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I.

INTRODUCERE

Conform definiţiei din dicţionarul explicativ al limbii române, corupţia reprezintă o stare de
abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie.
Corupţia exprimă o gravă degradare, descompunere morală şi este în esenţă un abuz de putere,
de funcţie din partea celor învestiţi cu exerciţiul acesteia, scopul comiterii fiind de a obţine avantaje
materiale ori alte foloase.
Astfel cum s-a apreciat şi în literatura juridică, protecţia juridică împotriva corupţiei s-a impus
nu numai datorită sentimentului firesc de ostilitate, ci mai ales din nevoia pe care societatea organizată
şi-o datorează şi o datorează membrilor săi de apărare împotriva descompunerii morale grave, a
degradării, a venalităţii celor învestiţi cu exerciţiul puterii sau al unei funcţiuni.
Ca expresie a relației dintre autorități și cetățeni, corupția reprezintă folosirea discreționară a
poziției sau a funcției, prin recurgerea la mijloace ilicite sau ilegale, în scopul obținerii unor interese
personale sau de grup.
Pentru ca o faptă de corupție să constituie infracțiune și, prin urmare să fie supusă sancțiunilor
penale, trebuie să întrunească elementele prevăzute de legea penală. Legea penală sancționează
infracțiuni clasice de corupție, precum: darea de mită, luarea de mită, traficul de influență, cumpărarea
de influență, dar și alte infracțiuni considerate a fi asimilate infracțiunilor de corupție, conform Legii
78/2000.
Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului dispune în cuprinsul art. 2 următoarele:
„Poliţistul este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea
atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege. Autoritatea funcţiei
nu poate fi exercitată în interes personal.
Art. 3 şi art. 4 din Legea nr. 360/2002 statuează:
- Art. 3: „Poliţistul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei,
comunităţii şi instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor
imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii.”
- Art. 4: „(1) Poliţistul este obligat să respecte drepturile și libertăţile fundamentale ale omului,
Constituţia şi legile ţării, jurământul de credinţă faţă de România, prevederile regulamentelor de
serviciu şi să îndeplinească dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici privind activitatea sa profesională.
(2) Poliţistul răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi execută atribuţiile de serviciu.”
Legea nr. 360/2002 stabileşte pentru poliţişti şi următoarele îndatoriri şi interdicţii:
- Art. 41 - Poliţistul este dator: a) să fie loial instituţiei din care face parte, să respecte
principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei; (…) d) să fie disciplinat şi să dovedească
probitate profesională şi morală în întreaga activitate; h) prin întregul său comportament, să se arate
demn de consideraţia şi încrederea impuse de profesia de poliţist.
- Art. 42 - Poliţistul este obligat: (…)
d) să aibă o conduită corectă, să nu abuzeze de calitatea oficială şi să nu compromită, prin
activitatea sa publică ori privată, prestigiul funcţiei sau al instituţiei din care face parte.
- Art. 43 - Poliţistului îi este interzis, în orice împrejurare:
a) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă, să i se promită, pentru
sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri sau alte avantaje;
b) să rezolve cereri care nu sunt de competența sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii
ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. a);
e) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice.
Totodată, dispoziţiile art. 30 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu
modificările şi completările ulterioare, prevăd că „ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate
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au obligaţia de a nu efectua activităţi care contravin demnităţii, prestigiului şi normelor de comportare
ce decurg din calitatea lor de cadre militare”.
În acelaşi timp, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, cu modificările şi completările
ulterioare, sunt de competenţa acestei instituţii infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările
ulterioare, săvârşite de către ofițeri de poliție în una dintre următoarele condiţii: b) dacă, indiferent de
valoarea pagubei materiale ori de valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii
de corupţie.
Având în vedere principiul cooperării şi coerenţei, prevăzut în Strategia Națională Anticorupție
2016-2020, în baza căruia instituţiile implicate în prevenirea şi combaterea corupţiei trebuie să
coopereze îndeaproape, asigurând o concepţie unitară asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite şi a
măsurilor ce urmează a fi luate, în scopul îndeplinirii obiectivului specific 2.1. Îmbunătăţirea
capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact
asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale, Direcția Generală
Anticorupție și Direcția Națională Anticorupție își asumă un rol proactiv în procesul de implementare
a politicilor anticorupţie, cele două instituții înțelegând faptul că datele rezultate în urma desfășurării
activităților specifice constituie o bază de analiză pentru cunoașterea evoluției infracționalității aflate
în sfera lor de competență, cu impact asupra fundamentării științifice a deciziilor autorităților statului
în identificarea și implementarea unor măsuri de prevenire/control a fenomenului corupției.
În acest context, Direcția Generală Anticorupție, prin Serviciul Studii şi Proiecţii Anticorupţie,
a avut inițiativa de a realiza în comun cu Direcția Națională Anticorupție, un studiu în scopul
identificării modurilor de operare, a vulnerabilităților și riscurilor de producere a faptelor de
corupție identificate cu ocazia instrumentării dosarelor penale în care au fost implicați angajați
ai Ministerului Afacerilor Interne.
Pe lângă fundamentarea deciziilor strategice cu privire la prevenirea și controlul fenomenului
corupției, rezultatele cercetării pot sta la baza deciziilor operaționale în activitatea de instrumentare a
dosarelor penale, la nivelul Direcției Naționale Anticorupție, prin punerea la dispoziția procurorilor de
caz a unor aspecte ce țin de manifestarea modurilor de operare specifice domeniului analizat.
Mai mult decât atât, cunoaşterea - în sens de informare - este utilă întregului personal al
Ministerului Afacerilor Interne, indiferent de structura în care activează. Prin cele două mecanisme de cunoaștere și de conștientizare - se asigură fondul pentru un impact optim al activităților specifice
de prevenire a manifestării corupției în rândul angajaților MAI.
Proiectul s-a desfășurat utilizându-se resursele umane, materiale şi de timp disponibile la
nivelul:

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcţia Naţională Anticorupţie
şi

Ministerului Afacerilor Interne - Direcția Generală Anticorupție - Serviciul Studii şi
Proiecţii Anticorupţie.

II.

METODOLOGIE
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1. Obiective, tipuri de analiză şi etape parcurse
Având în vedere scopul acestui studiu, menţionat în capitolul anterior, au fost stabilite
următoarele obiective:

cunoașterea aspectelor cantitative cu privire la manifestarea corupției în cazurile analizate: număr
de cauze, număr de inculpați, număr de infracțiuni, linii de muncă/structuri implicate etc.;

identificarea modalităţilor de manifestare a corupţiei în rândul angajaților MAI: moduri de
operare utilizate, eventuale tipologii infracționale, aspecte organizaționale etc.;

identificarea riscurilor de corupție și formularea unor propuneri de măsuri concrete de
prevenire/control al acestora ce pot fi aplicate la nivelul structurilor MAI.
Sursele de date ce au fost utilizate în realizarea studiului au fost următoarele:

deciziile prin care instanțele de judecată au condamnat definitiv angajați MAI pentru infracțiuni
de corupție, în dosare penale instrumentate de DNA;

rechizitoriile întocmite de DNA aferente deciziilor de condamnare definitivă;

rapoartele de evaluare a incidentelor de integritate (studii de caz) întocmite de DGA ca urmare a
trimiterii în judecată sau condamnării definitive a angajaților MAI în dosarele penale soluționate în
perioada de referință;

Raportul privind principalele vulnerabilităţi la corupţie ale structurilor MAI, întocmit la nivelul
Direcţiei Generale Anticorupţie în anul 2016;

registrele riscurilor de corupție întocmite de structurile MAI, conform legislaţiei aplicabile în
domeniul prevenirii corupţiei;

legislația specifică: legislație primară și subsecventă, proceduri de sistem și proceduri interne,
metodologii etc.
Infracțiunile de corupție analizate sunt cele definite de legea penală în vigoare, dar și cele
asimilate infracțiunilor de corpuție conform prevederilor Legii 78/2000, astfel:
 darea de mită,
 luarea de mită,
 trafic de influență,
 cumpărarea de influență,
 abuz în serviciu,
 folosire a informațiilor nedestinate publicității,
 operațiuni financiare incompatibile cu funcția
 infracțiuni împotriva intereselor financiare ale UE.
Perioada de referință a studiului este 2014-2018. Aceasta se referă la perioada în care instanțele
de judecată au emis hotărâri de condamnare definitivă pentru fapte de corupție săvârșite de angajați ai
MAI.
În realizarea prezentei cercetări metodele utilizate au fost analiza descriptivă a indicatorilor
statistici și analiza calitativă a datelor și informațiilor.
A. Pentru analiza calitativă a datelor și informațiilor, au fost parcurse următoarele etape:
a) stabilirea dimensiunilor de analiză și a indicatorilor specifici,
b) redactarea fișei de culegere a datelor,
c) parcurgerea documentelor și culegerea propriu-zisă a datelor,
d) reducerea/sintetizarea datelor – datele extrase din sursele analizate au fost simplificate,
conceptualizate şi/sau codate în mod uniform;
e) integrarea datelor, analiza și interpretarea acestora,
f) prezentarea rezultatelor
g) evidențierea rezultatelor într-o formă structurată și accesibilă,
6

h) elaborarea şi verificarea concluziilor, pe măsură ce acestea reieşeau din analiza datelor.
B. Analiza cantitativă a datelor a vizat descrierea statistică a unor indicatori specifici datelor
analizate și măsurarea unor variabile extrase din documente.
Tipul de date/variabile de măsurare existente în documentele studiate au limitat analiza
statistică descriptivă la analiza de frecvențe, astfel, fiind evidențiate:
a) frecvențele absolute (numărul de unități corespunzătoare valorii luate de o anumită caracteristică
măsurată);
b) frecvențele relative (raportul dintre frecvența absolută a valorii unei caracteristici și efectivul total
al caracteristicii măsurate).
Ca procedură de lucru, într-o primă fază a cercetării, cauzele care au făcut obiectul studiului
au fost ordonate în categorii, în funcție de domeniile de analiză identificate şi apoi împărţite între cele
două instituţii partenere, spre a fi analizate, după cum urmează:

Direcţiei Generale Anticorupţie i-au revenit pentru analiză cauzele aferente domeniilor: poliţie
judiciară, poliţie de frontieră, ordine publică, poliţie rutieră, situaţii de urgenţă, resurse umane,
precum şi alte cauze pe diverse domenii (achiziţii, permise, arest, medical, IGI etc.);

Direcţiei Naţionale Anticorupţie i-au revenit pentru analiză cauzele privind comiterea
infracţiunii de folosire a informaţiilor nedestinate publicităţii (prev. de art. 12 lit. b din Legea nr.
78/2000), trafic de influenţă, operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia (prev. de art. 12 lit. a din
Legea nr. 78/2000), infracţiuni împotriva intereselor financiare ale UE (prev. de art. 18 din Legea nr.
78/2000), infracţiuni săvârşite de manageri.
Ulterior, au fost stabilite o serie de variabile şi date ce puteau fi extrase din analiza rechizitoriilor
întocmite de DNA într-un număr de 142 de cauze pentru care au fost pronunţate hotărâri definitive de
condamnare, după cum urmează:

informaţii referitoare la dosarul penal (ex. data emiterii rechizitoriului/încheierii acordului de
recunoaştere, data hotărârii definitive de condamnare, modul de sesizare);

descrierea pe scurt a faptei/faptelor;

date despre locul faptei, cum ar fi denumirea organizaţiei, tipul organizaţiei (centrală sau
teritorială), domeniul de activitate, locul efectiv al producerii faptei (serviciu, loc public etc);

date despre modul de producere al infracţiunilor de corupţie reţinute în rechizitoriu şi hotărârile
de condamnare definitivă, cum ar fi încadrarea juridică, participaţia penală, tipul interacţiunii
(singulară, repetativă), modul de acţiune, tipul, motivul şi valoarea mitei, tipologia faptei (internăierarhică, externă-cetăţeni, solitară etc.);

riscuri de corupţie materializate şi vulnerabilităţi constatate;

date referitoare la finalitatea judiciară (tip pedeapsă aplicată, cuantumul pedepsei).
Având în vedere caracterul exploratoriu al analizei, conținutul dimensiunilor de analiză a fost
unul dinamic, în sensul introducerii și/sau modificării unor variabile, în funcție de noile informații
obținute pe parcursul desfășurării procesului de culegere a datelor. De asemenea, acestea au fost
centralizate și utilizate pentru toate cauzele penale analizate.

2. Diverse aspecte metodologice şi prezentarea datelor
Pe parcursul analizei au fost identificate anumite aspecte cu privire la modalitatea de sesizare a
faptelor de corupție săvârșite de către polițiști, fapt pentru care s-a considerat necesar să se facă și
unele precizări cu privire la acest subiect. Având în vedere că scopul pentru care au fost realizate
documentele studiate a fost acela de a dovedi comiterea infracțiunilor pentru care inculpații au fost
trimiși în judecată și condamnați, au fost întâmpinate unele dificultăți de cunatificare a datelor în sensul
că nu toate documentele evidențiau informația necesară sau era prezentată parțial. O altă situație
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întălnită a fost aceea în care documentele analizate făceau trimiterea la mai multe modalități diferite
de sesizare (ex. denunţ, urmat de sesizare din oficiu şi apoi realizarea unei prinderi în flagrant).
Studiul oferă o imagine a celor mai des întâlnite moduri de operare şi modalităţi concrete de
comitere a infracţiunilor. De asemenea, în această prezentare unele cauze analizate au avut ca obiect
săvârşirea mai multor infracţiuni de corupţie, fiind identificate mai multe moduri de operare sau
modalităţi de manifestare.
Întrucât prezentul studiu şi-a propus să constituie inclusiv o bază pentru realizarea activităţilor
de prevenire, în acord cu obiectivele propuse la începutul studiului, echipa de cercetare a avut în vedere
asocierea dintre datele şi informaţiile extrase din rechizitorii şi conceptele aferente domeniului
managementului riscurilor de corupţie.
În continuare, raportat la infracţiunea săvârşită şi modul de acţiune al făptuitorului, echipa de
cercetare a înscris în baza de date definiţiile riscurilor de corupţie ce s-au materializat ca urmare a
săvârşirii faptei, cât şi o serie de vulnerabilităţi organizaţionale sau individuale care s-au dedus din
contextul activităţii infracţionale, extrase din nomenclatoarele existente la nivelul Direcției Generale
Anticorupție.
Referitor la datele privind finalitatea judiciară, în cadrul studiului au fost analizate inclusiv
deciziile prin care instanțele de judecată au condamnat definitiv angajați MAI pentru infracțiuni de
corupție, în dosare penale instrumentate de DNA. Astfel, au fost identificate distinct mai multe situații:
în unele cauze instanțele de judecată au schimbat încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpații
au fost trimiși în judecată și i-au condamnat pentru fapte diferite de corupție, în alte situații aceștia au
fost achitați pentru anumite fapte și condamnați pentru altele etc. Obiectul studiului a constat în analiza
faptelor pentru care instanțele de judecată au decis cel puțin o condamnare definitivă pentru fapte de
corupție săvârșite de angajați ai MAI. Dacă documentele analizate prezentau și fapte pentru care
inculpații au obținut achitare, aceste fapte au fost excluse, dar doar în ceea ce privește finalitatea
judiciară.
Datele şi informaţiile din aceste cauze au rămas să facă obiectul unor statistici generale
întocmite la nivelul DNA cu privire la numărul cauzelor aflate în competenţa acestei instituţii, numărul
persoanelor condamnate definitiv etc.
În ceea ce priveşte structura de prezentare a rezultatelor, s-a stabilit ca aceasta să urmeze
clasificarea infracţiunilor de corupţie prevăzută de Codul penal şi Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. Astfel, în cuprinsul studiului, instituţiile partenere
fhshshşi-au asumat conţinutul aferent următoarelor capitole:

Direcţia Generală Anticorupţie – introducere, metodologie, infracţiunile de luare de mită, dare
de mită, abuz în serviciu cu obţinerea unor foloase necuvenite, studii de caz – cazuri complexe, riscuri
de corupţie materializate şi vulnerabilităţi constatate, concluzii şi recomandări;

Direcţia Naţională Anticorupţie – prezentarea datelor statistice generale, infracţiunile de
folosire a informaţiilor nedestinate publicităţii (prev. de art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000), trafic de
influenţă, operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia (prev. de art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000),
infracţiuni împotriva intereselor financiare ale UE (prev. de art. 18 din Legea nr. 78/2000) şi studii de
caz - infracţiuni săvârşite de manageri.

3. Limitele studiului
Studiul de față are un caracter calitativ, el nu reflectă o imagine a întregului fenomen ci prezintă
un decupaj din ceea ce înseamnă manifestarea corupţiei în rândul angajaţilor MAI, având în vedere, pe
de o parte, competenţa de cercetare a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, respectiv cauzele în care au fost
implicați ofiţeri de poliţie, și, pe de altă parte, faptul că acesta se referă la infracțiunile depistate,
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cercetate, trimise în judecată și pentru care instanțele de judecată au decis condamnări definitive. În
acest sens, este important să menționăm că studiul are un caracter de noutate și își propune să exploreze
manifestările corupției din domeniile de activitate ale MAI, să identifice moduri de operare și zone de
vulnerabilitate și să lanseaze ipoteze de lucru pentru cercetările și studiile viitoare.
În ceea ce priveşte riscurile de corupţie materializate şi vulnerabilităţile organizaţionale sau
individuale identificate1, s-a constatat că specificul surselor de date, generat de scopul pentru care au
fost întocmite rechizitoriile cazurilor și redactate deciziile de condamnare definitivă, a limitat
surprinderea acestor aspecte. În acest sens, echipa de cercetare a analizat, într-o etapă ulterioară,
celelalte documente ce făceau parte din categoria surselor de date, respectiv: rapoartele de evaluare a
incidentelor de integritate (studii de caz) întocmite de DGA ca urmare a trimiterii în judecată sau
condamnării definitive a angajaților MAI în dosarele penale soluționate în perioada de referință,
„Raportul privind principalele vulnerabilităţi la corupţie ale structurilor MAI – 2016” şi registrele
riscurilor de corupție întocmite de structurile MAI.
Totodată, în anumite domenii de activitate ale MAI numărul de cauze ce au făcut obiectul
studiului a fost unul redus (ex. 3 rechizitorii privind infracţiuni comise de ofiţeri de poliţie pe domeniul
„ordine publică”, 2 rechizitorii privind infracţiuni comise de ofiţeri de poliţie pe domeniul „permise de
conducere şi înmatricularea vehiculelor”), în condiţiile în care cele mai multe infracţiuni de corupţie
înregistrate sunt comise de agenţi de poliţie/subofiţeri, acestea aflându-se în competenţa altor unităţi
de parchet, conform datelor existente la nivelul Direcției Generale Anticorupție.

III.

PREZENTAREA DATELOR STATISTICE GENERALE

Capitolul are în vedere descrierea aspectelor cantitative cu privire la cauzele instrumentate de
DNA privind faptele de corupţie săvârşite de către angajaţii MAI pentru care instanțele de judecată au
emis hotărâri de condamnare rămase definitive în perioada 2014-2018. Astfel, sunt prezentate
informaţii privind numărul cauzelor penale în care au fost implicați angajați ai MAI, numărul
angajaţilor MAI condamanţi definitiv, corpul profesional2 din care aceștia făceau parte la momentul
săvârșirii faptei, dar şi structura în care îşi desfăşurau activitatea. Mai sunt prezentate și unele aspecte
referitoare la finalitatea judiciară, respectiv tipul pedeapsei aplicate şi cuantumul acesteia.
În perioada 2014-2018, au fost condamnați definitiv 462 de angajați ai Ministerului Afacerilor
Interne, în 142 de cauze ce au privit fapte de corupție aflate în competența DNA.
Distribuția numărului de cauze soluționate de instanțele de judecată prin hotărâri de
condamnare rămase definitive, evidențiază o tendință de scădere în perioada analizată.

1

Concepte definite de Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi Metodologia de
evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2018
2

Având în vedere faptul că, în cauzele analizate au existat și fapte comise de agenți de poliție/subofițeri din cadrul MAI - pentru care
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instanțele de judecată au emis decizii de condamnare definitivă.

Nr. de cauze în care s-au pronunțat condamnări definitive / nr. de
persoane condamnate definitiv
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Grafic nr. 1

Din totalul persoanelor condamnate definitiv, aproape două treimi (64%) au făcut parte din
corpul profesional al agenților/subofițerilor.
Nr. persoanelor condamnate definitiv, în funcție de corpul profesional
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Grafic nr. 2

Personalul MAI condamnat definitiv în perioada 2014-2018,
în funcție de structură/armă (%)
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Grafic nr. 3

Așa cum observăm din graficul anterior, cei mai mulți angajați ai MAI condamnați definitiv
în perioada 2014-2018 au activat în structurile poliției de frontieră. Cu toate că aceștia au reprezentat
aproximativ 45% din totalul condamnărilor, faptele comise de această categorie au constituit doar 11%
din totalul cauzelor în care s-au pronunțat hotărâri definitive în perioada de referință a studiului.
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Numărul mare al poliţiştilor de frontieră condamnaţi se datorează modului complex în care
aceștia au acționat, ce a presupus implicarea organizată a unui număr mare de persoane în realizarea
infracțiunilor de corupție. Spre exemplu, în anul 2015, într-o singură cauză penală au fost condamnate
definitiv 62 de persoane ce aveau calitatea de polițiști de frontieră.
Cele mai multe cauze de corupție în care instanțele de judecată au dispus condamnări definitive
(64%) au vizat fapte penale comise de angajați ai Poliției Române, în această structură fiind încadrat și
cel mai mare număr de personal din MAI. Aceștia au reprezentat aproximativ un sfert (27%) din totalul
angajaților MAI condamnați definitiv în perioada 2014-2018.
Evoluția numărului de persoane condamnate definitiv în perioada 2014-2018, în funcție de
structura în care acestea activau la momentul comiterii infracțiunilor de corupție, se prezintă, astfel:
Nr. persoanelor condamnate definitiv, în funcție de structura/arma din care
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Grafic nr. 4

În ceea ce privește pedepsele stabilite de instanțele de judecată pentru aceste infracțiuni,
principala pedeapsă a fost suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Această soluție a fost
dispusă pentru 41% din condamnările definitive din perioada 2014-2018.
Din cele 462 de persoane condamnate definitiv în perioada de referință a studiului, 106 persoane
au primit condamnări de executare a pedepsei cu închisoarea, ceea ce reprezintă aproape un sfert din
total (23%). În aceste cazuri, cea mai mică perioadă dispusă de instanță pentru executarea pedepsei cu
închisoarea a fost de 1 an și 6 luni, iar cea mai mare de 9 ani.
Distribuția nr. de condamnați la executarea
pedepsei
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Grafic nr. 5

11

IV.

TIPOLOGIA INFRACȚIUNILOR DE CORUPȚIE

A. În acest capitol, studiul urmăreşte să îndeplinească două dintre obiectivele stabilite de la bun
început, respectiv:

cunoașterea unor aspecte cantitative cu privire la manifestarea corupției în cazurile analizate
(ex. număr de cauze, număr de infracțiuni, linii de muncă/structuri implicate etc.)

identificarea modalităţilor de manifestare a corupţiei în rândul angajaților MAI: moduri de
operare utilizate, eventuale tipologii infracționale, aspecte organizaționale etc.
Astfel, capitolul prezintă o serie de aspecte specifice fiecărei infracţiuni de corupţie pentru care
angajaţi ai MAI au fost trimişi în judecată şi condamnaţi definitiv, plecând de la prezentarea contextului
în care infracţiunile de corupţie au apărut, identificarea şi prezentarea modurilor de operare sau
modalităţilor în care au acţionat şi până la prezentarea unor date statistice.
În urma analizării rechizitoriilor întocmite de DNA şi a hotărârilor definitive de condamnare a
rezultat că angajaţii MAI au fost trimişi în judecată/condamnaţi definitiv pentru următoarele infracţiuni
de corupţie, tratate în cele ce urmează în cuprinsul studiului: luare de mită (prevăzută şi pedepsită de
art. 289 din Codul penal), dare de mită (prevăzută şi pedepsită de art. 290 din Codul penal), trafic de
influenţă (prevăzută şi pedepsită de art. 291 din Codul penal), abuzul în serviciu cu obţinerea pentru
sine sau pentru altul a unor foloase necuvenite (prevăzută de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000),
folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane
neautorizate la aceste informaţii (prevăzută de art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000), infracțiuni împotriva
intereselor financiare ale Uniunii Europene (prevăzute de art. 18 ind. 1 din Legea nr. 78/2000) şi
efectuarea de acte de comerț incompatibile cu funcția deținută (prevăzută de art. 12 lit. a din Legea nr.
78/2000). Ultimele două tipuri de infracţiuni sunt tratate împreună în capitolul nr. VI intitulat „Alte
infracţiuni de corupţie”.
Nu în ultimul rând, capitolul prezintă în linii mari şi principalele infracţiuni săvârşite în concurs
cu infracţiunile de corupţie analizate, în ideea de a completa tabloul infracţional ce este evidenţiat în
prezentul studiu.
B. Analiza statistică realizată cu privire la infracţiunile de corupţie pentru care angajaţii MAI au
fost trimişi în judecată/condamnaţi definitiv relevă că ponderea cea mai mare din totalul cauzelor
penale analizate o are infracţiunea de luare de mită (identificată în 47 de cauze), urmată de infracţiunea
de trafic de influenţă (identificată în 43 de cauze). Situaţia exactă se prezintă astfel3:
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Grafic nr. 6

precizăm că în unele cauze au existat mai multe condamnări pentru mai multe fapte de corupție, fiind astfel numărate
pentru fiecare infracțiune separat.
3
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IV.1 Luarea de mită




Consideraţii generale
Contextul producerii infracţiunii de luare de mită
Modalităţi de comitere a infracţiunii
 Alte infracţiuni comise în legătură cu infracţiunea de luare de mită
 Date statistice
A. Consideraţii generale
Luarea de mită este incriminată în art. 289 din Codul penal într-o variantă tip, o variantă asimilată,
precum şi o variantă atenuantă. Prin Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea
faptelor de corupţie, infracţiunea are şi o variantă agravantă.
Varianta tip prevăzută în art. 289 alin. (1) Cod penal constă în „fapta funcţionarului public care,
direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se
cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea,
urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură
cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri”.
Varianta asimilată prevăzută în art. 289 alin. (2) Cod penal constă în fapta prevăzută în alin. (1),
săvârşită de una dintre persoanele prevăzute în art. 175 alin. (2), dacă este comisă în legătură cu
neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu
efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri.
Din coroborarea dispoziţiilor art. 308 Cod penal cu cele ale art. 289 din acelaşi act normativ rezultă
că luarea de mită are şi o variantă atenuantă de incriminare prin săvârşirea faptei de către persoanele
care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în
serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) Cod penal ori în cadrul oricărei
persoane juridice.
Varianta agravantă (prevăzută în art. 7 din Legea nr. 78/2000) constă în săvârşirea faptei de o
persoană care exercită o funcţie de demnitate publică, este judecător sau procuror, organ de cercetare
penală sau are atribuţii de constatare ori de sancţionare a contravenţiilor, sau de persoanele care, pe
baza unui acord de arbitraj, sunt chemate să pronunţe o hotărâre cu privire la un litigiu ce le este dat
spre soluţionare de către părţile la acest acord, indiferent dacă procedura arbitrală se desfăşoară în baza
legii române ori în baza unei alte legi.
B. Contextul producerii infracţiunii
Contextele producerii infracţiunii de luare de mită, ce sunt tratate în prezentul subcapitol, se
referă la ansamblul de circumstanţe, conjucturi sau situaţii specifice care însoţesc săvârşirea acestui tip
de infracţiune.
Săvârşirea unei infracţiuni de corupţie face trimitere directă către anumite activităţi sau atribuţii
de serviciu ale angajaţilor MAI unde pot apărea o serie de interese ale unor terţe persoane în obţinerea
unor avantaje sau foloase, ori care pot fi exploatate de către angajaţii MAI pentru obţinerea unor foloase
atât pentru ei, cât şi pentru alte persoane.
Importanţa relevării circumstanțelor, alături de frecvenţa cu care acestea au fost identificate,
constă în faptul că factorii decizionali pot acorda o atenţia mai mare reglementării activităţilor şi/sau
instituirii unor măsuri de prevenire sau control adecvate în acele sectoare de activitate care au nevoie
stringentă de intervenţie, în scopul prevenirii apariţiei faptelor de corupţie.
Contextele producerii infracţiunii de luare de mită sunt multiple şi diferă în funcţie de
particularităţile domeniului de activitate în care s-au produs. Spre exemplu, pe domeniul „poliţie
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judiciară”, multe dintre acestea sunt legate de existenţa unor dosare penale, în care persoanele cercetate
aveau un interes în obţinerea unei soluţii cât mai favorabile. În domeniul „poliţie de frontieră”,
circumstanțele producerii infracţiunii de luare de mită sunt legate strict de atribuţiile de control şi
supraveghere a trecerii frontierei.
Ca urmare a analizei rechizitoriilor, au fost identificate o serie de contexte de producere a
infracţiunii de luare de mită, cel mai des întâlnite fiind redate mai jos sub o formă sintetizată, alături
de câteva exemple extrase din rechizitorii care susţin împrejurările şi cadrul de circumstanţe pentru
fiecare dintre acestea:



Existenţa unor dosare penale aflate în lucru la lucrătorii de poliţie, astfel că
persoana/persoanele cercetate, ori alte părţi implicate, au urmărit obţinerea unei soluţii
favorabile
Acest context este întâlnit în domeniul „poliţie judiciară” şi în domeniul „poliţie rutieră”, atunci
când atribuţiile de serviciu au presupus cercetarea unor infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile
publice. Astfel, acesta a fost identificat într-un număr de 22 cauze analizate în aceste domenii,
reprezentând 47 % din cauzele analizate cu privire la infracţiunea de luare de mită.
Exemplificare cazuri
1. Poliţistul a pretins suma de 4.000 euro de la martorul denunţător, iar ulterior a primit această sumă de bani, în
schimbul promisiunii făcute acestuia că nu îşi va îndeplini în mod corespunzător atribuţiile de serviciu (nu va lua sau
nu va propune luarea unor măsuri preventive, nu va percheziţiona locuinţa acestuia, acesta nu va fi obligat să achite
contravaloarea prejudiciului cauzat bugetului de stat) cu prilejul instrumentării unui dosar penal în care erau
efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni de evaziune fiscală, inclusiv faţă de martorul denunţător.
2. Un polițist, în calitatea sa de ofiţer de poliţie judiciară, a pretins și primit de la denunțător suma de 2.250 lei și
obiecte electronice în valoare de 1.800 de lei, pentru a-şi îndeplini atribuţiunile ce-i reveneau în calitate de ofiţer de
poliţie judiciară în aşa fel încât să poată propune o soluţie de netrimitere în judecată, respectiv pentru a determina
procurorul de caz să soluţioneze în final dosarul în acelaşi sens.
3. O persoană a formulat un autodenunţ la Direcţia Naţională Anticorupţie prin care a sesizat faptul că a remis unui
ofiţer de poliţie suma de 5.000 euro pentru ca acesta să propună trimiterea în judecată a celor împotriva cărora
denunţătorul formulase plângere penală, iar prim procurorul să îşi însuşească această propunere şi să dispună
trimiterea în judecată a persoanelor respective.
4. Un poliţist a pretins, direct şi pentru sine şi ulterior a primit, prin intermediul unei persoane, în legătură cu
îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu, suma de 500 euro de la un inculpat, persoană faţă de care anterior efectuase
acte de cercetare penală, iar pentru a obţine această finalitate, a uzat de ascendentul moral conferit de această
împrejurare, reliefând ajutorul acordat în acea cauză penală şi a invocat, în mod nereal, calitatea sa de ofiţer „la
investigaţii criminale la DIICOT”.
5. Un conducător auto, după ce i s-a întocmit dosar penal fiind depistat conducând cu permisul de conducere
suspendat, i-a prezentat ofiţerului de poliţie, care instrumenta dosarul, situaţia sa personală, spunându-i că are nevoie
de permis pentru desfăşurarea activităţii la societatea comercială al cărei administrator este. În acest context, între
cei doi au avut loc discuţii în legătură cu posibilitatea ca dosarul să nu mai ajungă la instanţa de judecată, iar
conducătorului auto să nu-i fie anulat permisul de conducere, în schimbul sumei de 2500 de lei.
6. În vederea soluționării cu celeritate a unui dosar penal, un ofițer de poliție a pretins, prin intermediul avocatei
persoanei cercetate penal, o sumă de bani cu titlul de taxă de urgență; polițistul i-a cerut avocatei relații despre
disponibilitățile financiare ale persoanei cercetate și după ce s-a convins că interesul stringent îl reprezenta
redobândirea permisului de conducere de către persoana urmărită penal, i-a solicitat în mod direct avocatei bani,
despre care a afirmat că sunt o „taxă de urgență” pentru ca dosarul să fie soluționat într-un termen scurt și astfel
clientul să-și obțină permisul de conducere.



