de putere, solicită fiecă-
rui stat să-şi asume responsabili-
tatea pentru asigurarea securităţii 
tuturor celorlalte țări. 

Integrarea politică are un rol 
important în creşterea stabilităţii 
regionale, astfel încît statele să-
şi rezolve problemele fără utili-
zarea forţei militare. Un exemplu 
elocvent s-a dovedit în acest sens 
Uniunea Europeană (UE), care 
asigură dezvoltarea unei comuni-
tăţi integrate din punct de vedere 
economic, dar şi politic. UE este 
cel mai evoluat produs al unui sis-
tem politic, mai degrabă transna-
ţional decât supranaţional. Aduce 
securitate prin transparenţă, iar 

transparenţa duce la interdepen-
denţă. Statele-membre ale UE sînt 
nevoite să coopereze nu numai 
din punct de vedere economic şi 
financiar, dar şi în problemele de 
politică externă, de securitate etc. 

Democratizarea este principiul 
conform căruia guvernele, fie ele 
democratice sau autoritare, trebu-
ie să răspundă în mod solidar la 
ameninţările la adresa securită-
ţii. Efortul depus de democraţiile 
occidentale de a lărgi şi a extin-
de propria comunitate (de exem-
plu, NATO şi UE) poate duce la 
o transformare majoră în politica 
mondială, cu condiţia de a se rea-
liza politica de rezolvare a conflic-
telor potenţiale şi existente prin 
compromis, negociere, mediere, 
arbitraj, adică prin mijloace paş-
nice. Viitorul relaţiilor și al secu-
rităţii internaţionale este văzut de 
mulţi politicieni şi analişti politici 
ca o competiţie între capacitatea 
statelor de a-şi concentra forţele 
în cadrul eforturilor de cooperare 
bilaterale şi multilaterale.

Vulnerabilităţi la adresa se-
curităţii naţionale şi internaţio-
nale. Secolul XXI înseamnă pen-
tru omenire nu numai începerea 
unei noi ere de acelerare a proce-
sului de globalizare, a revoluţiei 
tehnologice, dar şi de exacerbare 
a manifestărilor care se împotri-
vesc evoluţiei tehnologice şi fe-
nomenului de globalizare. Această 
perioadă este, de asemenea, ca-
racterizată de impactul revoluţiei 
informaţional-tehnologice asu-
pra componentelor principale ale 
existenţei sociale, impact impre-
vizibil în planul perfecţionării in-
strumentelor necesare alimentării 
unui război; de competiţie pentru 
afirmarea şi consolidarea noilor 
centre de putere, cu rezultate ge-
opolitice şi geostrategice decisive 
în determinarea unei noi ordini in-
ternaţionale. 

Nu putem să nu recunoaştem 
că toate evenimentele din ultimele 
decenii au determinat unele acţi-
uni certe asupra securităţii statelor 

şi implicit proliferarea asimetri-
că a ameninţării şi a riscurilor la 
adresa securităţii acestora. Deli-
mitările conceptuale dintre starea 
şi condiţia securităţii naţionale şi 
apărarea naţională sînt fără echi-
voc, după cum la fel de clare sînt 
zonele comune de afirmare a inte-
reselor naţionale, apărarea naţio-
nală constituind domeniul cel mai 
expus al securităţii naţionale în pe-
rioadele în care riscurile, provocă-
rile şi ameninţările sînt potenţate 
la maxim. Într-o primă abordare şi 
prezentare logică, riscurile şi ame-
ninţările din mediul internaţional 
asupra securităţii naţionale a Ro-
mâniei sînt, în cea mai mare măsu-
ră, riscuri şi ameninţări la adresa 
apărării naţionale. Factorii de risc 
constau în acele elemente, situaţii 
sau condiţii, interne sau externe, 
care pot afecta prin natura lor se-
curitatea statului, generînd efecte 
contrare sau de atingere a intere-
selor noastre fundamentale.