Constatarea unor contravenții/infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice,
astfel că persoanele care au comis faptele puteau fi sancţionate în raport cu abaterile constatate
Contextul a fost identificat în 5 cauze în domeniul „poliţie rutieră”, reprezentând 11% din cauzele
analizate cu privire la infracţiunea de luare de mită.
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Exemplificare cazuri
1. Doi lucrători de poliţie au oprit în trafic mai mulţi conducători de autovehicule sub pretextul încălcării regulilor de
circulaţie pe drumurile publice şi i-au informat că vor fi sancţionaţi cu amendă şi suspendarea dreptului de a conduce
autovehicule pe o perioadă de 1-3 luni, în funcţie de contravenţia comisă. Ulterior, în scopul de a nu le aplica sancţiunea
complementară a suspendării dreptului de a conduce autovehicule, poliţiştii au pretins şi primit de la conducătorii auto
sume de bani cuprinse între 150 şi 600 lei, după care le-au întocmit şi eliberat chitanţe cu conţinut necorespunzător
adevărului, în sensul săvârşirii unei contravenţii mai puţin grave.
2. Pentru a nu-l sancţiona contravenţional pentru depăşirea limitei de viteză în localitate și pentru a rămâne în posesia
permisului, polițiștii i-au pretins unui bărbat suma de 700 lei, stabilită ca fiind jumătate din cuantumul amenzii cuvenită
pentru contravenția constatată; polițiștii au speculat faptul că bărbatul le-a spus că este „dependent” de permisul de
conducere.
3. Polițistul i-a sugerat șoferului că ar putea renunța la aplicarea unei sancțiuni contravenționale în schimbul „unei
recompense de 100 euro”, deoarece acesta ar fi avut montate lămpi de ceață suplimentare, interzise de legislația
română, în caz contrar fiind nevoit să rețină și documentele autovehiculului; în altă situație, în scopul omisiunii
constatării contravențiilor reale săvârșite, polițistul a primit suma de 300 lei, cu titlu de mită, consecința primirii acestei
sume de bani, fiind întocmirea de către acesta a procesul verbal de contravenție în care a înscris o contravenție nereală.
4. Într-un interval de 27 de zile, 13 lucrători de poliție au săvârșit 116 fapte materiale specifice infracțiunii de luare de
mită, în exercitarea atribuțiilor de serviciu cu privire la constatarea și sancționarea contravențiilor la regimul circulației
rutiere, în special depășirea vitezei maxime admise, primind sume de bani cuprinse între 50 - 400 lei pentru a-și încălca
atribuțiile de serviciu sau pentru a și le îndeplini în mod defectuos.



Activitatea infracţională de contrabandă şi trafic ilegal de ţigări desfăşurată de unele grupări
organizate, atfel că poliţiştii de frontieră acţionau direct sau indirect în cadrul acestor grupări
Contextul a fost identificat în 5 din cele 8 cauze analizate în domeniul „poliţie de frontieră”,
reprezentând 11% din cauzele analizate cu privire la infracţiunea de luare de mită.
Exemplificare caz
1. Primirea de către 30 de poliţişti de frontieră a unor sume de bani ori a altor foloase, cu titlu de mită, pentru facilitarea
introducerii frauduloase în ţară a unor cantităţi de ţigări netimbrate. În acest sens, poliţiştii erau implicaţi în derularea
efectivă a activităţilor infracţionale de trafic ilegal de ţigări, grupul infracţional funcţionând în consens, cu reguli
stabilite înainte între traficanţi şi funcţionarii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei.
2. În Punctul de Trecere a Frontierei a existat un grup infracţional organizat format din 43 poliţişti de frontieră şi de la
alte structuri poliţieneşti de pe raza aceluiaşi judeţ, lucrători vamali şi persoane implicate în activităţi de trafic ilegal
cu ţigări provenite din Serbia.
3. Poliţiştii de frontieră au acţionat în mod organizat în cadrul grupului infracţional care a funcţionat o perioadă de
timp îndelungată, având reguli de operare şi o structură bine determinate. Cei 11 poliţişti au fost direct implicaţi în
activităţile infracţionale de contrabandă cu ţigări, unii dintre ei având sarcini specifice stabilite în cadrul grupului
infracţional organizat.
4. 62 de poliţişti de frontieră au acceptat mită pentru tolerarea neregulilor privind documentele, pentru facilitarea şi
verificarea rapidă a acestora şi pentru trecerea, într-un timp scurt, prin Punctul de Trecere a Frontierei, dar, în special,
pentru a trece cu vederea introducerea în ţară a unor bunuri accizabile, mai ales ţigări, dar şi motorină sau băuturi
alcoolice, fără respectarea dispoziţiilor legale privind regimul vamal.



Tranzitarea frontierei de stat, context în care unele persoane erau interesate să treacă
prin punctele de control fără a fi constatate eventuale nereguli de către poliţiştii de frontieră
Contextul a fost identificat în 3 din cele 8 cauze analizate în domeniul „poliţie de frontieră”,
reprezentând 7% din cauzele analizate cu privire la infracţiunea de luare de mită.
Exemplificare cazuri
1. Pretinderea unor sume de bani pentru omiterea în mod deliberat a încălcărilor normelor privind procedurile de
monitorizare şi control a importurilor de produse cu risc fiscal (zahăr, ulei), fără ca societatea respectivă sau bunurile
importate să fie supuse reglementărilor specifice.
2. Pretinderea şi primirea de bani de către funcţionarii din punctele de trecere a frontierei în vederea facilitării
transportului de anvelope second hand fără avizul Ministerului Mediului.
15

3. 46 de poliţişti de frontieră primesc, acceptă sau pretind mită, atât în nume propriu, cât şi în numele celorlalţi colegi,
doar pentru simpla îndeplinire a atribuţiilor de serviciu – aplicarea ştampilei de tranzit a frontierei de stat.



Realizarea de controale, conform competenţelor, context în care persoanele care nu
respectau anumite prevederi legale puteau fi sancţionate în raport cu abaterile constatate
Contextul a fost identificat în cele 3 cauze analizate în domeniul „ordine publică”, reprezentând 7%
din cauzele analizate cu privire la infracţiunea de luare de mită.
Exemplificare caz
În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul a efectuat control la un obiectiv unde serviciul de pază era asigurat de
agenţi de securitate din cadrul unei societăţi de pază, iar cu ocazia verificărilor efectuate asupra registrelor de la
obiectivul controlat, ofiţerul de poliţie a sesizat nereguli legate de timpul legal de muncă al agenţilor de pază angajaţi
ai societăţii, însă a omis cu ştiinţă să facă vreun fel de menţiune în procesul-verbal de control cu privire la acest aspect.
Ulterior, poliţistul a pretins suma de 2.000 lei şi a primit suma de 100 de euro de la reprezentantul legal al societăţii de
pază în scopul de a nu sesiza Inspectoratul Teritorial de Muncă cu privire la neregulile sesizate, dar neconstatate oficial
de către ofiţerul de poliţie cu ocazia controlului efectuat.



Exercitarea de către manageri a atribuţiilor specifice domeniului resurselor umane
Contextul a fost identificat în 3 cauze analizate în domeniul „resurse umane”, reprezentând 7% din
cauzele analizate cu privire la infracţiunea de luare de mită.
Exemplificare cazuri
1. În vara anului 2004, inculpatul, în calitate de comandant al școlii, a pretins diverse sume de la subordonaţi pentru a
le aproba participarea la examenul în baza căruia urmau să devină ofiţeri.
2. La începutul anului 2010, în calitate de comandant al unei secţii de pompieri a primit de la un subordonat un parfum
şi un ceas, în valoare de 780 lei şi contravaloarea unei consumaţii la un local în sumă de 200 lei, după ce i-a avizat
acestuia mutarea la un punct de lucru, act pe care l-a îndeplinit în virtutea atribuţiilor sale de serviciu pe domeniul
resurse umane.

C. Modalităţi de comitere a infracţiunii
Acest subcapitol surprinde în principal modurile de operare folosite de către autori în realizarea
infracţiunilor de corupţie, respectiv modalităţile concrete de manifestare a infracţiunii. De asemenea,
au fost prezentate frecvenţele cu care modurile de operare au fost identificate, precum şi domeniile de
activitate în care acestea au fost întâlnite.
Principalele moduri de operare rezultate în urma analizei datelor sunt următoarele:



Pretinderea, în mod direct, de către angajatul MAI, de bani sau alte foloase, în schimbul
acordării unui favor în legătură cu atribuţiile de serviciu ale lucrătorului MAI
Modul de operare analizat a fost identificat pe domeniile „poliţie judiciară”, „poliţie rutieră”,
„resurse umane”, „permise de conducere şi înmatricularea vehiculelor”, „poliţie de frontieră”, „ordine
publică” şi „învăţământ”.
Acest mod de operare reiese ca fiind cel mai des întâlnit în săvârşirea infracţiunilor de luare de
mită, respectiv într-un număr de 34 de cauze, reprezentând 72% din totalul cauzelor care au vizat
săvârşirea infracţiunii de luare de mită.
Modul de operare se caracterizează în principal prin iniţiativa angajatului MAI în comiterea
infracţiunii de corupţie, acesta solicitând în mod activ, în diverse forme, bani sau alte foloase, în
legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ale acestuia.
Spre exemplu, pe domeniul „poliţie judiciară”, poliţiştii accentuau, în mod nereal, gravitatea
faptei în care se afla o persoană cercetată, pentru a o determina să ofere o sumă de bani în scopul
obţinerii unei soluţii favorabile pe care oricum poliţistul ar fi propus-o procurorului care supraveghea
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cauza. Acest mod de a acţiona are la bază faptul că ei cunoșteau practica unităţilor de Parchet cu care
lucrează, respectiv intuiau soluţiile ce vor fi dispuse în dosarele respective. De remarcat este şi
insistenţa cu care poliţiştii abordau persoanele cercetate în încercarea de a le determina să le ofere suma
de bani pretinsă.
De asemenea, există cazuri în care poliţistul a pretins sume de bani de la persoanele pe care lea cercetat penal anterior, cunoscând soluţia favorabilă lor adoptată în cauză. Astfel, acesta le specifica
ajutorul acordat şi se folosea de ascendentul moral conferit de această împrejurare, iar sumele de bani
primite nu le mai restituia.
Pe domeniul „ordine publică”, într-unul dintre cazuri, poliţistul a constatat o serie de nereguli
cu privire la timpul legal de muncă al agenţilor de pază angajaţi ai unei societăţii, însă a omis cu ştiinţă
să facă orice fel de menţiune în procesul-verbal de control cu privire la acest aspect. Ulterior, poliţistul
a pretins bani de la reprezentantul societăţii de pază în scopul de a nu sesiza Inspectoratul Teritorial de
Muncă cu privire la neregulile sesizate.
Într-un alt caz, poliţiştilor le era plătită o „taxă de protecţie” pentru neexercitarea atribuţiilor de
serviciu, în sensul protejării operatorului economic, prin neaplicarea de sancțiuni contravenționale în
raport cu neregulile constatate pe linia sistemelor de pază.
Din analiza datelor a reieșit faptul că pe domeniul „poliție rutieră” cazuistica este
asemănătoare, în sensul că lucrătorii pretindeau banii într-o formă disimulată, în unele cazuri fiind chiar
elaborat un „mod de lucru” bine pus la punct. Astfel, banii primiți cu titlu de mită erau ținuți într-o
agendă, separat de sumele încasate pe bază de chitanță și erau împărțiți la sfârșitul turei între lucrători.
Persoanele de la care erau cerute sumele de bani săvârșiseră contravenții pentru care legea
prevede și aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce
autovehicule.
Lucrătorii de poliție nu cereau în mod explicit bani în schimbul nesuspendării dreptului de a
conduce, ci comunicau conducătorilor auto că sumele respective sunt destinate plăţii amenzii
corespunzătoare contravenţiei constatate. De fapt, în funcţie de condiţiile existente, polițiștii îşi adaptau
strategia pentru realizarea scopului unic, de obţinere a unor sume de bani necuvenite, al căror cuantum
îl stabileau și în funcţie de contravenient. Au fost cazuri în care lucrătorii de poliţie au întocmit în fals
procese-verbale de sancţionare contravenţională prin care constatau o altă situaţie de fapt decât cea
reală, corespunzătoare unei alte contravenţii decât cea săvârşită în realitate, mai puţin gravă, sau numai
una dintre contravenţiile constatate.
Au fost, de asemenea, identificate cazuri în care lucrătorii de poliție, după aducerea la cunoștință
a contravenției constatate și a sancțiunii corespunzătoare, solicitau conducătorilor auto să achite „un
punct amendă”. Această solicitare, necorespunzătoare contravenției constatate, era imediat acceptată
de către conducătorii auto – care aveau reprezentarea titlului înmânării sumei de bani, în condițiile în
care nu li se mai aplica nicio sancțiune și nu li se elibera nicio chitanță. De altfel, parte din conducătorii
auto care justificau înmânarea sumelor de bani ca reprezentând plata unei amenzi pe loc au solicitat
lucrătorilor de poliție în mod explicit să nu elibereze chitanță.
În ceea ce privește infracțiunile la regimul circulației pe drumurile publice, banii erau solicitați
fie direct fie prin intermediar, miza fiind recuperarea rapidă a permisului de conducere.
Astfel, din analiza datelor au rezultat mai multe modalităţi concrete de manifestare a acestui mod
de operare, după cum urmează:
o

prin solicitarea în mod expres a unor sume de bani sau alte foloase (identificată în 18 cauze)

Exemplificare cazuri
1. Pentru a-l impresiona pe denunţător, poliţistul a afirmat că toate soluţiile pe care le propune în dosarele penale aflate
în supravegherea procurorului sunt însuşite de aceasta din urmă. La finalizarea verificărilor, ofiţerul de poliţie i-a cerut
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denunţătorului să-l ducă la un restaurant la masă, unde acesta i-a cerut ferm să-i remită suma de 500 de euro în scopul
soluţionării favorabile a dosarului penal.
2. Poliţiştii au luat un calculator de birou de pe masa la care erau aşezaţi şi au tastat numărul 10.000 (zece mii). Martora,
înţelegând că cei doi poliţişti îi pretind cu titlu de mită suma de 10.000 de lei, le-a spus celor doi, precum şi unei alte
martore, în limba chineză, că suma este prea mare. Aceasta a luat calculatorul pe care tastaseră cei doi poliţişti şi a
tastat numărul 5.000 (cinci mii), afirmând că suma respectivă era destinată plecării sale în China. Văzând că martora
propune să le remită cu titlu de mită suma de 5.000 de lei, inculpații au întrebat-o pe aceasta ironic „doar atât îți trebuia
să ajungi în China” și s-au ridicat de pe scaune, dând impresia că intenţionează să plece, moment în care martora le-a
solicitat să aştepte. Aceasta a luat din nou calculatorul de birou şi a tastat numărul 8.000 (opt mii). După ce au văzut
că martora le propune suma de 8.000 de lei, inculpații au purtat în şoaptă un scurt dialog, după care au spus că sunt de
acord cu propunerea sa.
3. Poliţistul i-a spus martorului denunţător că a rezolvat cu hârtiile lui şi că nu îl va mai chema nimeni. Totodată i-a dat
de înţeles martorului denunţător că acest serviciu nu este gratis, martorul denunţător spunându-i că îi poate oferi doar
150 euro, bani de care dispune în acel moment; inculpatul a fost de acord, însă a solicitat remiterea sumei în lei, sens
în care s-au deplasat cu autoturismul inculpatului la o casă de schimb valutar, unde martorul denunţător a schimbat
suma de 150 euro în lei, remiţându-i inculpatului echivalentul.
4. Poliţistul s-a întâlnit cu martorul în spatele unui supermarket, unde, sub pretextul că este necesar să se mai uite pe
nişte documente ale societăţii martorului, i-a solicitat acestuia suma de 800 lei, martorul remiţându-i, potrivit declaraţiei
acestuia, doar suma de 600 lei, pe care o avea asupra sa, bani pe care i-a pus între copertele dosarului cu documente
prezentate inculpatului. Potrivit declaraţiei martorului, poliţistul i-ar fi spus, atunci când i-a pretins banii, că-l va scăpa
de amenzile viitoare, după care i-a spus că poate considera aceşti bani ca fiind un împrumut, deşi nu a precizat un
eventual termen al restituirii.
5. Poliţistul a dat muzica în mașină la maxim și i-a comunicat denunțătorului că el și-a respectat partea din înțelegere,
în sensul că a luat declarații în mod favorabil acestuia, iar în baza acelor declarații, judecătorul a dat acea soluție
favorabilă de suspendare a mandatului. Cu aceeași ocazie, poliţistul i-a spus denunțătorului că are trecere la judecător
și că va putea să ,,rezolve” în continuare cu acesta, în sensul că acesta să pronunțe o hotărâre de achitare, însă pentru
asta va trebui ca denunțătorul să-i dea personal inculpatului suma de 30.000 euro, pe care inculpatul o va da mai departe
judecătorului.
6. Poliţistul a primit bani pentru a facilita intrarea în ţară a unor mărfuri din categoria produselor cu risc fiscal ridicat
(zahăr, ulei), fără ca societatea respectivă sau bunurile importate să fie supuse reglementărilor specifice, omiţând în
mod deliberat, să constate contravenţii şi să intervină pentru aplicarea sigiliului vamal. De exemplu, iniţial a pretins
achitarea sumei de 400 lei, pentru fiecare autocamion care intra în ţară cu zahăr şi ulei, respectiv achitarea sumei de
50 lei, pentru fiecare utilitară care intra în ţară cu zahăr şi ulei, precum şi achitarea contravalorii unor produse
alimentare şi nealimentare. Dar în condiţiile intensificării controalelor din partea organelor fiscale, poliţistul de
frontieră şi-a majorat pretenţiile iniţiale, solicitând achitarea sumei de 900 lei, pentru fiecare autocamion care intra în
ţară.

o
prin prezentarea gravă a situaţiei în care se afla persoana cercetată dintr-un dosar penal, deşi
realitatea nu se prezenta astfel (identificată în 5 cauze)
Exemplificare cazuri
1. Pe parcursul instrumentării cauzelor penale ce îi sunt repartizate spre soluţionare, poliţistul a abordat părţile din
dosar, prezentându-le o situaţie mai gravă decât cea care face obiectul dosarului, pretinzând apoi de la acele persoane
sume de bani în vederea „rezolvării” dosarelor într-un mod favorabil, dar şi pentru procuror pentru ca acesta să fie
mai maleabil. Acest mod de a acţiona are la bază faptul că el cunoaște practica unităţilor de Parchet cu care lucrează,
respectiv intuiește soluţiile ce vor fi dispuse în dosarele respective.
2. Poliţistul i-a arătat denunţătorului un dosar pe care îl avea într-o mapă de culoare neagră şi i-a spus că acela era
dosarul său penal, că lucrurile erau grave în ceea ce îl privea, că persoana pe care o lovise depusese plângere şi că
risca să fie arestat. A deschis acel dosar şi i-a arătat din el un act cu fotografia lui, repetându-i că „nu stăm deloc bine”.
I-a spus, de asemenea, că el nu face nimic pe degeaba şi că pentru ca totul să fie bine, adică să nu ajungă să fie arestat,
trebuia să-i dea suma de 10.000 lei.
3. Poliţistul a început să îl viziteze din ce în ce mai des pe denunțător la domiciliul acestuia, prilej cu care i-a adus la
cunoștință acestuia că situația lui procesuală este una dificilă, deoarece are calitatea de inculpat, și că putea fi trimis
în judecată, însă l-a asigurat că, în virtutea atribuțiilor de serviciu, va efectua toate demersurile posibile pentru ca
soluția în acest dosar să-i fie favorabilă denunțătorului, în sensul că va propune o soluție de clasare, respectiv că va
interveni la procurorul de caz pentru ca acesta să confirme propunerea sa cu celeritate. În schimbul obținerii unei astfel
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de soluții, polițistul i-a pretins denunțătorului ca acesta să achite contravaloarea unui teren de 14 ari, ce urma să fie
achiziționat de polițist în perioada respectivă.

o
prin exercitarea de către poliţist a unor presiuni asupra persoanei cercetate în dosarul penal în
scopul obţinerii de bani sau alte foloase necuvenite (identificată în 2 cauze)
Exemplificare cazuri
1. Poliţistul i-a pretins denunţătorului suma de 15.000 euro pentru sine în schimbul căreia urma a propune scoaterea
denunţătorului de sub urmărire penală. Poliţistul a început prin a-i promite denunţătorului că va conduce în aşa fel
ancheta penală pentru a-l favoriza, în sensul că va fi trimis în judecată şi va obţine doar o condamnare cu suspendarea
condiţionată a executării pedepsei. Ulterior, pe parcursul discuţiei, observând că denunţătorul nu este mulţumit cu
această soluţie, poliţistul plusează, promiţându-i trimiterea în judecată doar pentru comiterea infracţiunii de spălare de
bani sau evaziune fiscală, în condiţiile în care, în cauză, îl cerceta pentru înşelăciune, ca urmare a plângerii altui
inculpat. În final, dorind să îl convingă pe denunţător să remită banii atât către el cât şi către celălalt inculpat, poliţistul
îi promite, în două rânduri, favorizarea în cercetarea penală efectuată în cauză, astfel încât, la finalul cercetărilor, să
se impună o soluţie de scoatere de sub urmărire penală. ,,Tu trebuie să înţelegi că tu vei pierde mai mult, eu n-am ce să
pierd, tu vei pierde mai mult. NOTĂ: Această ultimă frază relevă ameninţarea proferată de poliţist faţă de denunţător
cu agravarea situaţiei sale juridice în cazul în care nu remite banii pretinşi.
2. Martorul a acceptat să se întâlnească cu lucrătorul de poliţie, ocazie cu care acesta i-a spus direct, fără ocolişuri sau
alte reţineri: „Măi băiatule, este ultima dată când mă vezi în postura asta de a-ţi vorbi frumos, fiindcă dacă nu rezolvăm
cât mai repede îmi vei vedea şi faţa cealaltă, când am să vin să te iau cu mascaţii şi am să îţi pun cătuşele. Vezi că nu
este de joacă cu fraierul, fiindcă acum ţi-l pun pe speaker la telefon, să vezi că are 40 de zile de îngrijiri medicale” şi,
la un moment dat, după ce s-a uitat în jur, i-a spus că, fiind numai ei doi, îi poate preciza că „fraierul” nu are decât 30
de zile de îngrijiri medicale „pe bune” şi că 10 zile şi le va mai obţine pe şpagă, ca denunţătorul să poată fi încadrat
juridic mai rău. Chiar i-a specificat şi pedepsele pentru acele infracţiuni. I-a mai spus că „fraierul” nu era de acord cu
suma de doar 1.000 de euro şi că trebuia să „sară la cap” cu mai mult. Denunţătorul l-a întrebat dacă era bine să îi dea
suma de 3.000 de euro, iar lucrătorul de poliţie, după ce a făcut o socoteală scurtă, i-a răspuns că asta ar însemna
14.000 lei şi că trebuia să mai pună 1.000 de lei ca să fie suma rotundă, că preferă să-i dea mai mult „fraierului” că să
nu îşi mai susţină plângerea şi să îi rămână lui şi procurorului mai puţin, dar să fie bine pentru denunțător, care a fost
de acord să dea suma de 15.000 lei, moment în care i-a şi arătat că avea la el o parte din bani, aproximativ 5.000 de lei.

o

prin solicitarea „mascată” a unor sume de bani sau alte foloase (identificată în 5 cauze)

Exemplificare cazuri
1. Polițiștii nu cereau în mod explicit bani în schimbul nesuspendării dreptului de a conduce, ci doar comunicau că
sumele solicitate sunt destinate plăţii amenzii corespunzătoare contravenţiei, fictive sau reale; modul de acţiune consta
în crearea unei stări de temere prin comportamentul ferm şi prin ameninţarea aplicării unor sancţiuni grave, solicitările
lucrătorilor de a purta discuţiile la o distanţă suficientă să înlăture suspiciunile şi de a nu comunica altor persoane
modul cum şi-au rezolvat problema.
2. Sumele de bani au fost primite pentru neaplicarea sancţiunilor corespunzătoare contravenţiilor la regimul de viteză
maximă admisă constatate, fiind pretinse sub forma aplicării unor sancţiuni mai blânde, pentru alte abateri, existând
chiar situaţii în care s-a aplicat conducătorului auto o sancţiune pentru trecerea prin loc nepermis în calitate de pieton;
sumele de bani au fost primite pentru neconstatarea contravenţiei şi neaplicarea unei sancţiuni pentru depăşirea vitezei
maxime admise, iar din discuţiile lucrătorilor de poliţie cu conducătorii auto, respectiv din verificarea bazei de date şi
a proceselor verbale de constatare contravenţii şi aplicare sancţiuni, s-a constatat că acelor conducători auto identificaţi
nu li s-au aplicat sancţiuni; în alte situații sumele de bani au fost primite de lucrătorii de poliţie pentru neconstatarea
altor contravenţii, cum ar fi neacordarea de prioritate, depăşirea liniei continue, nerespectarea obligaţiei de testare în
vederea depistării consumului de alcool în cazul în care existau indicii în acest sens. În toate situaţiile s-a constatat că
sumele de bani primite de lucrătorii de poliţie au fost ţinute separat, banii nefiind încasaţi pe bază de chitanţă, fiind
împărţiți la sfârşitul schimbului între componenţii echipajului de poliţie.
3. Atunci când constatau săvârşirea unei contravenţii la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau când efectuau
activităţi de control pe această linie, lucrătorii de poliție le solicitau conducătorilor auto documentele legale, după care
le aduceau la cunoştinţă faptele săvârşite şi sancţiunea care în mod normal ar fi trebuit aplicată. În discuţia purtată cu
conducătorii auto, polițiștii manifestau o atitudine rezolută, insistând asupra faptului că le vor reţine permisele de
conducere şi că le vor aplica sancţiunea amenzii, creându-le acestora impresia că nu sunt deschişi niciunei negocieri şi
realizând un impact psihologic asupra persoanelor în cauză, care erau astfel convinse de gravitatea situaţiei în care se
aflau. De obicei, numai unul dintre membrii echipajului discuta direct cu şoferul vizat, ceilalţi intervenind uneori în
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discuţie în sprijinul său, pentru a întări faptul că nu există nicio modalitate de eludare a legii; în acest sens, discuţia cu
şoferul căpăta un ton cvasiamical/familiar, uneori chiar compătimitor, polițiștii cerându-i acestuia relaţii despre locul
de muncă, specificul activităţii desfăşurate, locul de domiciliu sau destinaţia spre care se îndrepta. Polițiștii le dădeau
de înţeles conducătorilor auto că în cazul în care ar remite o sumă de bani sau alte foloase nu vor mai fi sancţionaţi
contravenţional, apelând la următoarele modalităţi:
- foloseau sintagme/locuţiuni sugestive de genul: „Vă trebuie permisul?”; „Achitaţi amenda pe loc?”; „Dacă o plăteai
acu´ rămâneai cu permisul…..”; „Ce amendă poţi plăti pe loc?”; „Cu ce faci cinste?”;
 - după ce îi aduceau la cunoştinţă conducătorului auto cuantumul minim şi maxim al amenzii pentru faptele comise,
foloseau replica „nu vă dau nici maxim, nici minim” sau îi cereau să plătească măcar amenda corespunzătoare
contravenţiei mai uşoare săvârşite, pentru a-l „ajuta” pe acesta să se orienteze asupra cuantumului mitei ce urma a fi
remisă.

o

cu sprijinul unei persoane intermediare (identificată în 3 cauze)

Exemplificare cazuri
1. După întocmirea actelor de constatare şi după audierea părţilor implicate, lucrătorul de poliţie i-a dat de înţeles
uneia dintre părți că dacă vrea să-şi rezolve favorabil problema, ar putea să contacteze a doua zi un anume avocat.
Ofiţerul de poliţie i-a înmânat numele şi numărul de telefon al unui avocat, solicitându-i să-l sune a doua zi şi dându-i
de înţeles că sunt prieteni şi că atâta timp cât dosarul se află în instrumentarea sa îşi poate rezolva favorabil problema.
În cadrul unei întâlniri ulterioare, avocatul i-a pretins persoanei în cauză o sumă de bani, în numele lucrătorului de
poliţie, pentru ca acesta să soluţioneze în favoarea sa plângerea formulată împotriva sa.
2. În vederea soluționării cu celeritate a unui dosar penal, un ofițer de poliție a pretins, prin intermediul avocatei
persoanei cercetate penal, o sumă de bani cu titlul de taxă de urgență. Întrucât avocata a refuzat categoric, ofițerul de
poliție i-a solicitat acesteia să îi transmită clientului propunerea, oferindu-i și numărul de telefon la care să fie contactat.
Condiționarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu de către ofițerul de poliție judiciară a avut un caracter serios și
insistent, din proprie inițiativă acesta punând la dispoziția avocatei numărul său de telefon. Într-o discuție ulterioară,
ofițerul de poliție judiciară a precizat că pentru a administra acte de urmărire penală și probatorii în acel dosar, înaintea
altor dosare mai vechi, pretinde 2.000 lei sau 500 Euro, bani care să îi fie remiși după momentul procesual al punerii
în mișcare a acțiunii penale în cauză.

o
prin folosirea de către manageri a aportului conferit de funcţia deţinută în luarea unor
decizii cu privire la subordonaţi pe linie de resurse umane (identificată în 3 cauze)
Exemplificare cazuri
1. În vara anului 2004, inculpatul, în calitate de comandant al școlii, a pretins diverse sume de la subordonaţi pentru a
le aproba participarea la examenul în baza căruia urmau să devină ofiţeri.
2. La începutul anului 2010, în calitate de comandant al unei secţii de pompieri a primit de la un subordonat un parfum
şi un ceas, în valoare de 780 lei şi contravaloarea unei consumaţii la un local în sumă de 200 lei, după ce i-a avizat
acestuia mutarea la un punct de lucru, act pe care l-a îndeplinit în virtutea atribuţiilor sale de serviciu pe domeniul
resurse umane.

Repartizarea cauzelor pe modalităţi de manifestare a faptei în cazul pretinderii, în mod
direct, de bani sau alte foloase
prin exercitarea de către polițist a unor presiuni asupra persoanei
cercetate în dosarul penal

2

cu sprijinul unei persoane intermediare

3

prin folosirea de către manageri a aportului conferit de funcția deținută
în luarea unor deciii cu privire la subordonați pe linie de resurse umane

3

prin prezentarea gravă a situației în care se află persoane cercetată dintrun dosar penal

5

prin solicitarea ”mascată” a unor sume de bani sau alte foloase

5

prin solicitarea în mod expres a unor sume de bani sau alte foloase
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Acceptarea de către poliţist a mitei sau a folosului oferit, fără a exista o solicitare expresă
din partea acestuia
Acest mod de operare a fost identificat într-un număr de 10 cauze, reprezentând 21% din totalul
cauzelor ce au vizat săvârşirea infracţiunii de luare de mită.
Modul de operare analizat a fost identificat pe domeniile „poliţie judiciară”, „arest”, „logistică”,
„azil”, „ordine publică” şi „poliţie de frontieră”.
Astfel, spre deosebire de modul de operare analizat anterior, infracţiunea de luare de mită nu a
avut la bază iniţiativa angajatului MAI, ci a celui care a oferit mita, însă angajatul MAI a acceptat în
mod tacit „recompensa” oferită în legătură cu îndeplinirea sau neîndeplinierea atribuţiilor de serviciu.
O situaţie oarecum atipică a fost întâlnită într-un singur caz de pe domeniul „poliţie judiciară”
în care mituitorul este persoana care a depus plângerea penală, iar suma de bani oferită poliţistului a
avut ca scop obţinerea unei soluţii favorabile pentru acesta, respectiv obţinerea asigurării dispunerii
unei soluţii de trimitere în judecată a persoanelor reclamate.
Din analiza datelor au rezultat două modalităţi concrete de manifestare şi anume:
o
ca urmare a unei înţelegeri prealabile între poliţist şi mituitor (identificată în 4 cauze)
Exemplificare caz
1. Poliţiştii de frontieră au primit bani pentru neverificarea unui transport de anvelope uzate fără documente de
provenienţă şi însoţire corespunzătoare. Pentru un astfel de transport banii primiţi cu titlu de mită de către poliţist,
având o valoare prestabilită de cincizeci de euro, erau ascunşi în interiorul documentului solicitat de polițist, respectiv
în talonul vehiculului.
2. Faptul că poliţiştii erau iritaţi atunci când şoferii încercau să vorbească în mod direct despre bani demonstrează
înţelegerea prealabilă avută cu aceştia şi teama poliţiştilor de a nu fi urmăriţi de diferite organe de control.
Luând în considerare aglomeraţia din perioadele sărbătorilor de iarnă, a sărbătorilor pascale, dar mai ales în perioada
de vără, iunie - septembrie), în care traficul rutier la autoturisme și camioane crește, polițiștii de frontieră au hotărât că
trebuie să lucreze mult mai alert.

o

acceptare tacită a sumei sau bunurilor oferite de către mituitor (identificată în 7 cauze)

Exemplificare cazuri
1. Denunţătorul i-a spus poliţistului că e dispus să-i ofere acestuia şi procurorului suma totală de 5.000 euro în scopul
de a da o soluţie corectă în cauză. Toată discuţia s-a purtat în biroul poliţistului care nu l-a dezaprobat pe denunţător
când i-a oferit bani. După circa o săptămână i-a înmânat poliţistului 3000 de euro la el în birou fără a fi de faţă alte
persoane, iar la o diferenţă de 3-4 luni i-a dat şi diferenţa de 2.000 euro.
2. Având în vedere afirmaţia poliţistului, potrivit căruia pentru propria prestaţie nu se va alege cu nimic din suma de
2.250 lei remisă de către denunţător, acesta din urmă l-a întrebat dacă ar fi de acord să primească cu titlu de folos
pentru propria prestaţie profesională un sistem audio 2.1 pentru calculatorul de la birou.
3. Polițistul a primit de la un inculpat un autoturism în valoare de 17.462,19 euro, pentru a-l ajuta pe acesta să
recupereze suma de 100.000 euro, apreciată a fi prejudiciu într-o cauză penală, de la denunţător, care era și el inculpat
în dosarul respectiv.
4. Poliţistul s-a întâlnit cu o persoană, în faţa unui restaurant, unde a luat suma de 5.000 euro de la aceasta precizând
că banii provin de la o altă persoană care dorea să se încerce o intervenţie la procurorul de caz. Ulterior poliţistul a
mai acceptat, în baza aceleiaşi discuţii, o altă sumă de 5.000 euro, fiind de această dată depistat în flagrant.
5. Poliţistul a acceptat oferirea sumei de 100.000 euro, care a fost remisă unui intermediar, acesta plătind, cu o parte
din sumă, lucrări de construcţii la un imobil al poliţistului, iar cu restul de bani a achitat două excursii în Turcia,
respectiv Spania pentru poliţist şi familia acestuia.
6. Șeful unui Centru de reţinere şi arest preventiv a primit suma de 500 de euro şi produse alimentare în valoare de 300
de lei pentru ca, în temeiul atribuţiilor sale de serviciu, să asigure condiţii de deţinere mai favorabile unei persoane
aflată în arest preventiv în cadrul Centrului; un alt polițist din același Centru a primit suma de 400 de lei şi produse
alimentare în valoare de 90 de lei pentru ca prin încălcarea atribuţiilor de serviciu să faciliteze comunicarea dintre
persoana arestată preventiv în cadrul Centrului și cineva din afară; în altă situație, același polițist a primit suma totală
de 150 de lei pentru a-i facilita comunicarea celui arestat preventiv în cadrul Centrului precum şi pentru a-i transmite
acestuia alimente, contrar normelor legale; denunțătoare a menționat că „se ştia de la alte persoane încarcerate că se
practică acest lucru (oferirea de bani pentru condiții mai bune de arest)”.
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7. Poliţiştii de frontieră au acceptat mită, primită în mod direct sau indirect, pentru simpla verificare a documentelor de
călătorie sau de transport, pentru tolerarea neregulilor privind documentele, pentru facilitarea şi verificarea rapidă a
acestora şi pentru trecerea, într-un timp scurt, prin Punctul de Trecere a Frontierei, dar, în special, pentru a trece cu
vederea introducerea în ţară a unor bunuri accizabile, mai ales ţigări, dar şi motorină sau băuturi alcoolice, fără
respectarea dispoziţiilor legale privind regimul vamal.
Primirea de foloase necuvenite era o cutumă la nivelul Punctului de Trecere a Frontierei, nefiind necesară solicitarea
directă a funcţionarilor pentru a primi sumele mici de bani cu titlu de mită. Mita era primită de către poliţiştii de frontieră
care îşi desfăşurau activitatea în tonetele amplasate în Punctul de Trecere a Frontierei, oferită în filele paşapoartelor,
pentru verificarea documentelor predate de călători.
Bancnotele date erau introduse în buzunarele hainei, în ciorapi sau în căciuli.
Colectarea şi redistribuirea mitei se realizau periodic de către şefii de grupă, pentru evitarea unui eventual control din
partea autorităţilor în punctele de trecere a frontierei. Pe la tonete treceau periodic şefii de tură sau alţi poliţişti de
frontieră care colectau banii obţinute cu titlu de mită. Unii poliţişti fie predau sume de bani în palmă simulând un salut,
o strângere de mână, fie stingeau becul şi predau banii pe întuneric, schimburile de replici fiind şoptite.
Sume de bani colectaţi cu titlu de mită erau ascunşi în locuri bine stabilite, cum ar fi: într-o dependinţă a unui birou, în
mobilier, fişet metalic, cuier, cutii pe nişte rafturi, coş de gunoi etc.
La finalul turei erau împărţiţi conform unor cote stabilite de către poliţişti, fiecare primind, prin redistribuire o parte
din mita încasată în cursul turei (de exemplu, sume cuprinse între 8.000 de lei şi 25.000 de lei), în funcţie de riscul
asumat şi de „încasările” realizate.
Astfel, în săvârşirea actelor de corupţie se ţinea cont de repartizarea lunară pe grupe, respectiv a turelor de lucru,
precum şi cea a posturilor punctului de control trafic, efectuată zilnic (punctul de control al mijloacelor de transport,
dispecerat, tonetele de verificare a documentelor de transport sau de călătorie etc.).
De exemplu, pentru un nou venit în Punctul de Trecere a Frontierei sumele de bani erau la început mai mici, cum ar fi
aproximativ 100 de lei pe tură, ajungând ca, după numai două luni de activitate, să fie de circa 350-400 lei pe tură.
Poliţiştii de la tonetele de verificare a documentelor primeau, ca urmare a redistribuirii, sume mai mari de bani decât
cei de la controlul mijloacelor de transport, de la dispecerat ori de la punctele de acces pentru cei care nu tranzitau
frontiera, ci doar desfăşurau activităţi sau prestau un serviciu în incinta Punctului de Trecere a Frontierei.
Sume de bani din mită reveneau şi şefilor de grupă, de tură, precum şi şefului Punctului de Trecere a Frontierei, cei care
fie coordonau, fie îngăduiau activitatea infracţională.



Implicarea poliţiştilor de frontieră în sprijinirea unui grup infracţional organizat în
săvârşirea infracţiunilor de contrabandă
Din analiza rechizitoriilor aferente acestui domeniu a reieșit că infracțiunile de corupție, în şapte
din zece cazuri studiate (70%), erau comise într-o manieră colectivă, poliţiştii de frontieră acţionând în
grup organizat şi doar în trei din zece cazuri analizate (30%) apare o manieră individuală de săvârşire
a faptelor.
Specific acestui domeniu este săvârșirea infracțiunilor în cadrul unui grup infracțional bine
organizat, cu structură complexă, în general format din două categorii de actori implicați, traficanții
care tranzitează frontiera țării și funcționarii care își desfășoară activitatea în punctele de trecere a
frontierei: vameșii și polițiștii de frontieră. Există situații în care grupul infracțional organizat depășește
aceste două categorii de funcționari, fiind implicați în săvârșirea infracțiunilor și alți angajați ai MAI,
cum ar fi polițiști din cadrul posturilor de poliție și polițiști din echipajele de poliție rutieră din zona
respectivă.
Poliţiştii de frontieră acționau într-un mod coordonat, existând roluri și sarcini foarte bine
stabilite. De subliniat este faptul că, nu de puține ori, polițiștii aveau un rol important în coordonarea
activităților infracționale, aceștia fiind cei care stabileau momentul și durata desfășurării acțiunilor de
contrabandă, supraveghind derularea efectivă a traficului, fie telefonic, fie deplasându-se chiar în afara
zonei de competență sau în afara orelor de program la locul faptei pentru a se asigura de buna
desfășurare a activităților ilegale. Legătura și consensul dintre membrii grupului infracțional sunt
evidențiate și din faptul că traficanții și polițiștii de frontieră utilizau un limbaj codificat, de cele mai
multe ori în zona cu camere de supraveghere utilizând doar limbajul non-verbal pentru a evita orice
suspiciune din partea unor eventuale controale sau activităţi de monitorizare a înregistrărilor.
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De remarcat este mecanismul de protecţie dezvoltat de poliţiştii de frontieră pentru a nu fi prinşi
în săvârşirea faptelor de corupţie. De exemplu, avertizările permenente: „Aveţi grijă la intrare ...
materiale de înregistrare, cu pixuri, cu ochelari, nu poţi să ştii”. Un alt exemplu vizează faptul că
anunţau imediat existenţa unui eventual control pe linie ierarhică: „10 zile să nu mişte nimic! Vor să
organizeze nişte flagrante. Nu lăsaţi nici o ţigară. Deci, acuma m-a sunat de la Bucureşti. Jur!”.
Mai mult decât propria protecţie, poliţiştii asigurau inclusiv protecţia traficanţilor, prin
notificări prealabile intrării în punct, ce priveau persoane aflate în filtru şi momente de siguranţă
pentru trecere.
La dispoziţia şefului de tură erau organizate dispozitive ilegale de supraveghere pentru
urmărirea autoturismelor cu care echipele de control se deplasau pe traseu sau chiar intervenţii la
acestea, informându-l pe ofiţer pentru ca la rândul lui să le comunice membrilor grupului sau
lucrătorilor vamali când pot intra în ţară, respectiv pot acorda liber de vamă. În situaţia în care pe
traseul post-vamal erau semnalate echipe de control, iar membrii grupului infracţional nu erau încă
pe artera de intrare în ţară, aceștia aşteptau fie în Ucraina, fie în zona neutră. După plecarea echipelor
de control de pe traseu traficanţii reintrau în vamă cu aceeaşi cantitate de ţigări.
Ca în orice grup criminal organizat, noul venit era testat pe o anumită perioadă de timp, de
teama de a nu se strecura o persoană care să le deconspire activitatea infracţională. În general, după ce
câştigau încrederea membrilor grupului, nou-veniţii se integrau, învăţau şi adoptau repede
comportamentele corupte ale colegilor.
Acest mecanism de protecţie demonstrează experienţa în materie infracţională a poliţiştilor de
frontieră, dar şi coeziunea dintre ei şi mituitori.
De asemenea, regulile prestabilite în cadrul grupului infracțional organizat erau clare inclusiv
cu privire la valoarea mitei, de exemplu valoarea de 50 de euro/baxul de țigări netimbrate era bine
cunoscută de toţi actorii implicaţi în activităţile infracţionale.
Reguli bine definite erau stabilite şi la nivelul funcționarilor care își desfăşurau activitatea în
punct. Spre exemplu, pentru înlăturarea neîncrederii dintre vameși și polițiștii de frontieră și pentru
asigurarea bunului mers al infracțiunilor de contrabandă era stabilit ca sumele de bani cu titlu de mită
colectate în timpul unei ture să se împartă la un anumit interval de timp, de exemplu la fiecare 3 ore,
de cele mai multe ori existând o contabilitate dublă a mitei ţinută de cele două categorii de funcţionari.
Gravitatea acestui cadru infracţional este accentuată şi de numeroasele referiri (rezultate din
convorbirile ambientale aflate la dosar) ale membrilor grupării criminale la perioada anterioară
declanşării cercetărilor în acest dosar, când, aşa cum au evocat interlocutorii, se obţineau din această
activitate infracţională sume de bani de ordinul zecilor de mii şi chiar sutelor de mii de euro pe fiecare
tură de serviciu, precum şi invocarea unei „protecţii” din partea şefilor ierarhici, până la nivelul
structurilor centrale, obţinută în schimbul remiterii unei părţi din acele foloase.
Este de remarcat existenţa unui şablon infracţional: caracterul repetat, identic, reflex al
gesturilor infracţionale ale poliţiştilor de frontieră, stereotipiile constând în:

primirea documentelor de la cetăţeni, extragerea bancnotelor primite ca mită din acestea şi
introducerea lor în buzunarele uniformei;

verificarea formală a documentelor, aplicarea ştampilei, predarea documentelor;

disimularea controlului vehiculelor, în anumite zone astfel încât să nu fie surprinşi de camerele
video instalate în punct;

în cazurile în care suma de bani nu era cea stabilită inițial, cea „corectă”, poliţiştii ripostau
imediat, negociau sau ameninţau pe mituitori cu un control serios sau chiar cu confiscarea
autovehiculului.
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Interesul exagerat al poliţiştilor de frontieră pentru aranjarea și numărarea repetată a
bancnotelor primite, ascunse în diverse locuri, demonstrează că polițiștii de frontieră aveau ca
principală preocupare, pe perioada desfășurării serviciului, obținerea mitei.
De subliniat faptul că în rândul polițiștilor de frontieră devenise atât de mare dorința de obținere
de foloase necuvenite încât aceștia nu pretindeau doar bani, ci și tipurile de bunuri care erau transportate
de cei care tranzitau frontiera, cum ar fi țigări, băuturi alcoolice, dulciuri etc.
Totodată, de remarcat este modul alert de lucru pe care și-l impuneau polițiștii de frontieră în
anumite puncte de trecere a frontierei în derularea activităților infracționale pentru perioadele de
sărbători și pe timpul verii, demonstrând eficiența și buna organizare a grupului infracțional de la
nivelul acelor structuri.
În rândul poliţiştilor de frontieră, la finalul fiecărei ture mita era împărţită în funcţie de locul de
desfăşurare al serviciului, de riscul asumat şi de „încasările” realizate. Regulile erau clare şi în această
privinţă, fiecare poliţist primind o anumită parte din valoarea totală colectată cu titlu de mită.
De exemplu, se luau în considerare repartizarea lunară pe grupe, respectiv a turelor de lucru,
precum şi cea a posturilor şi atribuţiilor fiecărui poliţist din punctul de frontieră. Astfel, poliţiştii de
la tonetele de verificare a documentelor primeau sume mai mari de bani decât cei de la controlul
mijloacelor de transport, de la dispecerat ori de la punctele de acces pentru cei care nu tranzitau
frontiera. O parte din mită ajungea întotdeauna la superiori, la şeful de grupă, de tură, precum şi la
şeful Punctului de Trecere a Frontierei, care de cele mai multe ori coordonau şi încurajau activitatea
infracţională, organizând activităţi de verificare în zonă pentru a nu exista echipe de control care să
afecteze bunul mers al contrabandei, ţinând permanent legătura cu traficanţii.
Apetitul infracțional al polițiștilor de frontieră condamnaţi definitiv reiese și din faptul că atunci
când existau controale din partea diferitelor autorități cu competență în punctele de trecere a frontierei
actele de corupție comise nu erau oprite, ci dimpotrivă angajații MAI își intensificau măsurile de
precauție și chiar majorau valorile stabilite inițial cu titlu de mită, susţinând că riscul asumat era mult
mai mare.
Luând în considerare modul complex de organizare al grupurilor infracționale, analizate în
dosarele instrumentate de DNA pentru perioada 2014-2018, consensul inter-instituțional dintre
funcționarii din punctele de trecere a frontierei, apetitul infracțional și modul efectiv de derulare al
acțiunilor infracționale, putem constata existența unui fenomen infracțional la nivelul structurilor
poliţiei de frontieră pentru perioada supusă analizei.
Amplitudinea fenomenului şi modul de acţiune de la nivelul punctelor de trecere a frontierei
demonstrează că obţinerea mitei era principala atribuţie a poliţiştilor de frontieră în timpul desfăşurării
serviciului, mai presus decât sarcinile din fişa postului sau legea pe care au jurat să o respecte şi să o
apere.
Acest mod de operare a fost identificat într-un număr de 5 cauze, reprezentând aproximativ
10% din totalul cauzelor analizate cu privire la comiterea infracţiunii de luare de mită şi prezintă două
modalităţi concrete de manifestare, după cum urmează:
o implicarea directă a poliţiştilor în activităţile de contrabandă calificată, în sensul că aceştia erau
cei care stabileau momentul şi durata desfăşurării traficului ilegal de ţigări, inclusiv metodele de
primire a mitei (identificată în 2 cauze)
Exemplificare cazuri
1. Primirea unor sume de bani ori alte foloase pentru facilitarea traficului ilegal de ţigări prin acţionarea în cadrul unor
grupări infracţionale, într-un mod coordonat, poliţiştii de frontieră asumându-şi sarcini clare în cadrul activităţilor
infracţionale de contrabandă.
Structura grupului infracţional organizat era formată din funcţionari, respectiv lucrători vamali, poliţişti de frontieră,
poliţişti din cadrul posturilor de poliţie, poliţişti din echipajele poliţiei rutiere şi traficanţi.
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Transmiterea consimţământului privind momentul şi durata contrabandei către traficanţi includea, totodată, exprimarea
acordului de neefectuare a controlului vamal la intrarea în ţară şi, implicit, promisiunea facilitării introducerii ilegale
a ţigărilor.
Totodată, asigurau protecţia şi conspirativitatea activităţilor infracţionale, informaţii că pot intra în ţară cu ţigările
deţinute ilegal, depozitate în autoturisme şi disimulate în diverse spaţii din acestea. În timp ce poliţistul de frontieră
simula controlul autoturismului (urmărind ca gesturile sale să fie înregistrate de camerele de luat vederi amplasate în
perimetrul punctului de trecere a frontierei), traficantul remitea suma de bani destinată pentru coruperea poliţiştilor şi
a vameşilor, de cele mai multe ori în toneta vameşilor amplasată pe sensul de intrare în ţară. Pentru a spori gradul de
control al zonei şi pentru evitarea surprinderii în flagrant a traficanţilor pe traseul de deplasare, după ieşirea din punct,
poliţiştii de frontieră se transformau practic în antemergători şi verificau să nu existe în zonă filtre de control.
2. Poliţiştii de frontieră primeau bani pentru neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în vederea facilitării traficului ilegal
de ţigări. Poliţiştii de frontieră au acţionat în mod organizat în cadrul unui grup infracţional care a funcţionat o perioadă
de timp îndelungată, având reguli de operare şi o structură bine determinate, unii dintre ei având sarcini specifice
stabilite în cadrul grupului infracţional organizat.
Implicarea şi sprijinirea grupului infracţional organizat reies din faptul că poliţiştii de frontieră înştiinţau traficanţii cu
privire la operaţionalitatea întregului sistem de angrenare a componentelor criminale, dacă şi când pot intra în ţară cu
ţigările deţinute ilegal, depozitate în autoturisme şi disimulate în diverse spaţii din acestea.
Traficanţii erau întrebaţi de funcţionari (lucrătorul vamal şi sau poliţistul de frontieră) despre cantitate de ţigări deţine
ilegal, pentru a cunoaşte suma de bani pe care trebuia să o primească, cu titlu de mită, conform regulilor prestabilite în
cadrul grupului infracţional constituit. Valoarea stabilită în cadrul grupului era de 50 euro/bax, un bax conţinând
minimum 50 cartuşe de ţigări sau un euro pentru fiecare cartuş.
În baza regulilor stabilite în cadrul grupului infracţional organizat, sumele de bani colectate erau împărţite, în mod
egal, de regulă la sfârşitul programului de lucru între şeful de tură al vameşilor şi şeful de tură sau de grupă al
poliţiştilor. Poliţiştii de frontieră şi vameşii, ţineau distinct evidenţa numărului de baxuri de ţigări, pentru a confrunta
respectivele date şi pentru a avea posibilitatea să rezolve eventualele inadvertenţe şi să evite disputele care se generau
pe această temă.

o implicarea indirectă a poliţiştilor de frontieră, în sensul că aveau o contribuţie generală în
realizarea infracţiunilor de contrabandă, cum ar fi spre exemplu neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu,
respectarea unor reguli stabilite între traficanţi şi funcţionarii din punctul de trecere a frontierei etc.
(identificată în 3 cauze)
Exemplificare cazuri
1. Primirea unor sume de bani ori a altor foloase, cu titlu de mită, pentru facilitarea de către poliţiştii de frontieră a
introducerii frauduloase în ţară a unor cantităţi de ţigări netimbrate.
Implicarea poliţiştilor în traficul ilegal de ţigări reiese din respectarea regulilor stabilite înainte de derularea efectivă
a activităţilor infracţionale între traficanţi şi funcţionarii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei.
Banii erau luaţi de la traficanţii de ţigări, în cele mai multe situaţii, de către lucrătorii vamali, iar la sfârşitul turei unul
dintre aceştia îl anunţa pe şeful de grupă al poliţiştilor de frontieră şi se deplasau împreună într-o încăpere din clădirea
Punctului de Trecere al Frontierei, unde foloasele primite cu titlu de mită erau împărţite în două părţi, apoi şeful de
grupă al poliţiştilor de frontieră remitea câte o parte din bani poliţiştilor care au fost de serviciu.
Pentru a fi siguri că nu sunt surprinşi de camerele de luat vederi aflate în perimetrul Punctului de Trecere a Frontierei,
funcţionarii utilizau mai multe metode de primire a banilor, cu titlu de mită, stabilite de comun acord cu traficanţii:
1.traficantul care opreşte maşina pentru efectuarea controlului vamal, pune banii destinaţi cu titlu de mită la vedere în
portbagaj, de unde sunt luaţi de către vameş, care simulează efectuarea controlului, făcând cu mâinile nişte mişcări
formale de verificare a bagajelor. Banii sunt ţinuţi în palmă, cu pumnul strâns pentru a evita camerele de luat vederi; 2.
banii sunt amplasaţi sub scaunul din dreapta faţă al autoturismului traficantului; 3. persoana care însoţeşte traficantul
coboară din vehicul şi îşi desface poşeta, simulând că face acest gest pentru efectuarea controlului, iar vameşul introduce
mâna şi ia suma de bani lăsată intenţionat la vedere.
2. Poliţiştii de frontieră primeau de la cetăţenii ce tranzitau frontiera de stat a României, odată cu predarea
documentelor personale sau ale mijloacelor auto pentru a fi verificate, pentru încălcarea atribuţiilor de serviciu şi
permisiunea introducerii în ţară de cantităţi de produse peste limita legală.
Între poliţiştii de frontieră implicaţi în acte de corupţie exista o înţelegere prealabilă, aceştia acţionând coordonat,
având atribuţii şi roluri prestabilite, aflându-se în strânsă legătură cu traficanţii de ţigări sau alte produse de
contrabandă.
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Implicarea poliţiştilor de frontieră reiese din divulgarea informaţiilor cu privire la repartizarea turelor şi momentele
când pot introduce produsele de contrabandă. Poliţiştii de frontieră ascundeau banii primiţi cu titlu de mită până la
ieşirea din tură, fie în buzunarele interioare ale uniformei sau în mânecă, fie în autoturismele personale aflate în parcare,
fie în tonetă, în diferite locaţii (deasupra uşii, în coşul de gunoi, sertare etc.).