Criminalitatea organizată. 
Lumea şi, implicit, România tra-
versează o perioadă în care, la 
marile flageluri sociale cunoscu-
te – sărăcia, corupţia, şomajul, 
drogurile – se adaugă terorismul, 
crima organizată etc. Toţi aceşti 
factori se conjugă cu cei particu-
lari ai unei ţări sau ai unei regiuni, 
amplificînd mai mult sau mai pu-
ţin vulnerabilitatea socială şi cos-
turile criminalităţii. Prin urmare, 
prevenirea și combaterea acestui 
flagel devine un imperativ actual 
pentru România, în care obiecti-
vele principale sînt ordinea soci-
ală, consolidarea mecanismelor 
de respectare şi aplicare a legilor, 
formarea şi solidarizarea popula-
ţiei la acţiunile preventive, supra-
vegherea şi evaluarea riscurilor în 
timp şi spaţiu. 

În opinia noastră, activitătile 
ce compun crima organizată au un 
caracter secret şi bine structurat, 
din care cauză au un impact so-
cial deosebit de negativ, în multe 
state, secătuind puterea societăţii, 
ameninţă integritatea guvernelor, 
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determină creşterea taxelor care 
se adaugă la preţul mărfurilor, 
periclitează siguranţa şi locurile 
de muncă ale cetăţenilor, aduce 
daune agenţilor economici aflaţi 
în competiţie, controlează prin 
forţa banilor sindicatele, în final 
realizînd o puternică influenţă în 
sferele economică, socială şi mai 
ales în cea politică. În accepțiunea 
noastră, criminalitatea organizată 
se caracterizează prin: stabilitate 
în cadrul asociaţiei infracţionale; 
anumită structură internă şi divizi-
une a rolurilor între membrii asoci-
aţiei; continuitate şi sistematizare 
a activităţii infracţionale. Scopul 
principal al asocierii infracţionale 
este de a obţine unele cîştiguri im-
portante, activitatea infracţională 
să fie profesionalizată, intensifi-
carea luptei, a disputelor directe 
între grupurile organizate, nivelul 
inalt de profesionalizare, precum 
și de internaționalizare. 

Nivelul înalt de profesionaliza-
re a grupărilor criminale, care au 
adoptat şi au perfecţionat principi-
ile de organizare şi regulile de ac-
ţiune ale structurilor de tip mafiot, 
se manifestă prin tendinţe de inte-
lectualizare a grupărilor criminale 
prin absorbţia în interiorul acesto-
ra de persoane cu funcţii oficiale 
în domeniul finanţelor, comerţu-
lui, băncilor, administraţiei, justi-
ţiei, dar şi a unor reputaţi avocaţi, 
experţi şi tehnicieni în domeniile 
comunicaţiilor şi logisticii.

Internaţionalizarea, adică afa-
cerile ilegale de amploare – con-
trabanda, evaziunea fiscală, trafi-
cul de armament, de droguri, de 
materiale radioactive, taxa de pro-
tecţie şi “recuperările de debite” 
– nu se pot derula şi finaliza fără 
realizarea unui parteneriat între 
infractorii autohtoni şi cei care ac-
ţionează pe teritoriul altor state.

Consolidarea fuziunii dintre 
grupurile criminale şi lumea po-
litică se manifestă în prezent prin 
tendinţa de “folosire a funcţiei pu-
blice” pentru realizarea afacerilor, 
în spatele sau pe spatele căreia se 

desfășoară afacerile. Dincolo de 
formele de criminalitate prezenta-
te mai sus, considerăm ca fiind re-
levantă şi criminalitatea afeceri-
lor în România, care reprezintă un 
domeniu mai puţin investigat, în 
comparaţie cu criminalitatea do-
mestică, care afectează interesele 
imediate şi valorile fundamentale 
ale omului sau ale comunităţiilor 
umane (viaţa, sănătatea, propri-
etatea privată, ordinea şi liniştea 
publică, mediul înconjurător etc.). 
Criminalitatea afecerilor există 
pretutindeni, iar ceea ce se des-
coperă, se cercetează şi se finali-
zează în justiţie reprezintă o parte 
din infracţiunile prin care se aduc 
prejudicii economice şi financiare 
cetăţenilor şi societătii. Studiile 
au arătat că, pînă în prezent, nicio 
societate nu a reuşit să elaboreze 
metode şi mijloace de prevenire 
şi combatere apte să contribuie la 
constatarea şi la sancţionarea tutu-
ror infracţiunilor care se comit în 
domeniul economico-financiar.