Repartizarea cauzelor pe moduri de operare privind săvârşirea infracţiunii
de luare de mită
Implicarea poliţiştilor de frontieră în sprijinirea unui grup
infracţional organizat

5

Acceptarea de către poliţist a mitei sau a folosului oferit

10

Pretinderea, în mod direct, de către angajatul MAI, de bani sau alte
foloase

34

Grafic nr. 8

D. Alte infracţiuni comise în legătură cu infracţiunea de luare de mită
Din analiza rechizitoriilor şi a hotărârilor definitive de condamnare a reieşit că, în unele cauze,
infracţiunea de luare de mită nu a fost singura infracţiune săvârşită de angajatul MAI cu privire la care
s-au efectuat cercetări sau pentru care a fost judecat. Astfel, în acele cazuri, infracţiunea de luare de
mită a fost săvârşită într-un context care a presupus comiterea acesteia în concurs cu alte infracţiuni,
fie ca infracţiuni de mijloc, fie separat, în funcţie de situaţia de fapt reţinută.
Situaţia statistică a infracţiunilor comise în legătură cu infracţiunea de luare de mită se prezintă
astfel:
INFRACŢIUNI COMISE ÎN LEGĂTURĂ CU INFRACŢIUNEA DE LUARE DE MITĂ
efectuarea de operaţiuni financiare (…)
şantaj
favorizarea infractorului
fals în declaraţii
mărturie mincinoasă
contrabandă
constituirea unui grup infracţional
abuz în serviciu
fals intelectual
trafic de influenţă

1
1
2
2
2
3
5
5
8
14

Grafic nr. 9

Prezentul capitol îşi propune să evidenţieze şi să exemplifice o parte dintre infracţiunile cu care
infracţiunea de luare de mită a fost săvârşită în concurs, astfel cum a reieşit din analiza încadrărilor
juridice reţinute în rechizitorii şi condamnări definitive.
Traficul de influenţă (art. 291 din Codul penal)
Din analiza datelor a rezultat că într-un număr de 14 cauze infracţiunea de luare de mită a fost
comisă de angajații MAI în concurs cu infracțiunea de trafic de influență.
Domeniile de activitate pe care acestea au fost identificate sunt următoarele: poliţie judiciară
(10 cauze), poliţie de frontieră (2 cauze), ordine publică (o cauză) şi permise de conducere şi
înmatriculări (o cauză).
1.
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Spre exemplu, pe domeniul „poliţie judiciară”, toate infracţiunile de trafic de influenţă s-au
petrecut în contextul existenței unor dosare penale în care erau implicați cumpărătorii de
influență sau apropiați ai acestora.
În aceste situații, prin traficarea influenței se urmărea soluționarea favorabilă a dosarului, fiind
promise sau exercitate acțiuni asupra procurorilor, pentru a-i determina să dispună soluții favorabile,
sau asupra judecătorilor, atunci când dosarul ajungea pe rolul instanței de judecată, pentru a-i determina
să dispună măsuri favorabile la regimul executării pedepsei.
De asemenea, traficarea influenţei s-a făcut şi asupra colegilor, poliţistul lăsându-l pe
cumpărător să creadă că are influenţă asupra acestor lucrători de poliţie, în scopul ca, ulterior, cu ocazia
controalelor efectuate de aceştia, să nu fie aplicate niciun fel de sancţiuni.
În cazul domeniului poliţiei de frontieră, din cele şapte rechizitorii analizate, două au avut, pe
lângă luarea de mită, ca infracţiune conexă traficul de influenţă în formă continuată, după cum urmează:
a) „În perioada ianuarie 2011 – octombrie 2013, poliţistul de frontieră, prevalându-se de
influenţa avută asupra agenţilor de poliţie de frontieră şi/sau funcţionari ai Gărzii Financiare, a pretins
suma totală de 132.800 lei, precum şi contravaloarea unor produse alimentare şi nealimentare, al căror
cuantum nu a putut fi stabilit, pentru a interveni la colegii săi sau la foştii săi colegi din Punctul de
Trecere a Frontierei şi pentru a-i determina pe aceştia să-şi încalce atribuţiile de serviciu cu privire la
monitorizarea şi controlul importurilor de mărfuri din categoria produselor cu risc fiscal ridicat (zahăr
şi ulei) şi cu privire la constatarea contravenţiei constând în depăşirea capacităţii maxime de încărcare
a vehiculelor”.
b) „Şeful de tură a pretins şi a primit în vederea permiterii intrării în România a unor vehicule
cu anvelope uzate sumele de 500 de euro, 150 de euro, 1.000 de euro, 560 de euro, dar e de menționat
și pretinderea sumei de 41.000 de euro pentru influenţarea poliţiştilor de frontieră şi vameşilor de la
graniţa cu Serbia în vederea introducerii în România a unui TIR cu ţigări de contrabandă.” (Extras
rechizitoriu DNA)
2.

Falsul intelectual (art. 321 din Codul penal)
Din cele 8 cauze în care a fost reţinută săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în concurs cu
infracţiunea de luare de mită, 5 dintre acestea au fost analizate pe domeniul „poliţie rutieră”.
Astfel, în contextul primirii unor sume de bani pentru contravenții la regimul circulației pe
drumurile publice, lucrătorii de poliție au întocmit, în fals, mai multe procese-verbale cu scopul de ași însuși sumele de bani pretinse.
Într-un singur caz, falsul intelectual a fost săvârșit în scopul ascunderii celorlalte fapte penale.
Astfel, polițiștii au întocmit/semnat și contrasemnat un raport de activitate în care au omis cu ştiinţă să
consemneze unde şi-au desfăşurat activitatea, pentru a ascunde pretinderea şi primirea sumei de 700
lei de la martorul denunţător.
Constituirea unui grup infracţional organizat
Toate cele 5 cauze cu privire la comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional4,
în oricare dintre formele sale5, în concurs cu infracţiunea de luare de mită, au fost analizate pe domeniul
„poliţie de frontieră”.
Aşa cum a mai fost prezentat anterior, caracteristic acestui domeniu este prezenţa grupului
infracțional bine organizat, cu structură complexă, în săvârşirea faptelor de corupţie fiind implicaţi nu
numai poliţiştii de frontieră şi vameşii, ci şi traficanţii care tranzitau forntiera ţării. Din datele analizate
putem observa că acest grup infracţional organizat, în unele cazuri, implică şi participarea altor angajaţi
3.

4

prevăzută în prezent de art. 367 din Codul penal

5

iniţiere, constituire, aderare, sprijinire
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MAI, cum ar fi polițiști din cadrul posturilor de poliție și polițiști din echipajele de poliție rutieră din
zona respectivă.
Un alt aspect specific acestui domeniu este asocierea infracțiunii de corupție cu alte tipuri de
infracțiuni, demonstrând sprijinirea grupului infracțional organizat, polițiștii fiind implicați în
activitățile de contrabandă calificată, de aderare la grupul infracțional organizat, trafic de influență,
abuz.
4.
Complicitate la contrabandă calificată (art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr.
86/2006 privind Codul Vamal al României)
Din analiza rechizitoriilor pe domeniul „poliţie de frontieră” reiese, în majoritatea cazurilor,
asocierea infracțiunilor de corupție cu cea de contrabandă, aceasta fiind principala activitate a
grupurilor infracţionale organizate, respectiv achiziţionarea de ţigarete în cantităţi ce depăşeau cu mult
limitele prevăzute de dispoziţiile legale şi introducerea acestora în România prin sustragerea de la plata
accizelor şi a taxelor vamale.
Falsul în declaraţii (art. 326 din Codul penal)
Cele două cauze identificate au vizat săvârşierea infracţiunii de fals în declaraţii cu ocazia întocmirii
declaraţiei anuale de avere, când, cu intenţie, angajaţii MAI au omis menţionarea mai multor
împrumuturi băneşti sau achiziţionarea unor bunuri, care implicau declararea acestora.
5.

Şantajul (art. 207 din Codul penal)
Infracţiunea de şantaj a fost săvârşită de către un poliţist în forma exercitării unor constrângeri
asupra unei persoane pentru a remite alteia (persoană din anturajul poliţistului, parte într-un dosar
penal), o sumă de bani considerabilă, precum şi mai multe terenuri, prin ameninţarea că, în caz contrar,
poliţistul va conduce tendenţios cercetările pe care le efectua în dosarul penal în aşa fel încât
răspunderea penală a acelei persoane să fie agravată, cu consecinţa condamnării acesteia la pedeapsa
închisorii cu executare.
6.

E. Date statistice
Datele extrase din rechizitorii relevă că în nouă din zece cauze (89%) infracţiunea de luare de
mită s-a produs în unităţi teritoriale ale MAI. Luarea de mită s-a produs în unităţi centrale MAI
doar în una din zece cauze (11%).

Locul producerii
unități centrale
11%

unități teritoriale
89%

Grafic nr. 10
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În ceea ce privește frecvența cu care infracţiunea de luare de mită a fost identificată în structurile
MAI, se constată că aprope două treimi dintre cauze au vizat angajați ai IGPR (64%) și una din cinci
spețe, angajați ai IGPF (19%). Într-un număr mic de cazuri a fost vorba de angajați ai IGSU (6%),
DRPCIV (4%), IGJR (2%), IGI (2%) sau ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” (2%).
Luarea de mită (%) - structuri
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Cu privire la liniile de muncă/domeniile în care a fost săvârşită infracţiunea de luare de mită,
situaţia este următoarea:
- în aproape două din cinci cauze (38%) infracţiunea s-a produs pe domeniul „poliţie
judiciară”;
- în 16% dintre cauze pe domeniul „poliție rutieră”;
- în 16% pe domeniul „poliţie de frontieră”, subdomeniul „supravegherea și controlul
trecerii frontierei”;
- în 6% dintre cazuri pe domeniile „ordine publică”, „resurse umane” și
„management/conducere”;
- în 4% dintre cazuri pe domeniile „permise de conducere și înmatricularea
vehiculelor”;
- în 2% dintre cauze pentru fiecare dintre domeniile „arest”, „azil și integrare”,
„învâțământ” și „logistică”.
Luare de mită (%) - linii de muncă
învățământ

2%

logistică

2%

azil și integrare

2%

arest

2%

permise de conducere şi înmatricularea vehiculelor

4%

resurse umane

6%

ordine publică

6%
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6%

supravegherea frontierei

16%

poliție rutieră

16%

poliție judiciară

38%

În ceea ce priveşte locul săvârşirii faptei, în aproape jumătate (42%) dintre cauzele privind
infracţiunea de luare de mită, acesta a fost locul de muncă al angajatului MAI.
În unul din cinci cazuri (20%) locul săvârșirii faptelor a fost strada, iar în 27% dintre cauze
faptele au fost săvârşite în alte locuri publice (restaurante, parcări, sediu bancă, complex comercial
etc.).
Cazurile de luare de mită produse la domiciliul inculpatului sunt într-un număr mic (11%).
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Referitor la participaţia penală, se remarcă faptul că aproape toate infracţiunile de luare de
mită au fost săvârşite de angajaţii MAI în calitate de autori/coautori, cu o singură excepție în care
calitatea persoanei a fost de complice.
În ceea ce priveşte tipul infracţiunii, s-a constatat că în mai mult de două treimi din cazuri
(68%) infracţiunea de luare de mită a fost săvârşită în mod repetativ (mai multe fapte sau acte
materiale). Luare de mită a constituit un eveniment unic, singular doar în aproape o treime dintre
cauze (32%).
Tipul infracțiunii
singulară
32%

repetativ
68%

Grafic nr. 14

Cu privire la obiectul mitei, în aproape două treimi dintre cazuri (62%) acesta a constat în
bani.
Aproape un sfert din cazurile de luare de mită (23%) pe lângă bani, obiectul mitei a constat
şi în alte bunuri sau foloase (băuturi, haine, piese de mobilier, alcool, ţigări, mâncare, cutii de prăjituri,
pungi cu bomboane, bilete la loto, usturoi, motorină, zahăr, ulei, odorizante, lanterne, căciuli, tălpici
etc.).
În trei din douăzeci de cauze (15%) obiectul mitei a constat exclusiv în alte bunuri sau
foloase (trabucuri și brichetă, ţigări, sejur la mare, unitate de calculator, lucrări şi materiale de
construcţie, parfumuri etc.).
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În ceea ce privește modul de sesizare, în aproape două treimi dintre cauze (62%) a
fost înregistrat denunț.

Modul de sesizare

38%
62%

denunț
alte moduri de sesizare (sesizare din oficiu, acte
încheiate de organe de constatare etc.)

Grafic nr. 16

Referitor la tipul faptei, luând în considerare modul de acţiune al inculpatului, factorii
interni/externi care au stat la baza luării deciziei de a comite fapta, precum şi interacţiunea
acestuia cu alte persoane, au fost constatate următoarele:
- în o treime dintre cauze (33%) vorbim de fapte solitare, în care persoanele
condamnate au avut inițiativa în comiterea faptei şi le-au comis individual fără sprijinul unei
alte persoane (coautor/complice/instigator).
- în aproape o treime dintre cazuri (31%), angajații MAI au săvârșit faptele ca urmare
a unor presiuni din exterior (cetățeni, persoane interesate).
- în trei din zece cauze (29%), comiterea infracțiunilor a presupus o interacțiune de
tip internă-colegi - între lucrători - fie în sensul colaborării în săvârșirea faptei fie într-o
relaționare de tip sprijin/ajutorare din partea unuia către celălalt.
- într-un număr mic de cauze tipul faptei a fost internă-ierarhică (7%) ceea ce a
presupus participarea unor lucrători cu funcții de conducere în comiterea infracțiunilor.
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În ceea ce privește finalitatea judiciară, datele arată că, din totalul angajaților MAI
condamnați pentru infracțiunea de luare de mită, 70% au primit pedepse cu suspendarea
executării pedepsei, iar 30% închisoare cu executare.

Finalitatea judiciară
excutare
30%

suspendare
70%

Grafic nr. 18

IV.2 Darea de mită






Consideraţii generale
Contextul producerii infracţiunii de dare de mită
Modalităţi de comitere a infracţiunii
Alte infracţiuni comise în legătură cu infracţiunea de dare de mită
Date statistice

A. Consideraţii generale
Darea de mită este infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 290 alin. (1) din Codul penal, ce
constă în fapta unei persoane fizice sau juridice de a promite, de a oferi sau de a da, direct sau indirect,
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bani ori alte foloase unui funcţionar public în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori
întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea
unui act contrar acestor îndatoriri.
Conform art. 308 din Codul penal raportat la art. 290 din acelaşi act normativ, constituie
variantă atenuantă a infracţiunii de dare de mită, săvârşirea faptei în legătură cu persoanele care
exercită, permanent ori temporar, cu sau fără remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul
unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) din Codul penal (persoana fizică care
exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este
supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public)
ori în cadrul oricărei persoane juridice.
B. Contextul producerii infracţiunii
Infracţiunea de dare de mită este rar constatată în rândul personalului MAI. Cu toate acestea, în
cazuistica analizată au fost identificate un număr de 5 astfel de infracţiuni, contextele producerii lor
fiind următoarele:



Existenţa unui dosar penal în care era cercetată o persoană cunoscută angajatului MAI,
acesta din urmă dorind să o ajute în obţinerea unei soluţii favorabile
Acest context este întâlnit pe domeniul „poliţie judiciară”, fiind identificat într-un număr de 3
cauze.
Exemplificare cazuri
1. Poliţistul, în scopul de a ajuta un inculpat, i-a înmânat denunţătorului, alt ofițer de poliţie, suma de 1.000 euro
provenind de la inculpat, pentru ca denunţătorul să o remită, la rândul său, denunţătoarei, magistrat procuror în cadrul
parchetului, în scopul ca aceasta să dispună, în baza art. 181 Cod penal, o soluţie favorabilă faţă de inculpat, de scoatere
de sub urmărire penală şi aplicare a unei sancţiuni cu caracter administrativ constând în amendă, în dosarul penal în
care inculpatul sus-menţionat era cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii prev. de art. 87 alin. 1 din OUG nr.
195/2002, cauză aflată în lucru la respectivul procuror.
2. Unul dintre inculpați, în calitate de director al unei direcții i-a promis martorului denunţător o funcţie în cadrul acelei
direcţii, ca fiind recompensa primită pentru a nu efectua actele premergătoare într-un dosar de urmărire penală, în care
erau cercetate două persoane cunoscute ofițerului, şi pentru a obţine o soluţie de neîncepere a urmăririi penale faţă de
aceștia. Celălalt inculpat i-a remis martorului denunţător, ca o primă tranşă, o sticlă de whisky de 3 litri ambalată şi o
sticlă de plastic de 2 litri conţinând palincă, având o veche relație de amiciție cu acesta, pentru scopul menționat
anterior. Ajutorul pe care inculpaţii l-au dat persoanelor cercetate în dosar a constat în: le-a făcut cunoscut modalitatea
în care decurg cercetările, le-a transmis citaţiile şi adresa prin care se solicitau documente în această modalitate cei
doi având posibilitatea să ia cunoştinţă pe de o parte de conţinutul dosarului iar pe de altă parte să-şi formuleze
apărările. Prin toate aceste demersuri, inculpaţii au urmărit manipularea activităţii de urmărire penală mai întâi prin
încercarea de cumpărare a ofiţerului de poliţie judiciară după care prin controlul asupra anchetei substituindu-se
acestuia în scopul limitării actelor de urmărire penală dispuse de procurorul de caz. Scopul acestor demersuri era
evident acela de obţinere a unei soluţii de neîncepere a urmăririi penale. Modalitatea majoră prin care inculpaţii i-au
ajutat pe cei cercetați constă în aceea că, după încercarea de cumpărare a ofiţerului de poliţie judiciară, pentru ca
acesta să nu-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu, au continuat activitatea infracţională şi s-au implicat în activitatea
de urmărire penală indicând ce persoane trebuie audiate, câte, precum şi ce documente trebuie ridicate.



Existenţa unui interes din partea angajatului MAI în obținerea pentru sine sau pentru
altul a unui folos/câștig
Acest context este întâlnit pe domeniul „resurse umane”, fiind identificat într-un număr de 2
cauze.
Exemplificare cazuri
1. Un lucrător de poliție a promis și oferit foloase materiale (o sticlă de whisky şi un pachet de cafea măcinată), cu titlu
de mită, ofiţerului specialist de la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar pentru a-l determina să-şi
încalce atribuţiunile de serviciu şi să întocmească un proces-verbal în care să consemneze în mod nereal că poliţistul
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îndeplineşte condiţiile privind acordarea compensaţiei lunare pentru chirie, contractul de închiriere fiind întocmit doar
formal.
2. În urma publicării unui anunţ privind scoaterea la concurs a două posturi vacante de subofiţer administrativ, un
militar jandarm i-a remis unui superior, preşedinte al comisiei de concurs, în trei tranşe, suma totală de 1000 euro
pentru a-i facilita fratelui său promovarea testării scrise prin punerea la dispoziţie a celor două variante de răspuns
pentru testul scris tip grilă.

C. Modalităţi de comitere a infracţiunii
Din cazurile analizate, care au presupus săvârşirea infracţiunii de dare de mită, a reieşit o
singură modalitate de comitere a infracţiunii, respectiv:



Remiterea directă de către angajatul MAI de bani sau alte foloase în scopul obţinerii unui
folos/câștig pentru sine sau pentru o persoană apropiată
Acest mod de operare a fost identificat în toate cele 5 cauze ce au vizat săvârşirea infracţiunii
de dare de mită. Modul de operare analizat a fost identificat pe domeniile „poliţie judiciară” şi „resurse
umane”.
Cazuistica analizată pe aceste domenii arată că motivul pentru care angajaţii MAI au oferit
sume de bani sau alte foloase constă în intenţia de a acorda sprijinul necesar unei persoane cunoscute
ce era cercetată într-un dosar penal, astfel încât aceasta să primească o soluţie favorabilă din partea
poliţistului care efectua cercetări în dosar ori, după caz, din partea procurorului.
De asemenea, un alt scop pentru care angajații MAI au oferit mită a constat în interesul de a
obține, în mod nelegal, o funcție în cadrul unității pentru o rudă.
Deși analiza a presupus studierea unei singure spețe, o altă motivație pentru care angajații au
fost dispuși să ofere mită este legată de intenția de a beneficia de anumite drepturi (ex: dreptul de a
beneficia de compensaţia de chirie), chiar dacă nu îndeplineau condițiile legale.
Exemplificare cazuri
1. Un polițist, şef birou în cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, în scopul de a ajuta un inculpat, i-a înmânat
denunţătorului suma de 1.000 euro provenind de la inculpat, pentru ca denunţătorul să o remită, la rândul său,
procurorului, în scopul ca acesta să dispună o soluţie favorabilă faţă de inculpat, de scoatere de sub urmărire penală şi
aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ constând în amendă.
2. Un militar jandarm i-a remis unui superior din conducerea inspectoratului, preşedinte al comisiei de concurs pentru
ocuparea a două posturi de subofițer administrativ, în trei tranşe, suma totală de 1000 euro pentru a-i facilita fratelui
său promovarea testării scrise prin punerea la dispoziţie a celor două variante de răspuns pentru testul scris tip grilă.
Cel în cauză împreună cu un coleg l-au abordat pe superior întrebându-l dacă îi poate ajuta pe fratele, respectiv fiica
celor doi să promoveze concursul organizat pentru ocuparea celor două posturi vacante. Superiorul le-a spus iniţial
celor doi subofiţeri că vor ţine legătura și ulterior i-a chemat pe rând la el în birou unde, unuia i-a pretins suma de 1000
de euro, iar celuilalt, suma de 2000 de euro, în schimbul facilitării promovării testării scrise de către rudele lor. Mai
precis, acesta le-a cerut subofițerilor să scrie pe o bucată de hârtie suma pe care sunt de acord să i-o remită pentru a le
ajuta rudele, fratele, respectiv fiica.
3. Un lucrător de poliție a promis și oferit foloase materiale (o sticlă de whisky şi un pachet de cafea măcinată), cu titlu
de mită, ofiţerului specialist de la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar pentru a-l determina să-şi
încalce atribuţiunile de serviciu şi să întocmească un proces-verbal în care să consemneze în mod nereal că poliţistul
îndeplineşte condiţiile privind acordarea compensaţiei lunare pentru chirie, contractul de închiriere fiind întocmit doar
formal.

D. Alte infracţiuni comise în legătură cu infracţiunea de dare de mită
Din analiza rechizitoriilor şi a hotărârilor definitive de condamnare a reieşit că în unele cauze
infracţiunea de dare de mită nu a fost singura infracţiune săvârşită de angajatul MAI cu privire la care
s-au efectuat cercetări sau pentru care a fost judecat. Astfel, din cele 5 cauze analizate s-a constatat că
infracţiunea de dare de mită a fost săvârşită într-un context care a presupus comiterea acesteia în
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concurs cu alte infracţiuni, respectiv cu infracţiunile de favorizare a infractorului, trafic de influenţă,
furnizarea de informaţii nedestinate publicităţii şi fals intelectual (fiecare în câte o cauză).
Spre exemplu, în cazul săvârşirii infracţiunii de dare de mită în concurs cu infracţiunea de
favorizare a infractorului, ajutorul pe care cei doi angajați MAI l-au dat persoanelor cercetate într-un
dosar penal a fost următorul:
- le-a făcut cunoscut modalitatea în care decurg cercetările,
- le-a transmis citaţiile şi adresa prin care se solicitau documente, în această modalitate cei doi
având posibilitatea să ia cunoştinţă pe de o parte de conţinutul dosarului, iar pe de altă parte să-şi
formuleze apărările.
Prin toate aceste demersuri, inculpaţii au urmărit manipularea activităţii de urmărire penală mai
întâi prin încercarea de cumpărare a ofiţerului de poliţie judiciară care avea delegare în dosar, după
care prin controlul asupra anchetei, substituindu-se acestuia, în scopul limitării actelor de urmărire
penală dispuse de procurorul de caz. Scopul acestor demersuri era de a obţine o soluţie de neîncepere
a urmăririi penale împotriva celor două persoane cercetate.
E. Date statistice
Datele extrase din rechizitorii relevă că, în 4 dintre cele 5 cauze analizate, infracţiunea de dare
de mită s-a produs în unităţi teritoriale ale MAI. Doar una dintre acestea s-a produs într-o unitate
centrală MAI.
Cu privire la domeniile de activitate în care a fost săvârşită infracţiunea de dare de mită, acestea
au fost în procent egal pe domeniile „poliţie judiciară” și „resurse umane” (câte 2 cazuri), iar întrun caz infracțiunea nu a avut legătură cu îndatoririle de serviciu.
În ceea ce priveşte locul săvârşirii faptei, infracţiunea de dare de mită s-a comis în jumătate
dintre cauze la sediul/locul de muncă al angajatului MAI, iar în cealaltă jumătate în alte locuri
publice.
Referitor la participaţia penală, darea de mită a fost săvârşită de 6 angajaţi MAI în calitate de
complice (50%), dar și în calitate de autor (50%).
În ceea ce priveşte tipul infracţiunii, se remarcă că săvârşirea infracţiunii de dare de mită a
constituit în toate cazurile un eveniment unic, singular.
Cu privire la obiectul mitei, în 3 cazuri acesta a constat doar în bani, iar în celelalte 2 cauze în
alte bunuri sau foloase (cafea, sticle cu alcool).

IV.3 Traficul de influenţă






Contextul producerii infracțiunii de trafic de influență
Categorii de funcționari asupra cărora se exercită/se comite exercitarea influenței
Modalitatea de comitere a infracțiunii de trafic de influență
Prețul și beneficiarii influenței promise/exercitate
Particularități

A. Contextul producerii infracțiunii
Cele mai multe infracțiuni de trafic de influență comise de angajații MAI s-au petrecut în
contextul existenței unor dosare penale în care erau implicați cumpărătorii de influență sau
apropiați ai acestora.
În aceste situații, prin traficarea influenței se urmărea soluționarea favorabilă a dosarului, fiind
promise sau exercitate acțiuni asupra celor cu putere de decizie pe mai multe paliere: fie asupra
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colegilor ori subalternilor care instrumentau cauza, fie asupra magistraților procurori, pentru a-i
determina să dispună soluții favorabile, sau judecători, atunci când dosarul ajungea pe rolul instanței
de judecată, pentru a-i determina să dispună măsuri favorabile la regimul executării pedepsei,
diminuarea pedepselor aplicate de instanța de fond ori punerea în libertate a persoanelor arestate
preventiv.
Alte infracțiuni au fost comise prin exercitarea influenței în scopul soluționării unor probleme
ale cumpărătorilor de influență în legătură cu diverse alte instituții ale statului. În acest context,
se apela la polițist ca persoană care avea multe cunoștințe în comunitatea respectivă sau care îi cunoștea
pe funcționarii publici din alte instituții și putea să intervină pe lângă aceștia.
CONTEXT

 Dosare penale în care erau implicați cumpărătorii de influență sau apropiați ai
acestora:
 în unitatea de poliție unde își desfășura activitatea angajatul MAI;
 la Parchet;
 în instanță.
Se urmărea:
 dispunerea unei soluții de netrimitere în judecată;
 dispunerea unor măsuri favorabile la regimul executării pedepsei;
 diminuarea pedepselor aplicate de instanța de fond;
 recuperarea unui bun sechestrat.
Litigii cu alte instituții ale statului:
Se urmărea:
 acordarea unor despăgubiri în temeiul Legii nr. 9/1998;
 promovarea examenului de bacalaureat;
 reeșalonarea datoriei pentru care se garantase cu un imobil;
 anularea sau reducerea debitelor unor societăți comerciale către APIA.
 Abateri de la legislația privind circulația pe drumurile publice;
 Angajarea în structurile MAI

B. Categorii de funcționari asupra cărora se exercită/se promite exercitarea influenței
1.
Polițiști:

colegi care își desfășoară activitatea în același serviciu/în aceeași unitate de poliție;

persoane cunoscute/rude care aveau calitatea de polițist/angajat MAI;

subalterni, prin folosirea autorității funcției de conducere.
Exemplificare cazuri
1. Ofițerul care acceptă propunerea de traficare a influenței solicită cumnatului său, ofițer cu atribuții de poliție
judiciară, să propună o soluție favorabilă în dosarul în care era cercetat penal cumpărătorul de influență.
2. În schimbul banilor ceruți, doi polițiști promit să își exercite influența asupra ofițerilor din structura de investigații
financiare a IPJ pentru ca ofițerii de caz să adopte soluții favorabile în dosarul penal de evaziune fiscală deschis cu
privire la societatea comercială a cumpărătorului de influență.
3. Polițistul promite exercitarea influenței asupra colegului de serviciu din structura Poliției Rutiere, care are de
soluționat o lucrare privind un accident de circulație în care a fost implicat cumpărătorul de influență.
4. Ofițerul cu atribuții de coordonare a Serviciului rutier intervine, în timp real, asupra activităților de constatare a
abaterilor în trafic pe care le desfășurau subalternii săi.
5. Adjunctul inspectoratului de poliție face presiuni asupra subalternilor și a colegilor manageri pentru a-i determina
să efectueze în mod necorespunzător, favorabil făptuitorilor, cercetările cu privire la infracţiunile de evaziune fiscală
presupus a fi săvârşite de către doi administratori ai unei firme.
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2.



Magistrați:
procurori;
judecători.

Exemplificare cazuri
1. Ofițerul de poliție pretinde o sumă de bani pentru a-şi exercita influența asupra unui judecător din cadrul Curţii de
Apel, membru al completului de judecată învestit cu judecarea recursului cumpărătorilor de influență, într-un dosar
privind infracțiunea de furt calificat, pentru ca acesta să le reducă pedeapsa care le-a fost aplicată de instanța de fond.
2. Ofițerul de poliție judiciară a pretins şi primit de la cumpărătorul de influență sume de bani, în schimbul obţinerii
unor soluţii favorabile acestuia în dosarele penale în care era cercetat, având ca obiect furt calificat şi conducere pe
drumurile publice a unui autovehicul având în sânge o îmbibație alcoolică peste limita prevăzută de lege, promițând
intervenția la procurorul de caz, pe lângă care a lăsat să se creadă că are influență, în scopul adoptării unei soluții de
netrimitere în judecată.

3.
Alți funcționari cu funcții de decizie în domenii de interes pentru cumpărătorii de influență:

funcționari RAR și SRPCIV;

angajați ai Prefecturii (responsabili cu punerea în aplicare a Legii nr.9/1998 privind acordarea
de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma
aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria);

profesori, membri în comisia de evaluare a examenului de Bacalaureat;

funcționari APIA;

executori judecătorești;

funcţionari din cadrul Serviciului de Medicină Legală.
C. Modalități de comitere a infracțiunii

Promisiuni de exercitare a influenței, dar nu se întreprinde nicio acțiune, fiind estimată o
soluție favorabilă în mod legal
Aceste situații au fost întâlnite în legătură cu soluționarea unor dosare penale. Polițistul, având
experiență în domeniul respectiv, evaluează situația și poate aprecia în ce fel va fi soluționată aceasta,
în mod legal, de persoana competentă. Apreciind că soluția adoptată va fi favorabilă, el face promisiuni
cumpărătorului de influență, primește/solicită bani/bunuri în schimbul acțiunilor pe care doar pretinde
că le derulează. În realitate, dosarul își urmează cursul firesc și, odată primită soluția favorabilă,
polițistul își poate atribui meritele rezolvării problemei.
Exemplificare caz
Ofițerul de poliție cu funcție de conducere în cadrul structurii de poliție rutieră a primit de la cumpărătorul de influență
suma de 500 euro, lăsându-l pe acesta din urmă să creadă că îşi va folosi influenţa pe care o are asupra poliţiştilor care
instrumentau dosarul penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătorie, în aşa fel încât să fie adoptată, cu celeritate,
o soluţie favorabilă soției acestuia. Dosarul penal fusese constituit urmare a faptului că persoana în cauză a parcat
neregulamentar autoturismul, obturând calea de acces a tramvaielor care circulau în zonă circa 40 de minute.
Deși evaluase situația prin prisma experienței profesionale în astfel de cauze și estima că aceasta se va rezolva favorabil
pentru persona în cauză, polițistul a acceptat suma de bani, pretinzând că își va exercita influența asupra colegilor
responsabili cu instrumentarea dosarului și a procurorului de caz. Mai mult decât atât, în prezența cumpărătorului de
influență, soțul persoanei cercetate a solicitat sprijinul unor colegi, însă aceștia nu aveau nici o legătură cu acea cauză
– practic, a mimat că își exercită influența.



Promisiuni de exercitare a influenței, fără a se întreprinde o acțiune concretă
Cele mai numeroase situații întâlnite în cazuistica analizată au fost cele în care polițistul a făcut
promisiuni că va rezolva problema, a primit foloasele necuvenite (bani, bunuri), însă nu a întreprins în
mod concret nicio acțiune. Ulterior, în unele cazuri, a inventat diferite motive pentru care situația nu a
fost soluționată favorabil cumpărătorului de influență, refuzând să returneze banii primiți.
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Exemplificare cazuri
1. Lucrătorul de poliție pretinde că poate influența obținerea unei soluții de neurmărire în dosarul aflat în competența
PICCJ, în care cumpărătorul de influență este cercetat în calitate de administrator al unei unități comerciale unde a
avut loc un incendiu în care și-au pierdut viața 3 angajate. Influența nu este directă, ci prin intermediul vărului său,
care este procuror și care are o relație de prietenie cu procurorul care instrumentează dosarul. În realitate, polițistul
nu întreprinde nici o acțiune, dorind doar să obțină banii și bunurile solicitate.
2. Lucrătorul de poliție pretinde că are influență asupra colegului său de serviciu, agent de poliție din cadrul Serviciului
Poliției Rutiere (care avea spre soluționare o lucrare având ca obiect un accident de circulație şi în care fusese implicat
şi cumpărătorul de influență) şi-l poate determina pe acesta să adopte o soluție favorabilă. Promisiunea intervenției se
face în contextul în care șoferul celuilalt autoturism implicat în accident declarase că la volanul autoturismului s-ar fi
aflat cumpărătorul de influență, condamnat definitiv pentru conducere pe drumurile publice a unui autoturism fără
permis de conducere. După ce primește o parte din banii pretinși, el continuă să susțină că își exercită influența asupra
colegului și după ce află de la acesta că, în realitate, din imaginile surprinse de camerele de luat vederi stradale nu
rezulta cu certitudine nici cine a condus autoturismul cumpărătorului de influență, nici cum s-a produs accidentul.
3. Inculpatul, lucrător în cadrul unui inspectorat al jandarmeriei, s-a oferit să-l ajute pe cumpărătorul de influență să
se angajeze în cadrul Jandarmeriei Române, pretinzând că are cunoştinţe printre cadrele cu funcţii de conducere din
această instituţie, mai exact cunoaşte o anume persoană, ”conducător al Jandarmeriei Române”, ai cărui părinţi sunt
consăteni cu părinţii lui. I-a pretins acestuia suma de aproximativ 3000 euro în schimbul traficării influenţei pe care
pretindea că o are. Ulterior, tot în contul acestei promisiuni de angajare şi lăsând să se creadă că are influenţă pe lângă
cadre militare aflate la conducerea Jandarmeriei Române, inculpatul a început să-i pretindă denunțătorului diferite
sume de bani, pe motiv că îi sunt necesare pentru a rezolva diversele probleme ivite în realizarea demersului său de a-l
ajuta să se angajeze în cadrul inspectoratului de jandarmi judeţean. Inculpatul i-a precizat cumpărătorului de influență
că sumele de bani pretinse de el sunt la rândul lor solicitate de persoanele din conducerea jandarmeriei care se ocupă
efectiv de întocmirea formalităților necesare angajării sale. Având în vedere că acesta nu dispunea de sumele respective,
inculpatul s-a oferit să-l însoțească la diferite unități de creditare pentru a obține sumele de bani necesare. În total, a
pretins și primit de la cumpărătorul de influență sume de bani și bunuri în valoare de aproximativ 63.000 de lei, fără să
întreprindă nici o acțiune concretă pentru a-l ajuta să se angajeze.
4. Ofițerul de poliție din cadrul structurii de investigații criminale promite cumpărătorului de influență ca va interveni
pe lângă organele de poliție competente teritorial în vederea înlesnirii practicării prostituției de către două persoane
de sex feminin care aduceau beneficii materiale cumpărătorului de influență. De asemenea, acesta promite și divulgarea
acțiunilor/controalelor ce urmau a fi realizate de organele competente, în zona în care cele două persoane racolau
clienții, pentru a preveni astfel conducerea acestora la poliție în vederea sancționării.


Exercitarea influenței, în mod direct, asupra magistraților, subalternilor/colegilor ori
asupra altor funcționari cu putere de decizie în soluționarea problemei
o
Polițistul își exercită influența asupra judecătorului din completul învestit cu judecarea
cumpărătorilor de influență
Exemplificare caz
Polițist judiciar își exercită influența asupra unui judecător de la Curtea de Apel, membru în completul investit cu
judecarea recursului în cauza privindu-i pe cumpărătorii de influență, care fuseseră condamnați cu executare, în prima
instanță, pentru comiterea infracțiunii de furt calificat.

o
Polițistul își exercită influența asupra procurorului responsabil cu soluționarea dosarului
cumpărătorului de influență
Exemplificare caz
Șeful de post, după ce primește de la cumpărătorul de influență suma solicitată, îl însoțește pe acesta la Parchet, unde
urma să i se prezinte materialul de urmărire penală în dosarul în care acesta era cercetat pentru comiterea unei
infracţiuni la regimul circulaţiei. Acolo, a intrat personal la procurorul responsabil cu soluționarea dosarului, rugândul să-l ajute pe cumpărătorul de influență, care făcea obiectul dosarului, cu motivarea (nereală) că acesta este informator
al organelor de poliţie. Acesta nu a dat curs solicitării.
Fapta este comisă de șeful de post împreună cu un subordonat al acestuia, căruia îi fusese repartizat spre instrumentare
dosarul de către șeful de post, și care a primit și el bani (condamnat pentru luare de mită) pentru a încheia cercetările
cu propunere de scoatere de sub urmărirea penală şi aplicarea faţă de acesta a unei sancţiuni cu caracter administrativ.
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o

Polițistul își exercită influența asupra subordonaților și/sau colegilor

Exemplificare caz
Adjunctul inspectoratului de poliție se folosește de poziția de autoritate deținută pentru a încerca să determine
subordonații responsabili cu cercetarea într-un dosar de evaziune fiscală și pe colegul care coordona activitatea
acestora să îndeplinească acte contrare îndatoririlor lor de serviciu, respectiv să se efectueze în mod necorespunzător,
favorabil făptuitorilor, cercetările.

o
Polițistul își exercită influența asupra funcționarului cu putere de decizie în legătură cu litigii
ale cumpărătorului de influență
Exemplificare cazuri
1. Polițistul judiciar își exercită influența asupra directorului adjunct al structurii județene APIA, pentru a-l determina
să anuleze sau să reducă debitele stabilite în legătură cu societățile cumpărătorului de influență. Debitele stabilite de
către funcționarii APIA în urma constatării unor nereguli privind modul de obținere a fondurilor aferente plăților unice
pe suprafață de către societățile cumpărătorului de influență, au condus la instituirea măsurii asigurătorii pentru
recuperarea prejudiciilor.
2. Polițistul organizează o întâlnire între cumpărătorul de influență și executorul judecătoresc responsabil cu executarea
silită pentru recuperarea creditului nerambursat contractat pentru cumpărarea unui apartament. Întâlnirea are loc în
prezența polițistului, iar executorul judecătoresc îl consiliază pe cumpărătorul de influență asupra pașilor ce trebuie
întreprinși pentru a încerca să obțină reeșalonarea datoriei. În schimbul acestei întâlniri, polițistul pretinde de la
cumpărătorul de influență mai multe bunuri și servicii. Ulterior, când situația nu se rezolvă favorabil pentru cel în cauză
și apartamentul este scos la vânzare silită, polițistul refuză să plătească bunurile obținute nelegal.



Realizarea unor acțiuni suplimentare în scopul materializării traficului de influență
o Pe lângă exercitarea influenței, polițistul oferă consiliere celui care apelează la el, privind pașii
procedurali/acțiunile necesare a fi urmate pentru a-și rezolva problema. Astfel, îl îndrumă pe cel care
îi cumpără influența cu privire la demersurile ce trebuie întreprinse pentru a rezolva/urgenta rezolvarea
situației sale
Exemplificare caz
Cumpărătorul de influență este consiliat de polițist în întocmirea unui memoriu și depunerea acestuia către instanța
competentă pentru a intra în posesia unei mașini confiscate, care fusese identificată ca furată.

o Pe lângă exercitarea influenței, polițistul întreprinde acțiuni concrete, cu încălcarea
atribuțiilor de serviciu, pentru a influența modul de soluționare a dosarului în care este implicat cel
care îi cumpără influența
Exemplificare caz
Polițistul cu funcție de conducere, care anterior avusese atribuții de combatere a criminalității economico-financiare,
prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, întreprinde acțiuni prin care îi determină pe polițiștii care cercetau cazul să
restituie documente cu valoare probatorie pentru stabilirea vinovăției cumpărătorilor de influență cercetați sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. Astfel, returnarea documentelor originale cu valoare probatorie (agende cu
menţiuni olografe referitoare la evenimentele festive care au avut loc sau care urmau să aibă loc în cadrul restaurantului,
mai exact o evidenţă extracontabilă) conducea la reluarea cercetărilor din lipsă de probe.



Identificarea unor variante alternative de rezolvarea a situației cumpărătorului de
influență în scopul de a nu-i restitui acestuia banii plătiți anterior pentru ”serviciul” solicitat
Exemplificare caz
Pentru a nu-i restitui cumpărătorului de influență banii primiți, ofițerul de poliție promite că va interveni pe lângă
funcționarii cu competență în domeniul medicinii legale, costul fiind același cu cel al serviciului promis anterior și
neonorat.
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Mijloace de consolidare a încrederii cumpărătorului în puterea/capacitatea celui care face
traficul de influență
o
Participarea polițistului la toate audierile făcute de polițistul de caz în speță, deși nu avea nici o
competență
o
Oferirea unor detalii personale despre cel asupra căruia urma să își exercite influența, pentru a
întări ideea că are o relație de prietenie cu acesta
Exemplificare caz
Polițistul, agent în cadrul unui IPJ, pretinde în fața unor oameni de afaceri că are o relație de prietenie cu un procuror
detașat în cadrul CSM și își poate exercita influența asupra acestuia pentru rezolvarea favorabilă a unui dosar penal.
Obține de la persoanele interesate o sumă foarte mare de bani (250.000 euro), sumă care ar fi trebuit să îi parvină
procurorului și, deși în realitate nu întreprinde nici o acțiune, îi face să creadă pe cei care dăduseră banii că are
numeroase întâlniri cu procurorul, că banii au ajuns la acesta și că nerezolvarea situației ține de factori externi,
neprevăzuți.

o

Remiterea unei uniforme aparținând armei unde cumpărătorul de influență urma sa activeze

Exemplificare caz
Pentru a întări convingerea cu privire la influența pe care inculpatul pretindea că o are asupra cadrelor din conducerea
Jandarmeriei Române și pentru a-l convinge că demersurile de angajare promise s-au finalizat favorabil, inculpatul
remite cumpărătorului de influență o uniformă a Jandarmeriei Române, spunându-i acestuia că urmează să intre în
serviciu, ca și colegi de tură.



Acțiuni ale funcționarilor asupra cărora s-a exercitat influența pentru a soluționa
favorabil problema
o Modificarea, antedatarea și înlocuirea declarațiilor învinuitului și martorului în scopul
diminuării pericolului social al infracțiunii
Exemplificare caz
Ofițerul cu atribuții de poliție judiciară asupra căruia a fost exercitată influența audiază încă o dată învinuitul și
martorul, pe care îi îndrumă să schimbe declarațiile astfel încât pericolul social al faptei să fie minim. Declarațiile sunt
antedatate și înlocuite cu declarațiile anterioare, care surprindeau situația de fapt conformă cu împrejurările în care a
fost săvârșită infracțiunea. Aceste activități puteau conduce, prin diminuarea pericolului social, la determinarea
procurorului de supraveghere să pronunțe o soluție favorabilă cumpărătorului de influență. Astfel, ofițerul de poliție
care instrumenta dosarul penal și avea obligația de a administra probe pentru aflarea adevărului și stabilirea vinovăției
comite, la rândul său, infracțiuni de fals, instigare la mărturie mincinoasă și sustragere de înscrisuri, pentru a-l avantaja
pe cumpărătorul de influență.

o Neaplicarea sancțiunilor contravenționale ori aplicarea de sancțiuni mai blânde în raport de
pericolul social al abaterii de la normele privind circulația pe drumurile publice
Exemplificare caz
Ofițerii și agenții de poliție cu atribuții de supravegherea și controlul traficului rutier se conformează solicitării șefului
ierarhic superior și, contrar obligațiilor legale, nu aplică sancțiuni ori aplică sancțiuni mai blânde în raport cu
gravitatea faptei pentru nereguli constând în: RCA expirat, neacordarea priorității, lipsa documentelor privind datele
de identificare a autovehiculului, depășire neregulamentară, exonerarea răspunderii în cazul provocării unui accident
rutier fără victime (și stabilirea vinovăției în sarcina celeilalte persoane, nerespectarea restricției autovehiculelor de
mare tonaj de a circula prin zone urbane centrale (lipsa certificatului de liberă trecere prin zone restricționate) etc.

D. Prețul și beneficiarii influenței promise/exercitate

În schimbul obținerii avantajelor descrise mai sus, au fost plătite traficantului de influență sume
de bani, produse alimentare, băuturi alcoolice și băuturi carbogazoase, combustibil pentru
autovehicule, lemne de foc, mobilier, servicii etc.

În multe dintre situații, beneficiarul și cel care își trafică sau promite să își exercite influența se
cunoșteau deja: relații de prietenie, colaborare profesională anterioară, rudenie.
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Pretențiile financiare ale celor care făceau traficul de influență includeau, pe lângă sumele
solicitate inițial, sume mai mici, cerute ulterior, pentru ”cheltuieli de protocol”, inclusiv întâlniri
organizate cu cei asupra cărora se trafica influența.

În multe situații, banii primiți erau păstrați integral de cel care făcea promisiunea traficării
influenței sale asupra celor cu competență de soluționare a problemei.

Banii au fost, de cele mai multe ori, dați în mai multe tranșe: fie suma totală era stabilită de la
început și se accepta primirea ei în mai multe etape, fie, după ce inițial era cerută o sumă de bani,
ulterior se revenea cu cereri succesive, traficantul de influență inventând obstacole care au apărut în
calea rezolvării situației și care puteau fi depășite prin oferirea unor sume mai mari.
În această ultimă situație, infracțiunea a căpătat un caracter continuat, solicitările de primire a
unor sume de bani fiind repetate, pentru rezolvarea aceleiași probleme. Cu toate acestea, unii dintre
angajații MAI implicați în comiterea acestor fapte erau extrem de insistenți cu cei interesați să le
cumpere influența, cu privire la sumele pretinse, solicitând sumele integral ca singura modalitate de a
asigura succesul demersului ilegal.

Atunci când rezolvarea situației pentru care se solicita intervenția se referea la obținerea unor
beneficii materiale (despăgubiri) de către cumpărătorul de influență, s-a negociat plata unui comision
de 25% din suma obținută, către traficantul de influență și intermediar.
E. Particularități

Pentru a crea aparențe de legalitate cu privire la banii primiți în schimbul exercitării influenței,
au fost încheiate contracte civile între traficant și cumpărător ori între cumpărătorul de influență și o
terță persoană, cunoștință a autorului traficului de influență
Exemplificare cazuri
1. Încheierea unei promisiuni de vânzare-cumpărare, la un preț supraevaluat, a unui teren pe care îl deținea polițistul
către cel care îi cumpăra influența. Astfel, suma de 100.000 de euro, promisă a fi plătită funcționarului care urma să își
încalce atribuțiile de serviciu, ajungea mai întâi la cel care își trafica influența, fiind inclusă în prețul unui teren, vândut
la un preț supra evaluat. Traficantul de influență obține două avantaje: reușește să vândă la un preț bun o proprietate
pe care intenționa de mult tip să o vândă, dar nu găsise cumpărător și negociază să îi revină și o parte din banii primiți
pentru a fi remiși funcționarului public asupra căruia se trafica influența.
2. Emiterea unei facturi fiscale având valoarea sumei pretinse în schimbul traficului de influență. Factura fiscală, având
ca obiect materiale de construcţii, materiale care în realitate nu au fost niciodată livrate către firma beneficiară, este
emisă de o firmă al cărui administrator era prieten cu polițistul și este plătită de firma administrată de cumpărătorul de
influență. Ulterior, banii sunt remiși polițistului de către emitentul facturii.
3. Este încheiată, formal, o promisiune bilaterală de vânzare între cumpărătorul de influență și cel care promite să și-o
exercite, având ca obiect transferul viitor al dreptului de proprietate asupra unui teren extravilan arabil în suprafaţă de
1.800 m.p., fără ca banii să fie propriu-zis plătiți. Actul sus-menţionat a fost încheiat în scopul de a disimula sub forma
unui contract civil aparent licit adevărata provenienţă a sumei de 22.000 euro primită de către inculpat, ca urmare a
traficării influenţei sale.



Pe parcursul săvârșirii infracțiunilor, autorii și complicii acestora au desfășurat acțiuni de
ascundere sau protejare a activității infracționale constând în:
o scoaterea acumulatorului din telefonul mobil în timpul întâlnirilor dintre cumpărător și
cel care făcea traficul de influență;
o lăsarea telefonului mobil într-o altă încăpere;
o scrierea sumelor pe bilețele de hârtie;
o încheierea unor convenții civile pentru a masca prețul traficului de influență;
o primirea banilor în plicuri de hârtie;
o comunicarea codificată (de exemplu, exprimarea sumelor de bani în grade Celsius);
o infracțiuni de șantaj (amenințări cu moartea la adresa cumpărătorului de influență în
cazul denunțării faptei penale).
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În vederea exercitării influenței promise, în unele cazuri, autorul traficului de influență – angajat
al MAI, apelează la intermediari care se aflau în diverse relații (de rudenie, de serviciu etc.) cu
funcționarul/magistratul care avea competențe legale în verificarea/cercetarea cumpărătorului de
influență. Totodată, au existat și situații în care angajatul MAI a avut doar rolul de intermediar,
promisiunea traficului de influență fiind realizată de către un cunoscut/ rudă de-a angajatului.
Prin folosirea intermediarului au fost promise intervenții pentru obținerea unei soluții favorabile
în dosare penale, „rezolvarea” unor situații privind suspendarea permisului de conducere etc. Uneori,
pentru contribuția sa, intermediarul obține diverse foloase materiale necuvenite.

Au existat situații în care ofițerul de poliție, condamnat pentru complicitate la trafic de
influență, a recomandat și intermediat întâlniri ale cumpărătorului de influență cu avocați, identificați
de către primul ca având influențe asupra judecătorilor. Scopul acestor întâlniri era identificarea de
soluții ilicite pentru punerea în libertate a fiului cumpărătorului de influență, aflat în stare de arest
preventiv.

În unele situații din domeniul supravegherii și controlului traficului rutier, influența asupra
agenților de constatare a fost exercitată de șeful ierarhic, care, profitând de prerogativele funcției de
conducere, pe lângă intervenția realizată, i-a și determinat (instigat) pe aceștia să comită infracțiuni de
abuz în serviciu prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu. În toate
cazurile în care și-a exercitat influența, ofițerul cu funcție de conducere a obținut un beneficiu personal,
iar în situațiile privind instigarea subalternilor la abuz în serviciu scopul a fost acela de a obține avantaje
pentru șoferii contravenienți, cunoscuți sau angajați ori rude ale prietenilor polițistului cu atribuții de
coordonare a serviciului rutier din cadrul inspectoratului județean de poliție.
Cu privire la acest domeniu de activitate, observăm faptul că tipologia acțiunilor și mijloacelor
prin care cumpărătorii de influență au obținut avantajul pentru care au plătit mita este similară cu
tipologia acțiunilor și mijloacelor prin care șoferii contravenienți au încercat să ”scape” de rigorile legii
în urma abuzului în serviciu comis de polițiști.

Primirea în avans a banilor era o condiție a demarării acțiunilor ce aveau ca finalitate
rezolvarea situației cumpărătorului de influență. Deși nu avea intenția să facă nimic concret, lucrătorul
MAI lua banii motivând că îi va da persoanei asupra căreia va fi exercitată influența pentru a o
determina să își încalce îndatoririle. În realitate, banii erau păstrați și ulterior refuza să îi înapoieze,
pretextând că au fost deja ”plătiți” și nu pot fi recuperați.

IV.4 Abuzul în serviciu cu obţinerea pentru sine sau pentru altul a unor foloase
necuvenite (art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi
sancţionarea faptelor de corupţie)






Consideraţii generale
Contextul producerii infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinerea unor foloase necuvenite
Modalităţi de comitere a infracţiunii
Alte infracţiuni comise în legătură cu infracţiunea de abuz în serviciu cu obţinerea unor foloase
necuvenite
Date statistice
A. Consideraţii generale
Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, prevede la art. 13 ind. 2 că: „În cazul infracţiunilor de abuz în
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serviciu sau de uzurpare a funcţiei, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un
folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.”
Abuzul în serviciu este definit la art. 297 din Codul penal, conform căruia „fapta funcţionarului
public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod
defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale
unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi
interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.”
Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 405 din 15 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr.
517 din 8 iulie 2016, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. 297 alin.
(1) din Codul penal, constatându-se că acestea sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma
„îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înţelege „îndeplineşte prin încălcarea legii”.
Conform alin. (2) al aceluiaşi articol, „cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului
public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori
creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă,
religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică
necontagioasă sau infecţie HIV”.
Contextul producerii infracţiunii
Ca urmare a analizei rechizitoriilor, au fost identificate o serie de contexte de producere a
infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinerea unor foloase necuvenite, cel mai des întâlnite fiind redate
mai jos sub o formă sintetizată, alături de câteva exemple extrase din rechizitorii, care susţin
împrejurările şi cadrul de circumstanţe pentru fiecare dintre acestea:
B.



Exercitarea de către manageri a atribuţiilor specifice funcţiei în ceea ce priveşte
coordonarea activităţilor personalului din subordine
Acest context este întâlnit pe domeniul „management/conducere”. Astfel, contextul a fost
identificat într-un număr de 7 cauze analizate pe acest domeniu, reprezentând 25% dintre cauzele
analizate cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu cu obţinerea unor foloase necuvenite.
Exemplificare cazuri
1. În perioada 2008-2011, învinuitul, în calitate de adjunct al comandantului unei secţii de pompieri, abuzând de
atribuţiile de serviciu, i-a folosit pe subordonaţi în timpul programului subunităţii, să presteze diferite activităţi în folosul
său, folosindu-se uneori şi de autovehiculele din dotare.
2. Inculpatul, în perioada august-septembrie 2006, i-a luat pe militarii în termen, cărora le coordona activitatea, din
timpul programului pentru a efectua lucrări de renovare a apartamentului său.
3. În perioada 2004-2011, învinuitul, în calitate de comandant al unei secţii de pompieri, a ordonat subofiţerilor săi, ca
în timpul programului de lucru al subunităţii, să presteze diferite activităţi pentru sine, pentru rudele şi cunoscuţii săi.


Exercitarea atribuţiilor de serviciu ale diferitelor categorii de personal MAI a căror
depăşire a condus la însuşirea, fără temei legal, a unor sume de bani sau alte bunuri
Acest context este întâlnit pe domeniul „poliţiei judiciară”, „resurse umane”, „medical”. Astfel,
contextul a fost identificat într-un număr de 6 cauze, reprezentând 21% din cauzele analizate cu privire
la infracţiunea de de abuz în serviciu cu obţinerea unor foloase necuvenite.
Exemplificare cazuri
1. Poliţistul a efectuat mai multe controale la diverse puncte de lucru ale unor societăţi, ocazie cu care a ridicat
documente de evidenţă contabilă, precum şi sume de bani găsite în casele de marcat, fără un temei legal şi fără a
înregistra actul de control în evidenţele inspectoratului judeţean de poliţie, pentru motivul că nu ar fi fost înregistrate în
casele de marcat. În unele cazuri a întocmit dosare penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, deşi
fapta, dacă ar fi fost într-adevăr constatată, constituia contravenţie. În alt caz, a întocmit alte acte procesuale în fals
pentru justificarea ridicării sumelor de bani de la respectivele societăţi.
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2. Cu ocazia cercetării la faţa locului efectuate cu privire la decesul în condiţii suspecte al unei persoane, şi-a încălcat
atribuţiile de serviciu ce-i reveneau în calitate de ofiţer de poliţie judiciară, prin aceea că a ridicat din locuinţa persoanei
decedate o armă cu aer comprimat, precum şi 4 cutii conţinând cantitatea totală de 328 alice din plumb, bunuri pe care
nu le-a menţionat în cuprinsul procesului – verbal de cercetare la faţa locului întocmit cu acel prilej, ci şi le-a însuşit şi
le-a deţinut neîntrerupt în posesia sa până în 2013, când au fost identificate de către organele de urmărire penală în
sediul Poliţiei.