S-a observat manifestarea unei 
atitudini timide din partea autori-
tăţilor faţă de abordarea frontală a 
activităţilor criminale organizate 
în domeniile cele mai sensibile ale 
economiei (bănci, finanţe, asigu-
rări etc.), dar şi în privinţa celor 
aducătoare de venituri ilegale de 
anvergură (contrabandă, evaziu-
ne fiscală, trafic de droguri, trafic 
de fiinţe umane, spălarea banilor 
etc.). Considerăm că doar prin 
orientarea spre misiuni concrete, 
sistemul va putea să răspundă ac-
tualei situaţii de criză, asigurînd 
autonomia subsistemelor compo-
nente, astfel încît acestea să poată 
deveni operaţionale şi să reacţi-
oneze în funcţie de natura şi am-
ploarea crizei. Se poate afirma că 
România, ca oricare altă ţară, se 
confruntă cu o diversitate a cri-
minalităţii organizate, respectiv 
traficul de persoane, de droguri, 
corupția, criminalitatea informati-
că, spălarea banilor proveniţi din 
aceste activităţi ilicite etc. 

Dintre formele de manifestare 

ale criminalității organizate, ne 
vom opri asupra uneia dintre aces-
tea – corupția și, fără să greşim, 
urmînd calea logico-tehnică a fap-
telor de corupţie şi raliindu-ne la 
doctrina juridică în materie, apre-
ciem că trăsăturile principale ale 
corupției sînt: actele de corupţie 
trebuie să fie sprijinite de normele 
interne ce caracterizează cultura 
organizațională a agenţiei respec-
tive de control social; aceste acte 
de corupţie trebuie să fie legitima-
te şi justificate, fiecărui nou mem-
bru care vine în cadrul organizaţi-
ei, printr-un proces de socializare 
în cadrul căruia noii membri înva-
ţă normele, valorile şi codurile de 
conduită specifice culturii orga-
nizaţionale respective. Asemenea 
acte trebuie să fie sprijinite de că-
tre membrii care lucrează şi înde-
plinesc în mod efectiv, scopurile 
organizaţiei. Aceleaşi acte de abuz 
şi corupţie trebuie să fie sprijinite, 
în acelaşi timp, de către „coaliţia” 
administrativă dominantă a orga-
nizaţiei respective. 

Corupţia încorporează patru 
caracteristici majore:

a) abuzul de putere
b) avantajele rezultante atît 

pentru participanţii activi, cît şi 
pentru cei pasivi

c) efecte indezirabile asupra 
terţilor

d) secretul tranzacţiei.
În raport cu cele prezentate 

anterior, două precizări mai sînt 
necesare, și anume: nu toate afa-
cerile sînt susceptibile de practica 
corupţiei. Realitatea socială a de-
monstrat că firmele de construc-
ţii, care sînt specializate în infra-
structură, sau alte firme implicate 
în proiecte la scară largă sînt cele 
mai vulnerabile, mai ales atunci 
cînd decizia apasă pe umerii unui 
număr restrîns de oameni. Licita-
ţiile organizate de instituţiile sta-
tului şi/sau de cele aflate sub au-
torizatea acestuia în care lucrările/
serviciile licitate au valori foarte 
mari constituie o sursă puternică 
de corupţie. 
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Corupţia din perspectiva so-
ciologică. Fenomenul de corupţie 
include ansamblul de activităţi 
imorale, ilicite şi ilegale, realiza-
te de diverse grupuri şi organizaţii 
(publice şi private) şi de diverşi 
indivizi cu funcţii de conducere 
sau care exercită un rol public, în 
scopul obţinerii unor avantaje ma-
teriale sau morale sau a unui sta-
tut social superior, prin utilizarea 
unor forme de constrîngere, şan-
taj, mituire, cumpărare, influenţă, 
intimidare etc. 