Exercitarea atribuţiilor privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, ori de
cercetare în dosarele penale aflate în lucru, prin depăşirea cărora angajatul MAI şi-a însuşit
sumele de bani obţinute de la contravenienţi sau alte bunuri recuperate sau obţinute în urma
cercetărilor efectuate şi care trebuiau sau au fost depuse în locuri speciale, conform prevederilor
legale
Acest context este întâlnit pe domeniile „poliţie judiciară” şi „poliţie de frontieră”. Astfel,
contextul a fost identificat într-un număr de 5 cauze analizate pe aceste domenii, reprezentând 18% din
cauzele analizate cu privire la infracţiunea de de abuz în serviciu cu obţinerea unor foloase necuvenite.
Exemplificare cazuri
1. Inculpatul, în calitatea avută de comisar-şef de poliţie, acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, prin
neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu stabilite prin HGR 731/2007 şi Ordinul MAI 73/2013, nu a predat sumele de bani
confiscate de la contravenienţi în baza proceselor-verbale întocmite, creând astfel o pagubă bugetului de stat în suma
totală de 21.764 lei, sumă care constituie în acelaşi timp şi folosul necuvenit obţinut de către acesta.
2. În calitate de ofiţer de poliţie, în exercitarea atribuţiilor de serviciu privind constatarea şi sancţionarea
contravenţiilor, în mod repetat, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a efectuat controale economice la diferite
persoane juridice şi fizice autorizate, întocmind procese verbale cuprinse în mai multe carnete, dintre care două însuşite
fără drept, nu a înregistrat şi predat documentele menţionate, după completare, iar sumele de bani înscrise în cuprinsul
documentelor ca fiind confiscate şi ridicate de la contravenienţi, în cuantum total de 21.907,43 lei, şi le-a însuşit (suma
reprezentând atât prejudiciu cauzat bugetului de stat cât şi un folos necuvenit obţinut de inculpat).
3. În exercitarea atribuțiilor de serviciu vizând instrumentarea în calitate de organ de cercetare penală a unui dosar
penal având ca obiect infracțiunea de însușirea bunului găsit prevăzută de art. 243 C.p. - nu a întocmit actele privind
predarea de către persoana în cauză a telefonului mobil proprietarului, nu a procedat la restituirea acestui bun către
acesta din urmă ci și l-a însușit iar ulterior l-a înstrăinat.
4. Din dispoziţia şefului de sector, angajaţii Poliţiei de Frontieră au scos din camera de corpuri delicte, fără respectarea
reglementărilor, un număr de pachete de ţigări confiscate, provenite dintr-o activitate de contrabandă.



Desfăşurarea unor concursuri pentru încadrarea unor funcții vacante
Acest context este întâlnit pe domeniul „resurse umane”. Astfel, contextul a fost identificat întrun număr de 5 cauze analizate pe acest domeniu, reprezentând 18% din cauzele analizate cu privire la
infracţiunea de abuz în serviciu cu obţinerea unor foloase necuvenite.
Exemplificare cazuri
1. În urma scoaterii la concurs a unor posturi, membrii mai multor comisii de examinare au desfăşurat activităţi
infracţionale, în scopul fraudării rezultatelor concursurilor, scopul final al activităţii infracţionale fiind acela ca anumiţi
candidaţi să fie favorizaţi, prin falsificarea de către membrii comisiilor de examinare a foilor de răspuns de la proba
scrisă, pentru ca astfel aceşti candidaţi să poată fi declaraţi admişi în detrimentul altor candidaţi care ar fi trebuit
declaraţi admişi, dacă locurile respective nu ar fi fost ocupate de candidaţii favorizaţi.
2. În urma desfășurării, la nivel județean, a unor concursuri pentru încadrarea posturilor de subofiţeri, rezultatele au
fost comunicate la eşalonul superior, unde s-au centralizat rezultatele aceluiaşi examen de la toate inspectoratele din
ţară. Conducerea a constatat că la o anumită unitate teritorială au fost acordate, la proba scrisă, note de „10” pentru
171 de candidaţi, în condițiile în care, la toate celelalte inspectorate, unde fuseseră distribuite aceleaşi subiecte, s-au
acordat în totalitate 39 de note de „10”. Pentru acest motiv s-a dispus efectuarea unui control de către serviciul de
specialitate. Cercetările au arătat că înainte de începerea probelor concursului, asupra fostului inspector şef dar şi
asupra preşedintelui comisiei de examinare și a altor membri din comisia condusă de acesta, precum şi asupra altor
cadre din conducerea inspectoratului, au început să se exercite, de către diferite persoane, influenţe, în sensul că aceste
persoane erau interesate ca anumiţi candidaţi ce concurau la acest examen să fie declaraţi admişi. Inculpaţii şi învinuiţii
au contribuit la falsificarea unui număr de 205 foi concurs, pentru tot atâţia candidaţi, cu intenţia ca ei să primească
note mari pentru a fi declaraţi admişi la acest concurs.
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3. În urma unui control efectuat s-a constatat că la un concurs organizat pentru ocuparea a 9 posturi de subofiţeri din
sursă externă, au fost deficienţe începând cu numirea unui număr par de membri în comisie şi până la existenţa unor
modificări în rezultatele candidaţilor, fiind sesizate organele competente pentru efectuarea cercetărilor. Membrii
comisiei de concurs au hotărât să modifice rezultatele a 3 candidați, deoarece preşedintele comisiei şi secretarul acesteia
ar fi primit de la inspectorul şef, după fiecare probă de concurs, o listă ce conţinea numele candidaţilor care trebuiau
să fie promovaţi.
4. În urma analizei dosarului de organizarea şi desfăşurare a unui concurs de recrutare din sursă externă, s-a constatat
că există foarte multe modificări ale performanţelor obţinute de către mai mulţi candidaţi la probele sportive, aceste
modificări influenţând în mod decisiv stabilirea candidaţilor admişi; totodată, au fost falsificate și lucrările scrise ale
unora dintre candidaţi constatându-se că unii candidați nu şi-au scris ei numele şi prenumele pe foaia de concurs;
membrii comisiei nu au recunoscut faptele însă este evident că au ştiut că lucrările anumitor candidaţi au fost înlocuite
deoarece după terminarea probei scrise, s-au deplasat împreună într-un birou pentru corectarea lucrărilor şi întocmirea
documentelor.

C. Modalităţi de comitere a infracţiunii
Acest subcapitol surprinde în principal modurile de operare folosite de către autori în realizarea
infracţiunilor de corupţie, precum şi unele manifestări concrete ale faptelor. De asemenea, au fost
prezentate frecvenţele cu care modurile de operare au fost identificate, precum şi domeniile de
activitate în care acestea au fost întâlnite.
Principalele moduri de operare rezultate în urma analizei datelor sunt următoarele:

Însuşirea de bani sau alte bunuri prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu
Modul de operare analizat a fost identificat pe mai multe domenii de activitate, respectiv
„poliţie judiciară”,„poliţie rutieră”, „poliţie de frontieră”, „medical” şi „logistică”.
Acest mod de operare reiese ca fiind cel mai des întâlnit în săvârşirea infracţiunilor de abuz în
serviciu cu obţinerea unor foloase necuvenite, respectiv într-un număr de 11 cauze, reprezentând 39%
din totalul cauzelor care au vizat săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinerea unor foloase
necuvenite.
Modul de operare se caracterizează în principal prin încălcarea cu intenţie a atribuţiilor de
serviciu de către angajaţii MAI în scopul însuşirii unor sume de bani, bunuri sau alte foloase rezultate
din activitatea desfăşurată sau care erau în legătură cu acele atribuţii de serviciu.
Exemplificare cazuri
1. Poliţistul şi-a însușit sumele de bani confiscate de la contravenienți în urma aplicării unor sancțiuni.
2. Poliţistul şi-a însuşit o armă ridicată cu ocazia efectuării unei cercetări la fața locului.
3. Poliţiştii şi-au însușit telefoanele mobile ce au fost pierdute, găsite ulterior și care trebuiau predate proprietarului.
4. Polițistul a pretins sume de bani cu titlu de onorariu pentru expertize tehnice auto, fără a dispune procedeele
probatorii în dosarele care îi erau repartizate, însușindu-și sumele de bani.
5. Şeful de sector, deşi se afla în concediu de odihnă, a dispus ca un număr de 1.244 pachete de ţigări confiscate,
provenite dintr-o activitate de contrabandă, să fie scoase din zona de competenţă a Sectorului Poliţiei de Frontieră şi
transportate într-o altă locaţie, în vederea însuşirii de către acesta.



Implicarea angajaţilor MAI în scopul obţinerii unui favor pentru o persoană cunoscută
sau în sprijinul unor grupări infracţionale
Modul de operare analizat a fost identificat pe mai multe domenii de activitate, respectiv „resurse
umane”, „poliţie judiciară”, „poliţie rutieră”, „poliţie de frontieră”, „permise de conducere şi
înmatriculări”.
Acest mod de operare a fost identificat într-un număr de 10 cauze, reprezentând 36% din totalul
cauzelor care au vizat săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinerea unor foloase necuvenite.
Din cele 10 cauze, ponderea cea mai mare o au dosarele penale identificate pe domeniul „resurse
umane” (5 cauze) care au ca obiect încadrarea ilegală a unor funcţii vacante din cadrul MAI.
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În toate cazurile analizate pe domeniul anterior menţionat, scopul urmărit era acela ca anumiţi
candidaţi să fie favorizaţi, prin falsificarea de către membrii comisiilor de examinare a rezultatelor
obținute. Acest lucru se realiza prin:
- consemnarea altor rezultate decât cele obţinute în mod real de către candidați, cu ocazia
susţinerii probelor fizice/practice din cadrul concursului de ocupare a unor posturi vacante;
- completarea şi/sau radierea unor răspunsuri incorecte, în cazul testelor tip grilă, sau înlocuirea
propriu-zisă a lucrărilor/foilor de răspuns.
În unele cazuri, membrii comisiilor de concurs au cedat presiunilor exercitate de terți (personal
din conducere, colegi, terți din afara unității) pentru favorizarea anumitor persoane, în vederea obținerii
în mod ilegal a funcțiilor, pe când în alte situații rude ale unor membri ai comisiilor de concurs erau
printre candidații favorizați. Totodată, au fost situații în care lucrătorii au primit sume de bani, bunuri
sau foloase (o lenjerie, o icoană etc.).
În unele spețe a fost reținută în sarcina inculpaților și infracțiunea de asociere pentru săvârșirea
de infracțiuni deoarece aceștia se comportau ca un grup ai cărui membri acționează conform unei voințe
comune pentru îndeplinirea scopului urmărit.
Exemplificare cazuri
1. În urma unui control efectuat s-a constatat că la un concurs organizat pentru ocuparea a 9 posturi de subofiţeri din
sursă externă au fost deficienţe începând cu numirea unui număr par de membri în comisie şi până la existenţa unor
modificări în rezultatele candidaţilor, fiind sesizate organele competente pentru efectuarea cercetărilor. Membrii
comisiei de concurs au hotărât să modifice rezultatele a 3 candidați, deoarece preşedintele comisiei şi secretarul acesteia
ar fi primit de la inspectorul şef, după fiecare probă de concurs, o listă ce conţinea numele candidaţilor care trebuiau
să fie promovaţi.
2. La scurt timp după ce a primit dosarul, un ofiţer de poliție a fost abordat de şeful său, care l-a atenţionat să facă „tot
posibilul pentru a determina” una dintre părți să îi plătească celeilalte o sumă de bani pretinsă. Totodată, inculpatul ia cerut subalternului său ca – la momentul prezentării uneia dintre părți în urma citării spre a fi audiată – să o conducă
în prealabil în biroul său de şef al BIC.
3. Șeful unui Post de Poliţie dintr-o comună, în baza unor înţelegeri prealabile cu diverși funcționari, i-a ajutat pe aceştia
să-şi încalce atribuţiile de serviciu specifice funcţiilor deţinute, inserând în mod nelegal în titlul de proprietate al unei
persoane, fără ştirea acesteia, niște terenuri pe care ulterior, cu contribuţia unui notar le-a dobândit în proprietate. În
baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale a participat în calitate de instigator sau complice la întocmirea în fals a 10
înscrisuri oficiale.
4. Un medic a emis reţete pe numele altor persoane decât beneficiarii reali susținând că a vrut să ajute diverse persoane,
printre care și persoane din centrul de reținere și arest preventiv, dată fiind lipsa de medicamente pentru astfel de
categorii; medicul a beneficiat nelegal de primirea şi folosirea substanţelor sau medicamentelor indicate în reţete.
Persoana în cauză a susţinut că a prescris tratamente pe numele pacienţilor din lista sa de asiguraţi, a ridicat
medicamentele de la o farmacie şi le-a administrat celor care aveau nevoie de ele. Totodată a precizat că o parte dintre
rețete le-a înmânat pacienţilor săi, la rugămintea lor, pentru ajutarea unor apropiaţi ai lor şi că au fost situaţii în care
a prescris medicamente fără consultarea persoanelor indicate și a remis tratamente gratuite unor persoane cu funcţii
publice din judeţ.
5. Poliţiştii de frontieră şi vameşii simulau derularea activităţilor de control pentru facilitarea intrării în ţară a unor
cantități mari de ţigări.
Implicarea funcţionarilor în activităţile ilegale ale grupului organizat reiese din neefectuarea sau „mimarea” unui
simplu control al autoutilitarei cu număr fals de înmatriculare, dar şi din neînregistrarea în fişele de evidenţă a datelor
de identificare ale maşinilor şi ale conducătorilor auto. Vehiculul conţinea cantitate de 1.660.000 țigări de contrabandă.
Cu toate că nu a existat niciun control al autoturismului, acesta a fost înscris în Fişa de evidenţă a lucrătorului vamal
cu menţiunea ”liber la vamă”.
Simularea controlului a fost făcută prin ciocănituri în caroserie, dar şi prin vizitarea interiorului acesteia. Încărcătura
era mascată de o pânză de culoare neagră, amplasată la urcarea în maşină ca o draperie, pentru a da imaginilor
înregistrate de camere impresia unui interior neiluminat, în condiţiile în care, pe timp de noapte, camerele de
supraveghere filmează alb-negru.
Sprijinirea grupului organizat reiese şi din faptul că poliţiştii de frontieră i-au învăţat pe traficanţi cum să-şi ascundă
marfa amplasată în vehicul astfel încât să nu poată fi identificată de camerele de supraveghere.
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Mai mult decât atât, după intrarea în ţară a vehiculului, şeful Detaşamentului de Intervenţie din cadrul Serviciului
Teritorial al Poliţiei de Frontieră a escortat autoutilitara, deplasându-se ca antemergător până la locul de depozitare
al țigărilor, care urma sa fie casa acestui angajat MAI.



Folosirea de către manageri a aportului conferit de funcţia deţinută în ceea ce priveşte
activitatea personalului din subordine, în scopul obţinerii unor foloase pentru sine sau pentru
altul
Modul de operare analizat a fost identificat pe domeniul „management/conducere” într-un
număr de 7 cauze, reprezentând 25% din totalul cauzelor care au vizat săvârşirea acestei infracţiuni.
Modul de operare se caracterizează în principal prin folosirea de către manageri a
subordonaţilor în interesul personal (ex. renovarea apartamentului), ori prin folosirea în interes
personal a unor bunuri din patrimoniul instituţiei în care îşi desfăşurau activitatea.
De remarcat că modul de operare a fost identificat exclusiv la nivelul unităţilor militare din
cadrul MAI (ex. secţii de pompieri, inspectorate de jandarmi).
Exemplificare cazuri
1. În perioada 2008-2011, învinuitul, în calitate de adjunct al comandantului unei secţii de pompieri, abuzând de
atribuţiile de serviciu, i-a folosit pe subordonaţi în timpul programului subunităţii, să presteze diferite activităţi în folosul
său, folosindu-se uneori şi de autovehiculele din dotare.
2. Inculpatul, în perioada august-septembrie 2006, i-a luat pe militarii în termen, cărora le coordona activitatea, din
timpul programului pentru a efectua lucrări de renovare a apartamentului său.
3. În perioada 2004-2011, învinuitul, în calitate de comandant al unei secţii de pompieri, a ordonat subofiţerilor săi, ca
în timpul programului de lucru al subunităţii, să presteze diferite activităţi pentru sine, pentru rudele şi cunoscuţii săi.

Repartizarea cauzelor pe moduri de operare privind săvârşirea infracţiunii de
abuz în serviciu cu obţinerea unor foloase necuvenite
Folosirea de către manageri a aportului conferit de funcţia deţinută
în ceea ce priveşte activitatea personalului din subordine, în scopul
obţinerii unor foloase pentru sine sau pentru altul
Implicarea angajaţilor MAI în scopul obţinerii unui favor pentru o
persoană cunoscută sau în sprijinul unor grupări infracţionale
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Însuşirea de bani sau alte bunuri prin îndeplinirea defectuoasă a
atribuţiilor de serviciu
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Grafic nr. 19

D. Alte infracţiuni comise în legătură cu infracţiunea de abuz în serviciu cu obţinerea unor foloase
necuvenite
Din analiza rechizitoriilor şi a hotărârilor definitive de condamnare a reieşit că în unele cauze
infracţiunea de abuz în serviciu cu obţinerea unor foloase necuvenite nu a fost singura infracţiune
săvârşită de angajatul MAI cu privire la care s-au efectuat cercetări sau pentru care a fost judecat.
Astfel, în acele cazuri, infracţiunea de abuz în serviciu cu obţinerea unor foloase necuvenite a fost
săvârşită într-un context care a presupus comiterea acesteia în concurs cu alte infracţiuni, fie ca
infracţiuni de mijloc, fie separat, în funcţie de situaţia de fapt reţinută.
Situaţia statistică a infracţiunilor comise în legătură cu infracţiunea de abuz în serviciu cu
obţinerea unor foloase necuvenite se prezintă astfel:
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Infracţiuni săvârşite în concurs cu infracţiunea de abuz în
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1.

Falsul intelectual
În cazuistica analizată, această infracţiune a fost comisă în scopul de a disimula infracţiunea de
abuz în serviciu cu obţinerea unor foloase necuvenite, în forma întocmirii unor documente care atestau
împrejurări nereale.
Exemplificare cazuri
1. Poliţistul a întocmit în fals o rezoluție de începere a urmăririi penale în care a atestat împrejurări nereale în sensul
că se efectuează urmărirea penală „faţă de A.N. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, faptă prevăzută de
art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. e din C.P., constând în aceea că persoane necunoscute, profitând de neatenţia părţii
vătămate, i-au sustras un telefon mobil”.
2. Poliţistul a întocmit acte procesuale în fals (prin plăsmuire totală) într-un dosar penal (dosar întocmit pentru
justificarea ridicării sumei de 510 lei), respectiv declaraţia olografă pretins dată în faza actelor premergătoare de către
făptuitoare, procesul – verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii şi a dreptului la apărare şi declaraţia pe formular de
învinuit pretins dată de o altă persoană.
3. Acţionând în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în mod concertat împreună cu colegul de echipaj şi aflându-se în
exerciţiul atribuţiilor de serviciu, un agent de poliţie, cu prilejul intervenţiei la faţa locului în urma sesizării prin „112”
a unor acte de violenţă fizică – ținând cont că cel care sesizase fapta afirmase că este victima unei agresiuni fizice din
partea unui ofiţer de poliţie (ofiţer de poliţie activ la data faptelor, fost Şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean) – a
falsificat două înscrisuri oficiale (procesul-verbal de sesizare din oficiu, respectiv fişa intervenţiei la eveniment „112”)
pe care le-a întocmit împreună cu colegul de echipaj cu prilejul intervenţiei şi pe care ambii agenţi le-au şi semnat la
final, atestând în cadrul respectivelor înscrisuri oficiale, în mod deliberat, împrejurarea necorespunzătoare adevărului,
că agresorul era neidentificat, omiţând cu ştiinţă şi în mod intenţionat că autorul agresiunii fusese indicat de victimă ca
fiind ofiţerul de poliţie.

2.

Uzul de fals
Identic cu situaţia expusă în cazul falsului intelectual, infracţiunea de uz de fals a fost săvârşită
de angajaţii MAI după întocmirea în fals a unor documente ce atestau împrejurări nereale.
Exemplificare caz
Poliţistul a întocmit în fals o rezoluție de începere a urmăririi penale în care a atestat împrejurări nereale în sensul că
se efectuează urmărirea penală „faţă de A.N. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, faptă prevăzută de art. 208
alin. 1 - art. 209 alin.1 lit. e din CP, constând în aceea că persoane necunoscute, profitând de neatenţia părţii vătămate,
i-au sustras un telefon mobil”. Ulterior, poliţistul a prezentat înscrisul oficial fals procurorului care supraveghea
urmărirea penală în cauză determinându-l să întocmească fără vinovăție rezoluția prin care a confirmat măsura
începerii urmăririi penale. Ulterior a folosit aceste acte formulând o propunere pe care a înaintat-o procurorului de
caz.
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Şantajul
Infracţiunea de şantaj a fost săvârşită în unele cazuri în concurs cu infracţiunea de abuz în serviciu
cu obţinerea unor foloase necuvenite, sub forma proferării de către angajaţii MAI a unor ameninţări
explicite pentru a determina unele persoane să plătească altora, în mod injust, diverse sume de bani.
3.

Exemplificare caz
Profitând de ascendentul ierarhic profesional conferit de funcţia sa de şef al Biroului de Investigaţii Criminale, prin
încălcarea deliberată a atribuţiilor sale de serviciu, poliţistul a exercitat în cadrul unui dosar penal, aflat în lucru la
formaţiunea de poliţie condusă de el, demersuri abuzive de imixtiune în activitatea de cercetare penală derulată în cauză
de către un subaltern al său. În aceeaşi calitate, i-a constrâns pe făptuitorii vizaţi în dosarul penal – prin ameninţări
explicite – în scopul de a plăti, în mod injust, persoanei vătămate în cadrul aceluiaşi dosar penal, un folos patrimonial
în sumă de 1.100 lei.

Constituirea unui grup infracţional organizat
În vederea fraudării concursurilor pentru încadrarea unor funcții vacante, membrii comisiilor
de concurs „colaborau” în vederea atingerii scopului comun, favorizarea anumitor candidați.
Modalitatea în care este proiectat procesul de selecţia, în faza organizării efective a concursurilor, face
imposibilă materializarea intenției vreunui membru din comisie de a favoriza anumiți candidați, fără
complicitatea celorlalți membri ai comisiei.
5.
Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri
În unele cazuri infracțiunea de abuz în serviciu a fost săvârșită în concurs cu aceea de sustragere
sau distrugere de înscrisuri, cea din urmă fiind săvârșită pentru acoperirea celei dintâi. În unele cazuri,
documentele sustrase au fost foi de răspuns ale candidaților care fuseseră refăcute, în alte cazuri au fost
sustrase documente referitoare la desfășurarea unui contract de achiziție fără respectarea prevederilor
legale etc.
6.
Complicitate la contrabandă calificată (prev. de art.48 NCP rap. la art.270 alin.2
lit.a) şi alin.3 şi art.274 din Legea nr.86/2006 cu aplic. art.5 alin.1 NCP)
Din analiza rechizitoriilor reiese în majoritatea cazurilor asocierea domeniului poliţiei de
frontieră cu contrabanda, această infracţiune fiind principala activitate a grupurilor infracţionale
organizate, în special achiziţionarea de ţigarete în cantităţi ce depăşeau cu mult limitele prevăzute de
dispoziţiile legale şi introducerea acestora în România prin sustragerea de la plata accizelor şi a taxelor
vamale.
4.

E. Date statistice
Datele extrase din rechizitorii relevă că aproape toate cazurile cu infracţiuni de abuz în serviciu
cu obţinerea unor foloase necuvenite s-au produs în unităţi teritoriale ale MAI, cu o singură
excepție (o cauză).
În ceea ce privește frecvența cu care această infracţiune a fost identificată în structurile MAI,
două din cinci cauze au vizat angajați ai IGPR (39%), un sfert dintre cauze (25%) angajați ai IGSU
și una din cinci spețe, angajați ai IGJR (18%). În unul din zece cazuri (10%) a fost vorba despre
angajați ai IGPF și într-un număr mic de caze au fost implicați angajați ai DRPCIV (4%) și ai Direcției
Medicale (4%).
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Cu privire la liniile de muncă/domeniile în care a fost săvârşită infracţiunea de abuz în serviciu
cu obţinerea unor foloase necuvenite, situaţia este următoarea:
- în trei din zece cazuri (29%) infracţiunea s-a produs pe domeniul „resurse umane”;
- un sfert dintre cauze (24%) au vizat angajați MAI cu funcții de conducere;
- în unul din cinci cazuri (19%) infracţiunea s-a produs pe domeniul „poliție judiciară”;
- în câte 8% dintre cauze infracțiunea s-a produs pe domeniile „poliţie de frontieră” și
„poliție rutieră”;
- un număr mic (3%) de cazuri pe fiecare dintre domeniile „medical” și „logistică” şi unul
în forma complicității fără legătură cu atribuțiile de serviciu.
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În ceea ce priveşte locul săvârşirii faptei, în nouă din zece cauze (89%) infracţiunea de abuz
în serviciu cu obţinerea de foloase s-a săvârşit la sediul/locul de muncă al angajatului MAI și într-un
număr mic de cazuri locul săvârşirii a fost în stradă (7%) sau în alt loc public (4%).
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Referitor la participaţia penală, se remarcă faptul că aproape toate infracţiunile de abuz în
serviciu cu obţinerea unor foloase necuvenite au fost săvârşite de angajaţii MAI în calitate de autori
(94%), într-un număr mic de cazuri angajatul MAI a avut calitatea de instigator (3%) sau complice
(2%). Într-un singur caz a existat participație improprie (1%).
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În ceea ce priveşte tipul infracţiunii, s-a constatat că în cele mai multe cazuri (82%)
infracţiunea de abuz în serviciu cu obţinerea unor foloase necuvenite a fost săvârşită în mod repetativ
(mai multe fapte sau acte materiale). În unul din cinci cazuri (18%) infracţiunea a fost comisă
singular.
Tipul infracțiunii
singulară
18%

repetativă
82%

Grafic nr. 25
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Cu privire la tipul folosului obținut, în mai mult de o treime dintre cazuri (36%) acesta a
constat exclusiv în bunuri și alte foloase (telefoane mobile, arme, terenuri agricole, diverse servicii).
În aproape o treime din cazuri (32%) folosul obținut a constat doar în bani, iar în 14% dintre cazuri,
pe lângă bani, a constat și în bunuri sau foloase (produse alimentare, o icoană, o lenjerie de pat etc.).
În unul din cinci cazuri (18%) folosul a fost reprezentat de favorizarea sau „ajutorul” acordat unor
rude/cunoștințe.
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bani, bunuri și alte
foloase, 14%

bunuri și/sau alte
foloase, 36%

favorizarea unor
rude/cunoștințe,
18%
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În ceea ce privește modul de sesizare în cazul infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinerea unor
foloase necuvenite, mai mult de un sfert dintre cauze (28%) au avut la bază acte încheiate de alte
organe de constatare, mai exact sesizări din partea structurilor de control.
De asemenea, într-un sfert dintre cazuri (25%) a fost înregistrat denunț.
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Grafic nr. 27

Referitor la tipul faptei, luând în considerare modul de acţiune al inculpatului, factorii
interni/externi care au stat la baza luării deciziei de a comite fapta, precum şi interacţiunea acestuia cu
alte persoane, au fost constatate următoarele:
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- în aproape două din cinci cauze (37%) în comiterea infracțiunii au fost implicați lucrători
cu funcții de conducere – internă-ierarhică;
- în o treime dintre cazuri (33%) vorbim de fapte solitare, persoanele condamnate fiind cele
care au avut inițiativa în comiterea faptei şi au acţionat singure, fără implicarea altor persoane;
- în 15% din cazuri comiterea infracțiunilor a presupus o interacțiune de tip internă-colegi și
în același număr de cauze angajații MAI au săvârșit faptele ca urmare a unor presiuni din exterior
(15%).
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În ceea ce privește finalitatea judiciară, datele arată că, din totalul angajaților MAI condamnați
pentru infracțiunea de abuz în serviciu cu obţinerea unor foloase necuvenite, 85% au primit pedepse
cu suspendarea executării pedepsei, iar 15% închisoare cu executare.
Finalitatea judiciară
executare
15%

suspendare
85%

Grafic nr. 29
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IV.5 Folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului
unor persoane neautorizate la aceste informaţii




Accesarea informațiilor traficate
Transmiterea informațiilor nedestinate publicității
Ascunderea divulgării informațiilor nedestinate publicității
Cazuistica analizată evidențiază faptul că au existat situații în care angajați ai MAI au divulgat
informații nedestinate publicității pentru obținerea unor foloase necuvenite (bani, produse) pentru
avertizarea, protejarea sau favorizarea unor rude/persoane apropiate, dar și pentru asigurarea unei
poziții cheie în cadrul anturajului (poziție care să permită menținerea funcției de conducere ce facilita
accesul la informații de interes). Astfel, divulgarea de informații nedestinate publicității a condus atât
la protejarea unor activități ilicite, cât și la compromiterea unor momente operative.
În cele ce urmează vom prezenta principalele aspecte cu privire la modul de săvârșire al acestor
fapte:
A. Accesul la informațiile traficate
1.
Informațiile divulgate sunt deținute în virtutea atribuțiilor de serviciu și/sau a ordonanței
de delegare
Polițistul are acces la informații provenite din:

dosare penale în care era delegat să desfășoare acte penale,

dosare disjunse din cauze în care a desfășurat activități conform delegării,

planuri de acțiune,

desfășurarea activităților coordonate.
Exemplificare cazuri
1. Fiind delegat în vederea efectuării de acte de urmărire penală, pe baza informațiilor rezultate în urma punerii în
executare a autorizațiilor de interceptare a unor convorbiri telefonice, polițistul își dă seama de obiectul unei noi cauze
disjunse și își avertizează o rudă, posibil implicată „în contextul în care știam că persoanele din anturajul lui politic ar
putea să-i ceară să intervină în vreun fel sau să se implice în activități ilegale”.
2. Informațiile accesate în virtutea atribuțiilor de serviciu și a ordonanței de delegare, cu privire la existența unui denunț,
activitatea infracțională constatată, existența probelor și pregătirea unei operațiuni de prindere în flagrant, au fost
transmise unui comisar din cadrul Gărzii Financiare. Acesta le-a transmis mai departe, încunoștințându-și un coleg
despre existenţa dosarului penal ce îl viza, împiedicând realizarea flagrantului și îngreunând cercetările pentru
probarea infracțiunii de corupție.
3. Informațiile accesate în virtutea atribuțiilor de serviciu cu referire la data și ora la care erau planificate acțiuni mixte
de control inopinat la societăți comerciale care ofereau spre vânzare substanțe etnobotanice erau transmise unui
administrator ce avea în gestiune una din societățile vizate, acesta fiind sfătuit ca în perioada planificată să țină
magazinul închis din motivul lipsei de marfă.
În acest fel, organele de control abilitate au fost împiedicate să depisteze și să sancționeze corespunzător derularea unor
activități de comercializare de substanțe și/sau produse ”etnobotanice”, potențial dăunătoare sănătății populației (în
absența informațiilor cu privire la planificarea controalelor, respectiva societate a fost sancționată pentru mai multe
nereguli constatate).
4. Având în coordonare un serviciu specializat în domeniul informațiilor, prin atribuțiile de serviciu corespunzătoare
funcției de conducere deținute, având acces la informații nedestinate publicității, a informat persoane din anturajul său
cu privire la prezența unor nume/posturi telefonice în lucrări/solicitări de interceptare, dar și cu privire la persoane
publice, aflate în funcții importante.

2.
Informațiile divulgate sunt obținute prin încălcarea prevederilor legale și în exercitarea
atribuțiilor de serviciu
Polițistul, prin încălcarea prevederilor legale:

accesează baze de date,

fotografiază documente de serviciu.
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Exemplificare cazuri
1. Accesează, prin încălcarea prevederilor legale şi în exercitarea atribuțiilor de serviciu, informații referitoare la
proprietarul unui autoturism și le transmitere unei rude interesate, ce avea calitatea de inculpat într-un dosar. Astfel,
au fost afectate interesele instituției publice în care era încadrat polițistul, cât şi drepturile şi interesele legitime ale
societății comerciale ce deținea în proprietate autoturismul verificat, ale cărei date nu erau destinate publicității şi care
au fost prelucrate fără respectarea prevederilor legale.
2. Fotografiază un document de serviciu, ce aparținea unui coleg de birou, document ce viza cercetările care se realizau
de o altă instituție cu privire la firma deținută de o persoană cu care polițistul se afla în relații apropiate, cu intenția de
a-l folosi pentru a permite accesul acestei persoane la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii.

3.

Informațiile divulgate sunt obținute prin accesarea relațiilor de serviciu/de amiciție

Polițistul obține informațiile în baza relațiilor de serviciu, solicitând sprijin unor colegi
îndreptățiți să le dețină. A existat și situația în care informațiile au fost primite de la o persoană din
cadrul sistemului judiciar, care se afla în relații de amiciție cu polițistul.
Exemplificare cazuri
1. Obține de la adjunctul inspectorului șef variantele de răspuns pentru proba scrisă (tip grilă) pe care urma să o susțină
fratele său, în cadrul concursului de angajare organizat la nivelul inspectoratului. În schimbul subiectelor, angajatul
oferă șefului său diverse sume de bani, în mai multe tranșe. Astfel, adjunctul inspectorului șef nu numai că acceptă mita,
dar și promovează în instituție un comportament deviant - fraudarea concursului de angajare.
2. Solicită specialistului delegat în dosar să îi spună dacă cercetările sunt extinse și față de societatea deținută de un
cunoscut al său, în contextul în care acesta din urmă primise de la organele de cercetare, solicitări de documente în
legătură cu o firmă cu care se afla în relații contractuale.
3. Obține de la un judecător cu care se afla în relații de amiciție informații cu privire la emitere unor mandate și obiectul
respectivelor mandate și le divulgă persoanelor interesate.

B. Cum erau transmise informațiile nedestinate publicității
Unde avea loc transmiterea informațiilor:

în locuri publice,

la domiciliul beneficiarului informațiilor,

în autoturismul de serviciu al polițistului.
Sub ce formă erau transmise informațiile:

pe suport de hârtie,

verbal.
Exemplificare cazuri
1. În cadrul unor întâlniri informale, în locuri publice, inculpatul a înmânat direct beneficiarului, ca urmare a unei
cereri anterioare, un plic conţinând o notă de redare și l-a informat verbal că în urma verificărilor pe care le-a efectuat,
numele acestuia nu apare în lucrări sau solicitări de interceptări ale serviciului pe care îl conducea.
2. Inculpatul se deplasează la domiciliul beneficiarului și îi înmânează personal pe suport hârtie, informațiile care - la
momentul respectiv - nu erau destinate publicității.
3. Obține de la un judecător cu care se afla în relații de amiciție, informații cu privire la emitere unor mandate și obiectul
respectivelor mandate și le divulgă persoanelor interesate.

C. Cum se încerca ascunderea infracțiunilor comise
Ștergerea înregistrărilor din telefonul beneficiarului informațiilor cu privire la numele şi
numărul de telefon al persoanei care a divulgat informațiile nedestinate publicității, în scopul de a
înlătura orice dovezi privind natura reală a relației dintre cei doi.
Avertizarea și instruirea beneficiarului informațiilor cu privire la aspectele pe care va trebui să
le declare dacă va fi contactat, în scopul de a nu divulga activitatea infracțională a polițiștilor.

55

IV.6 Alte infracțiuni de corupție



Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene
Efectuarea de acte de comerț incompatibile cu funcția deținută

A. Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale UE
Fraudarea intereselor financiare ale Uniunii Europene de către personalul MAI s-a manifestat
în domeniul agricol, în implementarea unor proiecte în cadrul Măsurii 112 - „Instalarea tinerilor
fermieri” și în obținerea subvențiilor pentru unele suprafețe de teren agricol avute în exploatare. Astfel,
au existat situații punctuale în care angajați ai MAI au acționat direct și în interes personal, dar și
indirect, prin acceptarea rolului de interpus în baza relațiilor personale avute cu beneficiarul principal,
asigurând acestuia din urmă condițiile de eligibilitate necesare pentru obținerea nelegală de fonduri
nerambursabile de la bugetul Uniunii Europene.
Particularități cu privire la modul în care au fost săvârșite aceste fapte:



Inculpatul a omis, cu bună știință, să furnizeze datele cerute potrivit legii pentru obținerea
de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori
în numele ei, prin inacțiunea sa obținând direct și ilegal fonduri europene
Exemplificare caz
Angajatul MAI omite notificarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit cu privire la resoluționarea
contractului de comodat încheiat pentru sediul social declarat în scopul de a fi utilizat pentru activități agricole,
respectiv ca fermă destinată creșterii animalelor, împrejurare care ar fi condus la neîndeplinirea condițiilor de
eligibilitate, neselectarea proiectului depus în vedere încheierii contractului de finanțare și implicit neacordarea tranșei
de plată în cadrul proiectului „Instalarea tânărului fermier”.



Inculpatul a falsificat documentele necesare pentru a demonstra îndeplinirea condițiilor
de eligibilitate
Exemplificare caz
Pentru a accesa în mod direct fonduri europene, angajatul MAI a declarat în fals în cererea de finanțare sediul social
pentru PFA-ul deținut, la un imobil pentru care avea reziliat contractul de comodat.



Angajatul MAI a sprijinit obținerea nelegală a fondurilor din bugetul UE, în beneficiul
unei persoane din anturajul său, prin acceptarea rolului de interpus
Exemplificare caz
Îndeplinind condiția de vârstă, angajatul MAI a acceptat să sprijine administratorul unei societăți comerciale (la care
era angajat tatăl său) în accesarea nelegală a fondurilor din bugetul UE, astfel:
- pentru a se crea artificial celelalte condiții de eligibilitate, pentru sine – în calitate de persoană interpusă, angajatul
MAI a fost de acord ca administratorul societății comerciale să realizeze și să utilizeze o ștampilă cu amprenta olografă
a semnăturii sale, pentru falsificarea unor contracte de arendare în care i se atribuia calitatea de arendaș;
- pentru a sprijini folosirea/prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, în
calitate de interpus, îl împuternicește pe administratorul societății comerciale (adevăratul beneficiar) în relația cu
centrul județean APIA și îl mandatează să acceseze în numele său mai multe proiecte, pe baza acelorași contracte de
arendă falsificate;
- pentru a facilita accesul beneficiarului real la fondurile europene accesate nelegal, îl împuternicește pe acesta în
relația cu banca la care erau deschise conturile în care se încasau subvențiile.

B. Efectuarea de acte de comerț incompatibile cu funcția deținută
Efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau
însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană și încheierea de tranzacții financiare, utilizând
informațiile deținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării, s-au înregistrat pentru unele fapte
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săvârșite de angajați ai MAI în perioada 2008-2015. În aceste situații, angajații MAI au îndeplinit atât
rol de administratori în fapt ai firmelor deținute prin interpuși, cât și rol de executanți ai activităților
înregistrate în obiectul de activitate al societăților respective.
Prin intermediul societăților comerciale administrate în fapt, angajații MAI ofereau contra cost
următoarele tipuri de servicii:
- transport marfă,
- cazare și pachete turistice,
- realizarea documentației pentru avizarea ISU a operatorilor economici (planuri, schițe etc.),
- cursuri profesionale în vederea obținerii atestatului de agent de pază.
În toate situațiile, persoanele condamnate s-au folosit de funcția deținută și/sau expertiza
rezultată din exercitarea atribuțiilor de serviciu, pentru a facilita desfășurarea nelegală a activităților
comerciale. Spre exemplu, angajatul MAI a dezvoltat relații contractuale cu agenții economici supuși
controlului, conform atribuțiilor sale de serviciu. Astfel, în condiţiile în care atribuţiile sale vizau
supravegherea şi controlul agenţilor economici respectivi, sub aspectul prevenirii şi stingerii
incendiilor, s-a creat o dublă relație: firmă de consultanță – firmă beneficiară și, în același timp,
organism de control – firmă controlată, în ceea ce privește același domeniu de funcționare ca cel pentru
care firma plătea serviciile de consultanță, creându-se premisele afectării actului de control și de avizare
exercitat în virtutea funcției publice deținute.
Din analiza situațiilor existente, au rezultat următoarele particularități cu privire la modalitatea
de săvârșire a faptelor:



Folosirea unor persoane interpuse pentru înființarea unor societăți comerciale care, în
fapt, erau administrate de către angajați ai MAI
Inculpații solicitau unor persoane cu care se aflau în relații de rudenie să înființeze și să dețină
scriptic societăți comerciale prin intermediul cărora aceștia desfășurau nelegal activități comerciale.
Astfel, pentru atingerea scopului infracțional, inculpații și-au vulnerabilizat membrii propriilor familii,
colegi de muncă și persoane apropiate, prin implicarea acestora în săvârșirea faptelor.



Desfășurarea activităților de marketing – vânzări, în numele societății comerciale
administrate în fapt
Angajații MAI desfășurau personal, în unele cazuri și în timpul programului de muncă,
următoarele activități:
gestionarea contractelor de promovare a serviciilor oferite, a anunțurilor de pe site-urile de
profil, accesarea bursei de transport și afișarea unor materiale publicitare în scopul căutării
clienților pentru serviciile oferite,
contactarea beneficiarilor potențiali ai serviciilor oferite,
negocierea serviciilor oferite, a prețului și a modului de plată,
completarea olografă integrală/parțială a contractelor de prestări servicii,
efectuarea şi încasarea de plăţi pentru serviciile oferite, în numele societății comerciale.



Administrarea, în fapt, a societății comerciale înființate/deținute prin interpuși
declararea sediului social la domiciliul personal al inculpatului;
utilizarea numărului de telefon personal la rubrica date de contact privind sediul social;
selectarea personalului și transmiterea directă a sarcinilor de lucru (spre exemplu, inculpatul
informa telefonic șoferul angajat asupra locului de unde trebuia să încarce marfa și unde trebuia aceasta
dusă și descărcată);
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menținerea legăturii cu firma de contabilitate care asigura acest serviciu pentru societatea
comercială administrată.



Folosirea funcției de conducere în scopul desfășurării activităților societăților comerciale
administrate
Folosind funcția de conducere deținută, angajatul MAI dispune de unele resurse ale instituției
(umane și logistice) pe care le utilizează în propriul interes, în desfășurarea nelegală a activităților
comerciale pe care acesta le administra în fapt.
Exemplificare caz
Un angajat al MAI ce deținea o funcție de conducere la nivelul unei subunități de poliție, dispune subordonaților ca în
timpul serviciului, cu mașina de serviciu sau personală, să asigure transportul pentru:
- transferul turiștilor la/de la unitatea de cazare administrată de către inculpat,
- încasarea unor plăți de la beneficiarii serviciilor,
- transmiterea documentelor contabile firmei specializate contractate.
Totodată, acesta solicită unui subordonat să îl învețe cum să acceseze bursa de mărfuri pe laptopul personal și cum să
caute curse de transport marfă.



Folosirea expertizei profesionale, dată de exercitarea funcției publice, pentru a desfășura
activități în cadrul societății comerciale administrate
Angajații MAI şi-au folosit cunoștințele, deprinderile și atestatele profesionale obținute în baza
atribuțiilor de serviciu, în derularea unor contracte în cadrul societăților comerciale administrate.
Astfel, au fost realizate:
documentații pentru avizarea/autorizarea ISU a unor agenți economici,
planuri de intervenții la incendii,
cursuri de formare profesională.



Folosirea relațiilor de serviciu pentru a asigura buna funcționare a societăților comerciale
administrate
Relațiile de serviciu au fost folosite de către angajați ai MAI, pentru:
asigurarea condițiilor legale necesare funcționării activităților comerciale administrate.
În acest sens, s-au încheiat contracte de angajare sau convenții de colaborare între societățile
administrate și foști colegi, ieșiți la pensie, care dețineau dovada legală a competențelor deținute
(atestate, brevete).
Exemplificare cazuri
1. Angajarea pe funcția de cadru tehnic PSI a unui ofițer trecut în rezervă, ce a îndeplinit în cadrul MAI inclusiv funcția
de inspector de prevenire și intervenție și care, după pensionare, a obținut legal brevetul necesar îndeplinirii activităților
conforme cu obiectul de activitate al societății comerciale administrate (elaborarea scenariilor de securitate la incendii,
formarea în domeniul apărării împotriva incendiilor, asigurarea asistenței tehnice de specialitate și elaborarea
planurilor de intervenție).
2. Folosirea datelor personale aparținând unor foști colegi din MAI, ieșiți la pensie, pentru încheierea unor convenții
de colaborare în scopul justificării faptului că firma deține personal specializat (formatori în domeniu), însă niciunul
dintre ei nu a profesat efectiv și nici nu a fost remunerat.

-

obținerea informațiilor necesare negocierii unor contacte comerciale
Exemplificare caz
Angajatul MAI s-a folosit de relația profesională pe care o avea cu un coleg de birou, responsabil cu realizarea acțiunilor
de control la societățile de pază, pentru a obține informații despre activitatea acestora, informații pe care le utiliza
ulterior în negocierea contractelor pe care le încheia între societatea pe care o administra în fapt și respectivele societăți
de pază.
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asigurarea documentației ce atesta desfășurarea unor activități contractate

-

Exemplificare caz
Angajatul MAI s-a folosit de relația de serviciu pe care o avea cu polițiștii, care făceau parte din comisiile de examinare
și atestare a absolvenților cursurilor de calificare și formare profesională a personalului de pază, pentru a-i determina
să semneze documente justificative care atestau în fals realizarea examinării la o altă dată față de cea la care s-a realizat
de fapt examinarea, fără avizul Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților.



Mecanisme de ascundere a faptei:
o
folosirea unor persoane interpuse pentru a masca administrarea în fapt a societăților comerciale
deținute,
o
schimbarea frecventă a numerelor de telefon,
o
cooptarea unui formator căruia îi predă mai multe documente și teme pentru pregătirea
cursanților, pregătire pe care inculpatul o realiza în fapt,
o
înregistrarea funcției de „profesor în învățământul profesional și de maiștri” în registrul
electronic al salariaților comunicat la ITM, în condițiile în care contractul de muncă era încheiat pentru
funcția de formator,
o
inducerea în eroare a unor colegi din cadrul MAI, în scopul emiterii unui act prin care să se
ateste o situație nereală (furtul documentelor contabile), pentru a ascunde activitatea financiară a firmei
administrate, în contextul iminenței unui control. Astfel, inculpatul folosește instituția MAI ca pe un
instrument în ascunderea faptei.
Totodată, conduita deviantă a personalului MAI a condus, în unele situații, la generarea
comiterii altor infracțiuni în scopul ascunderii faptelor comise. Astfel, în legătură cu una din cauze, au
fost condamnați definitiv alți trei polițiști pentru infracțiuni de mărturie mincinoasă, în concurs cu
favorizarea infractorului. Ei au recunoscut că, în calitate de martori, au dat declarații mincinoase,
făcând afirmații contradictorii celor din cursul urmăririi penale, în sensul că în prima declarație au
arătat împrejurări concrete din care a reieșit implicarea inculpatului în administrarea și gestionarea
serviciilor oferite de societatea comercială pe care o administra în fapt, aceste aspecte fiind esențiale
pentru stabilirea vinovăției inculpatului, în timp ce în a doua declarație fie au negat că au făcut acele
declarații, fie au omis să mai răspundă întrebărilor adresate invocând trecerea unei perioade mari de
timp de la audierea lor.

V.

STUDII DE CAZ

V.1 Cazuri complexe
1.

CAZUL PERMISELOR DE CONDUCERE
În perioada 2006 - iunie 2008, pe raza unui judeţ şi-a desfăşurat activitatea un grup infracţional
organizat care a acţionat în scopul obţinerii unor sume de bani pretinse şi primite de la mai multe
persoane, pentru a le facilita acestora obţinerea în mod fraudulos a permiselor de conducere de la
SPCRPCIV.
Astfel inculpaţii au constituit sau au aderat la un grup infracţional organizat în scopul comiterii
unor infracţiuni de corupţie.
Membrii acestui grup şi-au asumat mai multe „îndatoriri”, după cum urmează:

racolarea persoanelor din mai multe judeţe interesate să obţină permisul de conducere prin
coruperea unor funcţionari publici;
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schimbarea domiciliului viitorilor candidaţi;
falsificarea documentelor necesare schimbării domiciliului;
facilitarea promovării, în mod ilegal, a examenului pentru obţinerea permisului de conducere.
Sumele de bani pe care le pretindeau şi primeau aceştia erau diferenţiate în raport de gradul de
educare al candidaţilor, categoriile solicitate, precum şi locul de domiciliu al acestora, inculpaţii la care
ne referim primind sume cuprinse între 350 și 2.200 de euro.
Modul de operare s-a întemeiat pe existenţa unei conivenţe infracţionale între toţi cei patru
membri care au constituit grupul infracţional, lucrători în cadrul SPCRPCIV, fiecare dintre aceştia
atribuindu-şi dreptul de a introduce în sala de examen candidaţii racolaţi pe filiere proprii şi cărora
trebuia să li se faciliteze obţinerea frauduloasă a permisului de conducere.
Potrivit probelor aflate la dosar, fiecare dintre cei patru ofiţeri de poliţie făceau însemnări, în
fiecare dimineaţă şi înainte de începerea examenului, pe programatoarele cu candidaţi, marcând astfel
un anumit semn în dreptul numelui unor persoane din acele liste.
În baza acestor însemnări, candidaţii, pentru care exista înţelegerea de a li se facilita obţinerea
frauduloasă a permisului de conducere, erau preluaţi, în momentul verificării actelor de identitate, de
către unul dintre cei patru ofiţeri de poliţie având calitatea de examinatori la proba de sală, şi aşezaţi în
anumite bănci prestabilite, iar, ulterior, un alt membru al comisiei punea la dispoziţia acelor candidaţi
chestionare pe care erau însemnate răspunsurile corecte, printr-un punct aplicat în dreptul enunţului
corespunzător acestora.
Aceste chestionare însemnate au fost filmate în trei rânduri, când au fost puse la dispoziţie
investigatorilor, cu ocazia susţinerii de către aceştia a probei de sală, iar, cu ocazia unei percheziţii la
sediul SPCRPCIV, au fost găsite în biroul unuia dintre cei patru.
De asemenea, în contextul aceloraşi percheziţii, au fost ridicate programatoarele din zilele de
09.06.2008, 11.06.2008 şi 12.06.2008, constatându-se că pe aceste înscrisuri se află însemnări, de genul
celor la care ne-am referit mai sus, pentru indicarea candidaţilor cărora li s-a facilitat obţinerea
frauduloasă a permisului de conducere.
De altfel, din locuinţa unui inculpat au fost ridicate un număr însemnat de asemenea
programatoare, din cursul anului 2007, constatându-se că sunt aplicate asemenea semne de evidenţiere
a unor candidaţi favorizaţi la examen, de ordinul sutelor.
În baza înţelegerii existente între cei patru ofiţeri de poliţie din cadrul SPCRPCIV în vederea
facilitării promovării frauduloase a examenului pentru obţinerea permisului de conducere de către
anumite persoane, se proceda de către unul dintre examinatori la identificarea candidaţilor cărora urma
să li se faciliteze obţinerea frauduloasă a permisului şi li se indica să ocupe un anumit loc în sală, iar,
ulterior, în baza aceleiaşi înţelegeri infracţionale, un alt membru al comisiei le punea la dispoziţie
chestionare care aveau răspunsurile corecte însemnate. Pentru ca respectivii candidaţi să poată fi
identificaţi la intrarea în sală, cei patru lucrători de poliţie întocmeau un al doilea exemplar al
programatorului, decupat strict la dimensiunile în care intrau menţiunile privind numele candidatului,
CNP - ul acestuia, numărul curent şi categoria de permis, pe care aplicau diferite semne în dreptul
numelui candidatului ce urma să fie favorizat.
În legătură cu modul în care a demarat această activitate infracţională, unul dintre inculpați a
relatat că, în cursul anului 2006, s-a utilizat şi o altă metodă de a favoriza la proba de sală anumiţi
candidaţi şi anume indicarea răspunsurilor corecte prin folosirea de către examinator a semnificaţiei
degetelor, în sensul că indicarea unui sau mai multor degete reprezenta că răspunsul corect la acea
întrebare era cel de la litera A, B sau, respectiv, litera C. Ulterior, întrucât s-a pus problema să fie
favorizaţi mai mulţi candidaţi, iar metoda anterior menţionată era ineficientă, sub acest aspect, unul
dintre inculpați a venit cu ideea aplicării unor semne pe chestionare, pentru evidenţierea răspunsurilor
corecte.
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Pe de altă parte, cercetările efectuate au dezvăluit că cei patru funcţionari care au constituit
grupul infracţional organizat utilizau, la proba de sală, şi un alt mod de a pune la dispoziţia anumitor
candidaţi răspunsurile corecte, fiind vorba despre bucăţi de hârtie, de mici dimensiuni, pe care erau
consemnate răspunsurile la întrebări.
Din activitatea de urmărire penală a mai reieşit că exista o conivenţă infracţională între membrii
comisiei de examinare de la proba de sală şi examinatorii desemnaţi la proba de traseu, astfel că, după
ce unui candidat i se puneau la dispoziţie răspunsurile corecte, era sarcina examinatorului de la traseu
să îi asigure respectivului candidat şi promovarea probei de traseu, de cele mai multe ori chiar fără ca
persoana în cauză să susţină, în fapt, acea probă.
Mai trebuie evidenţiat faptul că, în urma integrării în grupul infracţional organizat şi a unor
directori de şcoli de şoferi, pentru candidaţii racolaţi erau eliberate fişe de şcolarizare falsificate, prin
care se atesta, contrar adevărului, împrejurarea că respectiva persoană a efectuat pregătirea teoretică şi
practică necesară unui conducător auto, asemenea înscrisuri falsificate fiind eliberate indiferent dacă
acel candidat dorea să obţină permisul de conducere numai pentru categoria B sau pentru categoriile
de profesionist. În acest fel, sute de persoane au obţinut permise de conducere pentru toate categoriile
de vehicule (întrucât sumele care erau pretinse pentru facilitarea obţinerii permisului de conducere nu
erau diferenţiate, în funcţie de categoria de permis dorită), fără a se urca vreodată la volanul unui
camion sau autobuz, fără a cunoaşte regulile de circulaţie şi fără a fi examinat în vreun fel privitor la
deprinderile necesare pentru a participa la traficul rutier.
Din urmărirea penală efectuată a mai rezultat că sunt zeci de persoane integrate ca membri în
acest grup infracţional organizat şi peste 2.000 de persoane (multe dintre acestea chiar analfabete) care
au beneficiat, în acest mod, de obţinerea frauduloasă a permisului de conducere, în special a celor
valabile pentru toate categoriile de vehicule.
Structura grupului infracţional a fost de natură să asigure membrilor acestuia, în cei doi ani şi
jumătate în care a funcţionat, atingerea următoarelor obiective:

ritmicitatea actelor infracţionale întreprinse, în aşa fel încât să se obţină sume considerabile
de bani, în condiţiile în care din cercetările efectuate au rezultat indicii în sensul că sunt peste 2.500
candidaţi care au beneficiat de obţinerea frauduloasă a permisului de conducere;

operativitatea şi siguranţa obţinerii de către cumpărătorii de influenţă a beneficiului dorit
(au existat situaţii în care, doar în 8-10 zile, o persoană provenită din alt judeţ a obţinut permisul de
conducere valabil pentru toate categoriile de autovehicule, cu toate că acest lucru presupunea
întocmirea unor formalităţi succesive la unitatea de poliţie în circumscripţia căreia se găsea noul
domiciliu al candidatului, solicitarea unor adeverinţe de rol de la primărie, emiterea unei noi cărţi de
identitate, întocmirea dosarului de înscriere la examen, în care trebuia inclusă fişa de şcolarizare la o
şcoală de şoferi, plata unor taxe şi obţinerea fişei de cazier judiciar, programarea la examen şi, în final,
susţinerea acestuia);

corelarea şi conjugarea sarcinilor asumate de către membrii grupului infracţional,
urmărindu-se perfecţionarea continuă a structurii organizate după care funcţiona (au fost
constituite şi dezvoltate conivenţe infracţionale care permiteau parcurgerea procedurilor mai sus
arătate, fără a mai fi necesar ca viitorul candidat să fie prezent în faţa organului de poliţie sau
funcţionarului implicat, ori chiar fără să mai susţină proba de traseu, din cadrul examenului de obţinere
a permisului de conducere);

luarea unor măsuri elaborate de împiedicare a modalităţilor de administrare a unor
eventuale mijloace de probă, în legătură cu activitatea infracţională desfăşurată (racolarea
candidaţilor şi punerea acestora în legătură cu alt membru al grupului infracţional organizat se făcea
numai prin intermediul unor persoane de încredere; limitarea informaţiilor transmise prin telefon şi
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utilizarea unui limbaj codificat; schimbarea bancnotelor primite ca obiect al infracţiunilor de corupţie,
înainte de a fi remise mai departe, către un alt membru al grupării infracţionale etc.).
S-a stabilit că în cadrul activităţii infracţionale, sumele pe care un candidat le oferea pentru
obţinerea permisului de conducere pentru toate categoriile, de până la 4500 €, erau distribuite după
cum urmează:

2500 € - intermediar

300 € - schimbare domiciliu (alt intermediar)

50 € (rural) – 150 € (municipiu) – poliţist care face verificarea necesară schimbării domiciliului

50 – 150 RON – funcţionarul de la INEP (sumă în care intrau şi taxele legale)

100 – 150 RON – cazier judiciar „curat” (după caz)