Corupţia din punct de vede-
re al structurii organizatorice. 
Faptele de corupţie urmează, din 
punct de vedere organizatoric, o 
,,schemă logică” prestabilită, cu-
noscută de făptuitorii ,,speciali-
zaţi”. Aceeaşi schemă este urmări-
tă şi de reprezentanţii legii atunci 
cînd urmăresc un caz de corupţie 
şi încearcă să încadreze faptele 
fiecărui participant la actul de co-
rupţie investigat.

Astfel, putem spune că ele-
mentele definitorii în analiza unei 
fapte de corupţie sînt:

corupătorul•  – funcţie deţi-
nută de o persoană care mituieşte, 
cumpără, intimidează, negociază 
cu organele de poliţie, justiţie, ad-
ministraţie, funcţionari publici;

coruptul•  – o persoană din 
domeniile public, politic, financi-
ar, bancar etc. care poate fi mituit 
în favoarea organizaţiei;

planificatorul• ;
executantul• ;
departamentul•  de planifica-

re a activităţilor criminale (autor 
al strategiei);

departamentul afacerilor • 
publice (corupt – corupător);

departamentul de acoperire•  
(comerţ sau industrie).

Forme de corupţie. ,,Practi-
ca” deceniilor trecute din întrea-
ga lume, precum şi cea actuală a 
identificat cîteva modele teoretice 
principale ale corupției:

modelul participativ sau al • 
cooptării subiecţilor, asupra că-
ror se exercită controlul social, la 

elaborarea politicii de decizie a 
agenţiei de control social respecti-
ve. Odată “cooptaţi” în agenţia de 
control social, subiecţii în cauză 
pot schimba scopurile formale ale 
organizaţiei (agenţiei), făcînd-o să 
adopte scopuri deviante;

modelul „capturării” agenţi-• 
ilor de control social în beneficiul 
unor utilizatori sau exploatatori 
externi;

modelul „dominaţiei” exer-• 
citate de exploatatorii interni ai 
resurselor agenţiilor de control 
social. Acest model se referă la 
coaliţia administrativă dominantă 
a agenţiei de control social, care 
dirijează în interes propriu activi-
tatea instituţiei şi care profită de 
orice încălcare a scopurilor aces-
teia, pentru a obţine beneficii per-
sonale.

Ipotezele principale apariţiei 
fenomenului de corupţie au fost 
identificate în timp din multele 
asemenea fapte care au fost supu-
se investigării de către organele 
judiciare. Ele sintetizează la nivel 
general acele situatii din viata de 
zi cu zi care constituie cauza ge-
neratoare a faptelor de corupţie, 
indiferent de amploarea sau de 
domeniul în care se manifestă, şi 
sînt:

Cu cît agenţiile de control • 
social depind în măsură mai mare 
de subiecţii pe care-i controlează 
în realizarea scopurilor lor formale 
legitime, cu atît este mai probabilă 
apariţia fenomenului de corupţie, 
prin cooptarea acestor subiecţi;

Cu cît sînt mai controlate • 
şi manipulate din afară deciziile 
agenţiei, cu atît este mai probabi-
lă apariţia corupţiei, mai ales prin 
intermediul capturării resurselor 
acestei agenţii de utilizatori ex-
terni, în interes propriu;

● Cu cît sînt mai protejate 
agenţiile de control social de in-
fluenţele din afară, cu atît este 
mai probabil să apară fenomenul 
de corupţie, prin intermediul do-
minării interne exercitate de către 
factorii de conducere care vînd în 

interes propriu resursele de con-
trol ale agenţiei. 

Faţă de caracteristicile detaliate 
ale corupţiei mici şi mari, mai sus 
prezentate, se pot identifica trei 
criterii de diferenţiere precum:

poziţia pe care o ocupă făp-1) 
tuitorul/suspectul/inculpatul;

modul de constituire a gru-2) 
pului infracțional;

modul de participare la 3) 
săvîrșirea faptelor penale care 
fac obiectul infracțiunilor de 
corupție. 

Marea corupţie este corupţia 
politică sau de nivel înalt, care 
se intîlneşte la nivelul organelor 
de conducere ale statului, cele ce 
alcătuiesc politicile, strategiile, 
legile etc. Ele utilizează poziţia 
oficiala pentru propria bunăstare 
(de exemplu, emiterea unui act 
normativ pentru scutirea taxelor 
de import pe termen de 24 de ore a 
unor anumite bunuri de către une-
le societăţi cu care policienii sînt 
în relaţii sau se manipulează pro-
cesele de privatizare), ori pentru 
a-şi îmbunătăţi statutul sau pro-
pria putere (cumpărarea locului 
la alegeri, cumpărarea voturilor 
etc.). Mica corupţie este corupţia 
birocratică sau administrativă, 
care se întîlneşte la nivelul admi-
nistraţiei publice, datoare să aplice 
politicile şi legile create de legis-
lativ. Se întîlneşte zi de zi, acolo 
unde cetăţeanul are contact direct 
cu oficialii. Sumele variază, dar 
de regulă acestea sînt de o valoare 
redusă, fiind specifică ţărilor aflate 
în tranziţie. 

Corupţia este un fenomen soci-
al care, cel puţin în România ac-
tuală, a luat o amploare îngrijoră-
toare, sens în care putem spune că 
sîntem în faţa unei probleme soci-
ale care se caracterizează prin: 

existenţa unei incongruenţe • 
între ceea ce sînt indivizii şi ceea 
ce ar trebui să fie (între situaţia so-
cială existentă la un moment dat şi 
normele sociale); 

consecinţa nedorită, nean-• 
ticipată şi indirectă a modelelor 



29MARTIE 2014

intituţionalizate ale comporta-
mentului social (aceeaşi structură 
socială, normativă şi culturală, 
care determină comportamentul 
conformist, poate genera tendinţe 
surprinzătoare şi imprevizibile ale 
comportamentului deviant şi de-
lincvent);

fiecare structură socială ge-• 
nerează probleme sociale specifice 
în funcţie de trăsăturile, valorile şi 
interesele ei diferite de ale alteia; 

eforturile pentru rezolvarea • 
unei probleme sociale generează, 
adeseori, alte probleme şi, în con-
secinţă, soluţiile şi măsurile sînt 
dificil de concretizat în politici so-
ciale efective şi eficiente. 

Limitarea sau stoparea totală a 
fenomenului de corupție este con-
siderată utopică, însă în principiu 
considerăm că se poate realiza 
prin mecanismul costurilor, prin 
ridicarea gradului de cultură civi-
că al populaţiei şi al funcţionari-
lor, prin stabilirea unor sancţiuni 
care să asigure scopul coercitiv al 
pedepsei pentru toate faptele care 
se încadrează în categoria celor 
de corupţie. Recomandările orga-
nismelor internaţionale în privin-
ţa luptei împotriva corupţiei s-au 
referit la crearea de servicii spe-
cializate. Fenomenul nu poate fi 
eradicat şi stopat decît cu ajutorul 
unor servicii specializate dotate 
cu resurse umane calificate şi cu 
mijloace adecvate care să investi-
gheze, să centralizeze datele pri-
vind evoluţia acestuia, în raport 
de care să fie formulate modificări 
legislative necesare. Lupta împo-
triva corupţiei desfăşurată de ma-
rea majoritate a ţărilor şi de toate 
organizaţiile internaţionale este 
menită să suprime orice piedică în 
dezvoltarea mondială a activităţii 
economice. În acest sens, există 
convenţii, recomandări care au 
fost semnate, ratificate şi puse în 
practică. Fiecare ţară dezvoltă pro-
pria sa organizare ce respectă în 
acelaşi timp constrîngerile externe 
impuse de organismele internaţi-
onale şi constrîngerile naţionale, 

legate de nivelul de dezvoltare şi 
de modurile de viaţă. 

Concluzii. Corupţia face 
parte şi este o componentă a 
criminalității organizate, întrucît 
marile fenomene ale crimei orga-
nizate sînt favorizate şi întreţinute 
de corupţie. De asemenea, corup-
ţia nu trebuie extrasă din fenome-
nul globalizat al criminalităţii şi 
nu trebuie tratată diferenţiat faţă 
de celelalte fenomene, întrucît 
este acel flagel care desăvîrşeşte 
formele de manifestare ale cri-
minalităţii organizate, pe care le 
alimentează şi le consolidează. 
Corupţia afectează din punct de 
vedere economic mediul de afa-
ceri şi populaţia , avînd impact de-
stabilizator asupra democraţiei şi 
a securităţii naţionale şi interna-
ţionale. Apreciem că prin consoli-
darea unui mediu de afaceri privat 
sănătos şi competitiv se poate crea 
una dintre cele mai eficiente arme 
împotriva corupţiei. 

Globalizarea în plan economic 
şi politic are efecte secundare ne-
gative, oferind destule sanşe ma-
nifestării fenomenului corupţiei şi 
dezvoltării economiei subterane. 
O astfel de situaţie este o sursă 
de ameninţare la adresa ordinii 
publice şi siguranţei naţionale şi 
internaţionale, deoarece afectea-
ză securitatea economică a cetă-
ţeanului, anulîndu-i dreptul de a 
participa cu şanse egale la rezol-
varea problemelor comunităţii, îl 
determină să-şi piradă încrederea 
în instituţiile statului, aşa încît ne-
mulţumirile se vor transforma în 
acţiuni asupra ordinii publice, care 
pot îmbrăca diferite forme. 

Amploarea corupţiei este direct 
proporţională cu amploarea eco-
nomiei subterane, pentru că ele se 
intercondiţionează reciproc, ali-
mentîndu-se şi tinzînd spre limite 
absurde. Banii proveniţi din eco-
nomia subterană sînt folosiţi pen-
tru activităţi coruptive, iar aface-
rile sînt acoperite prin ,,corupţie”. 
Opinăm că în prezent fenomenul 
corupţiei a depăşit stadiul de a 

mai fi considerat o vulnerabilitate 
în situaţia internă, corupția repre-
zintă un risc la adresa siguranţei 
şi securităţii naţionale, fapt de-
monstrat de amploarea ei, această 
realitate nocivă fiind reflectată în 
reacţiile oficiale, în legislaţie şi 
mai ales în percepţia publică. 

În lupta împotriva corupţiei, 
atenţia statului continuă să se con-
centreze în general pe adoptarea 
legislaţiei de modificare a cadru-
lui instituţional. Un pas important, 
menit să contribuie la o bună în-
făptuire a justiţiei, a fost adoptarea 
şi publicarea în Monitorul Oficial 
a NOILOR CODURI intrate deja 
în vigoare. Cu toate acestea, con-
tinuă să existe motive serioase de 
îngrijorare în ceea ce priveşte im-
plementarea efectivă a legislaţiei 
existente care guvernează lupta 
împotriva corupţiei, fiind nevoie 
de acţiuni imediate care să creas-
că capacitatea României de a lupta 
efectiv împotriva corupţiei şi de a 
imprima eficienţă urmăririi penale 
efectuate în cauzele importante de 
corupţie de nivel înalt. 

Principala consecinţă a consi-
derării corupţiei ca reprezentînd 
un risc la adresa securităţii naţio-
nale o reprezintă necesitatea unei 
reacţii tot mai ferme din partea 
tuturor forţelor sociale, dar mai 
ales, credem noi, din partea insti-
tuţiilor chemate să asigure secu-
ritatea naţională. Totodată, consi-
derarea corupţiei ca factor de risc 
s-ar putea reflecta în conţinutul 
celorlalte acte normative ce vizea-
ză apărarea şi siguranţa naţională 
şi ar eficientiza măsurile dispuse, 
pentru a contracara alți factori de 
risc la adresa securităţii naţiona-
le. O astfel de soluţie ar duce la 
creşterea rolului instituţiilor abi-
litate cu prevenirea şi combaterea 
corupţiei, precum şi al cetăţenilor. 
În caz contrar, corupţia va deveni 
o ameninţare la adresa securităţii 
naţionale, cu urmări negative pe 
termen scurt şi mediu, sens în care 
România, ca ţară-membră a Uniu-
nii Europene, îşi poate pierde cre-
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dibilitatea în special sub aspectul 
capacităţii de a utiliza pe deplin 
şi efectiv fondurile Uniunii Eu-
ropene şi de a proteja interesele 
financiare ale Comunităţii Euro-
pene împotriva fraudei şi corup-
ţiei. Totodată, există riscul că vor 
creşte costurile sociale, va scă-
dea nivelul de trai al populaţiei, 
iar mecanismele administrative, 
juridice şi economice vor fi grav 
afectate. Amintim în acest context 
că toate aceste aspecte au loc şi pe 
fondul crizei financiare cu care ne 
confruntăm de cel puțin patru ani, 
ceea ce contribuie la înrăutăţirea 
situaţiei. 

Considerarea corupţiei ca fac-
tor de risc la adresa securităţii 
naţionale ar avea rezultate directe 
pentru propunerile făcute de Con-
siliul Suprem de Apărare a Ţării 
pentru prevenirea şi combaterea 
corupţiei, introducerea faptelor de 
corupţie în planurile generale de 
căutare a informaţiilor, prezenta-
te de instituţiile şi structurile cu 
atribuţii în domeniul siguranţei 
naţionale; pentru cuantumul şi 
structura alocaţiilor bugetare şi 
a cheltuielilor operative destina-
te luptei anticorupţie. Totodată, o 
asemenea abordare ar permite ca 
pentru combaterea fenomenului 
corupţiei să poată fi folosite, în 
condiţii strict determinate, mijloa-
ce şi metode specifice realizării 
siguranţei naţionale. 

În scopul descurajării persoa-
nelor susceptibile de a comite acte 
de corupţie, formulăm căteva pro-
puneri de lege ferenda: 

- Confiscarea tuturor bunuri-
lor dobîndite ca urmare a comi-
terii unor astfel de infracţiuni. 
Este de preferat să se recupereze 
cît mai repede prejudiciul cauzat 
prin savîrșirea infracțiunilor de 
corupție, prin utilizarea tuturor că-
ilor legale, înainte ca acestea să fie 
înstrăinate sau identificate unele 
impedimente în realizarea acestei 
proceduri.

- Sporirea competenţelor poli-
ţiei judiciare de a efectua urmărire 

penală în infracţiunile de corupţie, 
cu atît mai mult cu cît, potrivit 
dispozițiilor Legii nr. 218/2002 
privind organizarea şi funcţiona-
rea Poliţiei Române, cu modifică-
rile şi completările uzlterioare (art. 
26 alin.1 pct. 7), se precizează că 
Poliţia Română are ca atribuţie 
principală realizarea de activităţi 
de prevenire şi combatere a co-
rupţiei, a criminalităţii afacerilor, 
a celei transfrontaliere, a infracţi-
unilor în domeniul informaticii şi 
al crimei organizate. 

- Întărirea poziţiei şi a rolului 
Curţii de Conturi a României, ca 
instituţie supremă de control fi-
nanciar al statului şi sectorului 
public, care funcţionează pe lîngă 
Parlamentul României. Opinăm 
că ar fi necesară o implicare mai 
mare a acestui organism în efectu-
area controalelor simultane asupra 
persoanelor juridice şi fizice care 
au relaţii cu un partid sau altul. 

- Nu trebuie neglijat, în 
accepțiunea noastră, nici rolul de-
osebit de important pe care-l are 
societatea civilă în acţiunile de 
prevenire şi combatere a corup-
ţiei, prin informarea cu privire la 
costurile, cauzele şi consecinţele 
corupţiei. 

- Un rol important îl au şi orga-
nizaţiile neguvernamentale, care 
trebuie să contribuie la elaborarea 
unor campanii permanente de con-
ştientizare de către opinia publică 
a pericolului reprezentat de co-
rupţie prin formularea de propu-
neri concrete privind prevenirea şi 
combaterea acestui fenomen, utili-
zarea sondajelor de opinie privind 
evaluările-diagnostic referitoare 
la evoluţia acesteia. 
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