300 € - şcoala de şoferi

150 RON – taxe legale necesare dosar de înscriere

1500 € - 2000 € - poliţist de la SPCRPCIV

1200 € – 1700 € – proba scrisă

200 € – 300 € - proba practică (traseu)
Durata de obţinere a permisului varia între 4 şi 45 zile de la schimbarea domiciliului în judeţ
până la eliberarea permisului.
În ceea ce priveşte finalitatea dosarului penal, din cei 10 angajaţi MAI inculpaţi în dosar, 9
dintre ei au primit pedepse cu executare, cuprinse între 2 ani şi 6 ani şi doar unul singur a primit o
pedeapsă cu suspendarea executării sub supraveghere.
Concluzie:
Ca urmare a cazului privind obţinerea permiselor de conducere, dar şi a altor incidente de
integritate înregistrate, pe domeniile permise de conducere şi înmatricularea vehiculelor au fost
adoptate anumite măsuri, apreciate de altfel, având ca scop prevenirea înregistrării unor fapte similare.
Astfel, începând din anul 2008, s-a luat măsura ca proba teoretică, parcursă până atunci în
formatul clasic „creion-hârtie”, să se susţină prin intermediul unei aplicaţii informatice realizată şi
gestionată de DRPCÎV. Astfel, accesul candidaţilor la proba teoretică se face, în prezent, în baza unui
bon de ordine care conţine un cod de bare, înmânat candidaţilor la intrarea în sala de examinare de
către lucrătorii serviciilor publice comunitare. Codul de bare are rolul de a identifica testul de examen
la care a răspuns un anumit candidat şi are valabilitate numai în ziua emiterii. Întrebările ce stau la baza
chestionarelor utilizate la proba teoretică, precum şi răspunsurile aferente acestora, din care se
generează testele de examen, se elaborează şi se administrează de către DRPCÎV, în mod unitar, la
nivelul întregii ţări, prin intermediul aplicaţiei informatice.
Mai mult, actualul sistem preia imagini ale candidatului pe parcursul celor 30 de minute de
desfășurare a probei, având capacitatea de stocare a acestora și permițând verificarea ulterioară.
Considerăm că actuala formă de desfăşurare a examenului teoretic este superioară celei anterioare, din
punctul de vedere al posibilităţii de a monitoriza riscurile la corupţie, nefiind totuşi infailibilă. În anul
2016, a fost înregistrat un incident de integritate în cadrul căruia examinatorii au sprijinit candidații să
promoveze proba teoretică de obținere a permisului de conducere, fapt ce reliefează că sistemul de
supraveghere video trebuie îmbunătățit.
În ceea ce priveşte proba practică, prin OUG nr. 41/2016 a fost reglementată supravegherea
audio-video a acesteia. De asemenea, aceasta presupune parcurgerea traseului de către candidat, în
prezenţa examinatorului şi a unui martor selectat dintre persoanele ce urmează să susţină examenul de
conducere în aceeaşi zi.
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2. CAZUL FRAUDĂRII CONCURSURILOR DE ÎNCADRARE DIN SURSĂ EXTERNĂ ÎN
CADRUL UNUI INSPECTORAT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
În perioada august-octombrie 2007, în cadrul unui Inspectorat pentru Situaţii de Urgenţă, au
fost organizate concursuri pentru ocuparea unor posturi de subofiţeri şi ofiţeri. Inspectorul șef, printro rezoluţie infracţională unică, a iniţiat şi coordonat o asociere infracţională în care a atras peste 50 de
cadre militare din subordinea sa (membrii ai comisiilor de examinare), făcând acte repetate de
determinare a acestora să falsifice foile de concurs pentru un număr de 67 candidaţi, de la mai multe
specialităţi, prin supraevaluarea rezultatului obţinut sau prin înlocuirea acestora cu alte foi de răspuns
întocmite de chiar membrii comisiilor de corectare. Inculpatul a determinat în mod repetat membrii
comisiilor unde s-au falsificat aceste lucrări să le sustragă, în vederea distrugerii lor, de aşa manieră
încât, la final, candidaţii favorizaţi să obţină note mai mari decât valoarea reală a lucrărilor întocmite
de aceştia, pentru a putea fi declaraţi admişi în mod ilegal, vătămându-se astfel grav interesele legale
ale unui număr de 32 părţi vătămate şi părţi civile, care ar fi trebuit să fie declarate admise la aceste
concursuri.
Din ordinul acestuia, membrii comisiei au încălcat procedura legală şi atribuţiile lor de serviciu,
inspectorul șef comunicând comisiilor de concurs, înaintea testării scrise liste (bilețele) cu numele
câtorva zeci de candidați care urmau să fie favorizaţi în scopul de a fi declaraţi admişi în mod ilegal.
În luna august 2007, inspectorul șef a determinat membrii comisiilor de la probele sportive să
facă menţiuni false în borderourile de examinare, în sensul de a menţiona că o candidată a fost declarată
admisă, când, în realitate, această candidată a fost respinsă la proba de „viteză” şi ar fi trebuit eliminată
din concurs.
În luna septembrie 2007, în baza unei rezoluţii infracţionale distincte, inspectorul șef a
determinat membrii comisiei de examinare la proba sportivă „bârnă” (patru membri) să falsifice
borderourile cu rezultatele obţinute de candidaţi, în sensul de a modifica timpul real obţinut de aceştia,
favorizându-i pe fiecare cu cca. 2 secunde, toţi candidaţii fiind astfel declaraţi admişi la această probă.
În luna octombrie 2007, împreună cu alte persoane şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a
participat în calitate de coautor la falsificarea unui număr de 19 foi de concurs aparţinând unor candidaţi
care susţinuseră examenul în luna august 2007, prin aplicarea ştampilei unităţii pe foile deja falsificate,
pentru a le da o aparenţă de legalitate. În primele zile ale lunii octombrie 2007, în baza a două rezoluţii
infracţionale distincte, a pretins şi primit, direct sau prin intermediul altor persoane, sumele de 2.000
euro şi 5.000 RON de la doi candidaţi pentru a-i ajuta să promoveze fraudulos concursul din luna
septembrie, candidaţi ale căror teze scrise au fost falsificate de membrii comisiilor de examinare în
urma instigării exercitate în acest sens de inculpat.
Fostul adjunct al inspectorului şef din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, care
îndeplinea funcţia de preşedinte al comisiei, „adoptând” aproape aceleaşi moduri de operare deja
expuse, a reuşit să atragă în activitatea infracţională mai mulţi membri din mai multe comisii de
concurs, pe care, sub diferite motivaţii, i-a determinat să participe la falsificarea mai multor foi de
concurs, pentru candidaţi „susţinuţi” de ea. Astfel, în calitate de preşedinte al mai multor comisii de
concurs din sesiunile septembrie şi octombrie, pentru ocuparea unor posturi atât de subofiţeri, cât şi de
ofiţeri, printr-o rezoluţie infracţională unică, a aderat la asocierea infracţională iniţiată anterior de şeful
unităţii unde ea îndeplinea funcţia de adjunct al acestuia, grupare infracţională în cadrul căreia a atras
şi ea la rândul ei alţi participanţi, şi a participat la falsificarea foilor de răspuns şi borderourilor pentru
8 candidaţi de la mai multe specialităţi, în sensul că a întocmit în numele candidaţilor favorizaţi mai
multe foi de răspuns false pentru ca aceştia să obţină în mod fraudulos note mari, în baza cărora să fie
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declaraţi admişi în mod ilegal, de acestea făcându-se uz prin procedurile de centralizare şi afişare a
rezultatelor, vătămând astfel grav interesele legale ale unui număr de 10 persoane.
După falsificarea foilor de răspuns ale candidaţilor favorizaţi, împreună cu alţi membri ai
comisiilor de concurs, a sustras foile originale din dosarele de concurs pe care le-a distrus.
Complexitatea cazului rezidă din faptul că:
1. grupul infracțional a fost inițiat și constituit chiar de către comandanții unității, inspectorul
șef și inspectorul adjunct;
2. numărul persoanelor atrase în această asociere este mare, în cauză fiind condamnate un număr
de 46 de persoane;
3. numărul funcțiilor pentru care concursurile au fost fraudate este de ordinul sutelor.
De remarcat este faptul că din cele 46 de persoane condamnate doar două dintre ele (inspectorul
şef şi încă un ofiţer cu funcţie de conducere) au primit pedepse cu executare (3 ani şi 6 luni, respectiv
3 ani şi 4 luni, închisoare cu executare), restul primind pedepse cu suspendarea executării sub
supraveghere.
3. CAZUL POLIȚIȘTILOR DE LA BIROUL RUTIER
În urma unei sesizări din partea DGA, au fost începute cercetări cu privire la posibila săvârşire
de către unii lucrători de poliţie rutieră a infracţiunii de luare de mită, arătându-se că există date din
care rezultă că o parte dintre agenţii din cadrul unui IPJ - Serviciul de Poliţie Rutieră, au preocupări
ilicite, în sensul primirii unor sume de bani sau diferite foloase materiale care nu li se cuvin în schimbul
neadoptării măsurilor legale ce se impun împotriva conducătorilor auto opriţi în trafic pentru încălcarea
normelor de circulaţie.
În cauză, în vederea documentării probaţionale a sesizării, s-a încuviinţat supravegherea video,
audio sau prin fotografiere a activităţilor posibil infracţionale efectuate de lucrătorii de poliţie ce
activează pe autospeciala aflată în exploatarea Biroului Rutier, pentru o perioadă de 30 zile.
Din exploatarea imaginilor şi sunetelor captate în autospeciala de poliţie pentru care s-a emis
mandatul de supraveghere tehnică a rezultat că aspectele reţinute în procesul verbal de sesizare din
oficiu se confirmă, fiind identificate mai multe situaţii în care lucrătorii de poliţie au primit sume de
bani de la conducători auto în legătură cu atribuțiile de serviciu referitoare, în special, la constatarea și
sancționarea contravențională a depășirii vitezei maxime admise pe sectorul de drum supravegheat.
Din discuțiile purtate de lucrătorii de poliţie cu conducătorii auto coroborate cu imaginile
corespunzătoare rezultă în mod cert că sumele de bani au fost primite de lucrătorii de poliţie în legătură
cu neîndeplinirea sau îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, rezultând mai multe modalităţi de comitere
a faptelor, respectiv:
- situaţii în care sumele de bani au fost primite pentru neconstatarea contravenţiei şi neaplicarea
unei sancţiuni pentru depăşirea vitezei maxime admise, întrucât depistarea şi oprirea conducătorilor
auto se realizează la declanşarea sistemului radar, iar din discuţiile lucrătorilor de poliţie cu
conducătorii auto, respectiv din verificarea bazei de date şi a proceselor verbale de constatare
contravenţii şi aplicare sancţiuni conducătorilor auto identificaţi, rezultă că nu s-au aplicat acestora
sancţiuni, sumele de bani primite fiind ţinute separat de banii încasaţi pe bază de chitanţă şi împărţite
la sfârşitul schimbului între membrii echipajului de poliţie;
- situaţii în care sumele de bani au fost primite pentru neaplicarea sancţiunii corespunzătoare
contravenţiei la regimul de viteză maximă admisă constatate și aplicarea unei sancţiuni mai blânde,
pentru alte abateri: nefolosirea centurii de siguranţă, defecţiuni tehnice - lipsă elemente caroserie, lipsa
documentelor, lipsă trusă medicală, triunghi, stingător sau chiar situaţii în care s-a aplicat
conducătorului auto o sancţiune pentru trecerea prin loc nepermis în calitate de pieton;
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- situaţii în care sumele de bani au fost primite de lucrătorii de poliţie pentru neconstatarea altor
contravenţii, cum ar fi neacordarea de prioritate, depăşirea liniei continue, nerespectarea obligaţiei de
testare în vederea depistării consumului de alcool în cazul în care existau indicii în acest sens. În toate
situaţiile s-a constatat că sumele de bani primite de lucrătorii de poliţie au fost ţinute separat, că nu au
fost încasate pe bază de chitanţă şi au fost împărţite la sfârşitul schimbului între componenţii
echipajului de poliţie.
Este de precizat că lucrătorii de poliție au exploatat nevoile conducătorilor auto legate de
păstrarea dreptului de a conduce cât și de cuantumul ridicat al amenzilor contravenționale prevăzute
de legislația în vigoare, fapt acceptat tacit de conducătorii auto, care au recunoscut disponibiliatea de
a înmâna lucrătorilor de poliție sume de bani pentru a nu fi sancționați. Astfel, se observă în unele din
situațiile expuse că lucrătorii de poliție, după aducerea la cunoștință a contravenției constatate și a
sancțiunii corespunzătoare, solicitau conducătorilor auto să achite „un punct amendă”. Această
solicitare, necorespunzătoare contravenției constatate, era imediat acceptată de către conducătorii auto
– care aveau reprezentarea titlului înmânării sumei de bani, în condițiile în care nu li se mai aplica nicio
sancțiune și nu li se elibera nicio chitanță. De altfel, parte din conducătorii auto care justifică înmânarea
sumelor de bani ca reprezentând plata unei amenzi pe loc, au solicitat lucrătorilor de poliție în mod
explicit să nu elibereze chitanță.
Complexitatea cazului constă în următoarele elemente:
- comiterea unui număr mare de acte materiale specifice elementului material al infracţiunii de
luare de mită (116 acte în interval de 30 zile, în 25 de servicii) de către fiecare din echipajele ce efectuau
servicii pe autospeciala respectivă, indiferent de componenţa echipajului, dovedind că această practică
era frecvent uzitată de mare parte din lucrătorii de poliţie din cadrul Biroului Rutier, constituind o
importantă sursă de venituri ilicite pentru aceştia;
- din modul de derulare al faptelor, conform exploatării interceptărilor autorizate de imagini, a
rezultat că între lucrătorii de poliţie, ca membri ai echipajelor de control, a existat o unitate de voinţă,
acţiunile acestora fiind premeditate şi dirijate în sensul obţinerii unor foloase necuvenite şi nu al
respectării de către conducătorii auto a normelor rutiere referitoare în special la viteza de deplasare
legală;
- coroborarea probatoriului administrat în cauză relevă faptul că aceste activități materiale
specifice infracțiunilor de luare de mită reprezentau o practică în rândul lucrătorilor din cadrul Biroului
Rutier, fiind de notorietate în rândul conducătorilor auto ce circulau în raza de competență; cu alte
cuvinte, conducătorii auto cunoșteau „mersul lucrurilor”;
- este de menţionat şi faptul că din interceptarea discuţiilor purtate între lucrători, dar şi cu
conducătorii auto rezultă că lucrătorii de poliţie suspicionau posibilitatea de a fi interceptaţi audio şi în
multe cazuri luarea sumelor de bani cu titlu de mită se realiza doar prin semne, astfel că în timp ce
primeau sumele de bani necuvenite - discuţiile acestora privind constatările şi sancţiunile nu aveau
corespondent în imagini.
- valoarea sumelor primite de inculpaţi de la conducătorii auto (între 50 lei şi 400 lei) nu are
relevanţă asupra pericolului social pe care îl prezintă faptele comise, la aprecierea pericolului fiind mai
importantă activitatea infracţională constatată în ansamblul ei, prin implicarea unui număr mare de
lucrători din cadrul Biroului rutier (jumătate din efectivul acestuia), dar și prin implicarea ofiţerului de
poliţie care desfăşura activităţi de planificare a lucrătorilor pe serviciile desfăşurate cu autospeciala
dotată cu RADAR, în scopul obţinerii unor sume de bani cu titlu de mită de la conducătorii auto.
În cauză au fost trimiși în judecată 13 lucrători de poliție, 9 dintre aceștia primind pedepse
definitive cuprinse între 2 și 3 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei. În cazul celorlalți
4 angajați MAI, pedepsele primite nu sunt încă definitive.
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4. CAZUL POLIȚIȘTILOR DE FRONTIERĂ
În perioada septembrie 2010-ianuarie 2011, 62 de poliţişti de frontieră, din cadrul unui Sector
al Poliţiei de Frontieră, s-au organizat în vederea săvârşirii infracţiunii de luare de mită.
Infracţiunile au fost săvârşite de poliţiştii de frontieră în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin
contribuţii diferite în cadrul grupului infracţional organizat, în funcţie de repartizarea lunară pe
grupe (corespunzătoare turelor de lucru), precum şi în funcţie de repartizarea zilnică pe posturile
punctului de control trafic (punctul de control al mijloacelor de transport, dispecerat, tonetele de
verificare a documentelor de transport sau de călătorie, puncte de acces etc.).
Poliţiştii de frontieră au primit, au acceptat sau au pretins mită, direct sau indirect, pentru simpla
verificare a documentelor de călătorie sau de transport, pentru a tolera nereguli privind aceste
documente, pentru a facilita verificarea rapidă a documentelor şi trecerea, într-un timp scurt, prin
Punctul de Trecere a Frontierei, dar, în special, pentru a trece cu vederea introducerea în ţară a unor
bunuri accizabile, mai ales ţigări, dar şi motorină sau băuturi alcoolice, fără respectarea dispoziţiilor
legale privind regimul vamal.
Sumele de bani erau oferite drept mită poliţiştilor de frontieră care îşi desfăşurau activitatea în
tonetele amplasate în PTF, pe sensul de ieşire sau de intrare în ţară, de către călători. Banii erau puşi în
filele documentelor predate pentru control, alteori erau daţi direct poliţistului, fiind ascunse de acesta
în buzunarele hainei, în ciorapi sau în căciuli.
La diferite intervale de timp, pe la tonete treceau periodic şefii de grupă sau alţi poliţişti de
frontieră care colectau mita, pentru evitarea unui eventual control din partea autorităţilor cu competenţă
în zonă. Poliţiştii fie predau bancnotele în palmă simulând un salut, o strângere de mână, fie stingeau
becul şi predau banii pe întuneric, schimburile de replici fiind şoptite.
Banii colectaţi erau ascunşi în diverse locuri, cum ar fi mobilierul laboratorului criminalistic,
iar la finalul turei erau împărţiţi, conform unor cote clar stabilite înainte, astfel încât fiecare poliţist din
tură să primească o parte din mita încasată în cursul turei (de exemplu, valoarea mitei pe o tură cuprinsă
între 8.000 de lei şi 25.000 de lei).
Mita era redistribuită în funcţie de „riscul” asumat şi de „încasările” realizate de fiecare poliţist
de frontieră în parte. Astfel, poliţiştii de la tonetele de verificare a documentelor primeau sume mai
mari de bani decât cei de la controlul mijloacelor de transport, de la dispecerat ori de la punctele de
acces pentru cei care nu tranzitau frontiera, ci doar desfăşurau activităţi sau prestau un serviciu în
incinta punctului.
O parte din mită revenea şefilor de grupă, şefilor de tură, precum şi şefului PTF.
Sumele de bani primite de poliţiştii nu erau modice.
De exemplu, pentru un nou venit banii primiţi erau la început de aproximativ 100 de lei pe tură,
ajungând ca, după numai două luni de activitate, să fie de circa 350-400 lei pe tură.
Sumele de bani primite cu titlul de mită de către poliţiştii de frontieră pe întreaga perioadă a
urmăririi penale nu s-au putut stabili cu exactitate din cauze obiective (cum ar fi împărţirea inegală a
banilor în funcţie de postul în care a lucrat; clasificarea turelor în „bune” şi „mai puţin bune”; ture în
zilele de sărbători; trecerea de pe o tură pe alta, de la un post de lucru la altul etc.), motiv pentru care,
la calcularea sumelor de bani „dobândite prin săvârşirea infracţiunii” s-a avut în vedere numărul de
ture efectuate de fiecare inculpat pe toată perioada urmăririi, înmulţit cu suma medie stabilită pe fiecare
tură (1.400 RON pentru şefii de grupă şi cei de la tonetă şi 600 RON pentru Dispecerat şi CMT).
Astfel că, în vederea confiscării speciale, pentru fiecare inculpat s-a calculat distinct, în funcţie
de numărul de ture de serviciu, prin raportare la suma medie primită cu titlu de mită pe o tură în funcţie
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de locul unde şi-a desfăşurat serviciul (tonetă, Dispecerat, CMT), suma obţinută drept mită în perioada
menţionată având o valoare totală de 3.644.513 RON, aproximativ 850.000 euro.
Consecinţele neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către poliţiştii de frontieră au condus la
inundarea de produse sustrase accizării în zona de nord-est a ţării, alimentându-se piaţa neagră a unor
astfel de produse, declanşându-se o evaziune fiscală în lanţ, statul fiind împiedicat să obţină venituri
importante la buget.
În martie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie condamnă definitiv pe cei 66 funcţionari (62
de poliţişti de frontieră şi 4 vameşi) pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup
infracţional organizat şi luare de mită în formă continuată.
Dintre cei 62 de poliţişti de frontieră implicaţi în acest caz 48 au primit o pedeapsă de 5 ani
închisoare, restul de 14 fiind condamnaţi la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea executării.

V.2 Utilizarea funcției de conducere în săvârșirea infracțiunilor (manageri)
Persoanele condamnate definitiv în cauzele analizate, care la momentul săvârșirii faptelor de
corupție au îndeplinit o funcție de conducere în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, și-au exercitat
prerogativele conferite de poziția ocupată pentru a săvârși fapte penale în scopul obținerii unor foloase
necuvenite, pentru sine și/sau pentru alte persoane, prin actele lor conducând la vulnerabilizarea
instituției și/sau afectarea imaginii acesteia.
În cele mai multe cazuri, abuzând de poziția formală de putere, dar și de capitalul de imagine
asociat acesteia, persoane situate pe diferite niveluri de conducere în ierarhia instituțională au influențat
direct implicarea propriilor subordonați în atingerea scopului infracțional.
Au existat și situații în care implicarea managerilor în fapte de corupție s-a petrecut la inițiativa
unor subordonați interesați de obținerea unor beneficii.
Funcțiile de conducere au fost folosite abuziv pentru:

protejarea unor activități infracționale,

gestionarea frauduloasă a resurselor umane,

facilitarea obținerii permiselor de conducere a autoturismelor de către unele persoane
favorizate,

facilitarea atribuirii frauduloase a unui contract de achiziție publică.
Cele mai multe fapte de corupție realizate de persoanele aflate în funcții de conducere au vizat
protejarea unor activități infracționale - unele realizate de persoane din anturajul managerilor, altele
desfășurate chiar de către aceștia.
În ceea ce privește gestionarea frauduloasă a resursele umane ale organizației, aceasta s-a
realizat de către manageri prin:

acțiuni de fraudare a unor concursuri de angajare din sursă externă,

facilitarea trecerii nelegale în corpul ofițerilor a unor persoane care nu îndeplineau condițiile
necesare,

condiționarea accesului la funcții de primirea unor foloase necuvenite,

folosirea subordonaților în scopuri personale.
Au existat și situații în care funcția de conducere a fost folosită fraudulos în scopul facilitării
obținerii permiselor de conducere a autovehiculelor de către unele persoane favorizate, dar și pentru
atribuirea nelegală a unui contract de achiziție publică.
Din analiza cazuisticii au rezultat următoarele particularități cu privire la modalitatea de
săvârșire a faptelor, în funcție de domeniul de manifestare:
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A.
Protejarea/facilitarea activităților ilegale și/sau favorizarea infractorului
1. Folosirea funcției de conducere pentru protejarea/facilitarea propriei activități ilegale
Pentru a-și ascunde propriile fapte, managerul dă dispoziții nelegale și coordonează
subordonații în desfășurarea unor activități nelegale și neprocedurale, astfel:


Dispune subordonaților să întocmească dosar penal unor persoane nevinovate

Exemplificare caz
Pentru a nu face obiectul unor cercetări privind acte de braconaj, șeful unui Serviciu Arme, Explozivi şi Substanțe
Periculoase a abuzat de calitatea de polițist și de funcția deținută, atât în relația cu paznicul de vânătoare ce se afla în
exercitarea atribuțiilor de serviciu, cât și față de proprii subordonații săi, astfel:
- a confiscat arma de vânătoare a paznicului şi muniția aferentă, cu încălcarea dispozițiilor din Codul de procedură
penală,
- a solicitat unui subordonat să întocmească, în nume propriu, un proces-verbal de constatare pe baza relatării sale
verbale și fără ca acesta să fi fost de față, cu privire la așa-zisele acte de braconaj comise de către paznic și însoțitorul
acestuia,
- a dispus unor subordonați să întocmească dosar penal paznicului de vânătoare și însoțitorului acestuia, pentru
săvârșirea infracțiunii de braconaj.


Dispune cercetarea defectuoasă a unor fapte de contrabandă, în scopul însușirii ilegale a
unei cantități de marfă provenită din contrabandă
Exemplificare caz
Deși se afla în concediu de odihnă şi-a exercitat în fapt atribuțiile de şef al unui sector de poliție de frontieră (funcție pe
care o deținea la acea dată) și a coordonat o serie de activități de cercetare ce se efectuau într-o cauză privind fapte de
contrabandă cu țigări, cu scopul vădit de a obține foloase patrimoniale pentru sine:
- a dispus în mod ilegal subordonaților, scoaterea din incinta unității a 1.244 pachete cu țigări, provenite din fapta de
contrabandă pe care o cerceta, în scopul însușirii și introducerii ulterioare în circuitul comercial fără plata taxelor şi
accizelor.
- s-a asigurat prin dispozițiile date că scoaterea țigărilor din incinta subunității are loc înainte de numărarea şi
examinarea criminalistica a pachetelor depistate, pentru a se pierde urma acțiunilor întreprinse și a se pune la adăpost
de repercusiunile legii penale.
Prin acțiunile sale, inculpatul a determinat ca cercetările în cauza de contrabandă să nu parcurgă cursul normal şi
legal, dispunând practic încălcarea celor mai elementare proceduri de ordin criminalistic și polițienesc într-o astfel de
cauză şi a condus la o cercetare defectuoasă a faptelor.


Își folosește dreptul de semnătură conferit de funcția deținută pentru a emite documente
folosite în obținerea nelegală a unor sume de bani
Exemplificare cazuri
1. În calitate de înlocuitor la comanda compartimentului financiar, în timpul exercitării atribuțiilor de contabil șef,
inculpatul a întocmit rapoarte de acordare a unor sume de bani reprezentând avans din drepturile salariale, pe care lea semnat în fals în numele unor colegi și a ridicat banii respectivi fără acordul acestora. Totodată, pentru atingerea
scopului infracțional, a vizat pentru controlul financiar preventiv statele de plată contrafăcute, a semnat filele de cec pe
baza statelor falsificate și a contrafăcut inclusiv semnătura conducerii instituției, pe documentele de aprobare necesare.
2. Angajați ai unui inspectorat teritorial erau ajutați de către inspectorul șef să obțină credite bancare pe baza unor
adeverințe ce atestau date nereale, acesta din urmă beneficiind și el de pe urma acestui mecanism fraudulos.

2. Folosirea funcției de conducere pentru protejarea activităților ilegale și/sau favorizarea
infractorului

Protejarea activităților economice ilegale
În schimbul unor sume de bani sau a unor foloase necuvenite (bunuri, pachete turistice etc.)
primite din partea unor oameni de afaceri, manageri din cadrul MAI s-au folosit de funcția deținută și
influența asociată acesteia pentru:
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asigurarea obținerii unor rezultate favorabile în urma acțiunilor de control desfășurate la firmele
administrate de către aceștia, prin intervenția asupra unor subordonați/șefi.
protejarea activităților economice, prin oferirea de informații cu privire la controalele efectuate
de către instituții şi organe publice, cursul și stadiul unor anchete aflate în desfășurare, perchezițiile ce
urmează a se efectua.


Favorizarea făptuitorului
Managerul intervine asupra subordonaților, pentru ca aceștia să întreprindă/să nu întreprindă
anumite acțiuni în diferite momente ale activității de cercetare penală, astfel încât să se dispună o soluție
favorabilă în cauze în care erau implicate persoane din anturajul său.
Intervenția managerului asupra subordonaților săi a constat în:
coordonarea directă a activităților desfășurate,
exercitarea de presiuni,
cointeresarea prin oferirea unei sume din mita primită de acesta.
Exemplificare cazuri
1. Intervine asupra subordonaților pentru a nu se efectua actele premergătoare începerii urmăririi penale, conform
măsurilor dispuse de procuror prin ordonanță de delegare și pentru a da o soluție de neîncepere a urmăririi penale întro cauză în care erau vizate persoane din anturajul managerului.
2. Coordonează direct subordonații, astfel încât activitatea de cercetare penală desfășurată de aceștia într-o cauză ce
viza infracțiuni de înșelăciune și fals în înscrisuri să conducă la o soluție de neurmărire penală.
3. Împarte mita cu un subordonat pentru ca acesta să efectueze o anchetă penală care să conducă la o soluție favorabilă
într-un dosar penal în care cel care a oferit mita era cercetat pentru comiterea infracțiunii de conducere pe drumurile
publice a unui autoturism, sub influența băuturilor alcoolice.
4. Exercită presiuni asupra unui subordonat, în sensul neîntocmirii unui raport de eveniment și închiderii fișei 112 cu
mențiunea autor neidentificat, în scopul neinițierii procedurilor judiciar penale faţă de autorul unui accident rutier.
Totodată, acesta solicită subordonatului său să conducă ancheta penală astfel încât să rezulte că o altă persoană a
condus autoturismul implicat în accident.

Într-unul din cazuri, șeful unui serviciu rutier creează o legătură infracțională cu persoane
influente, oferindu-le protecție, în sensul nesancționării contravenționale/aplicării unor sancțiuni mai
ușoare de către personalul din subordine, în schimbul unor foloase materiale, oferite și remise ori de
câte ori acesta avea nevoie.
Astfel, inculpatul era contactat de respectivele persoane pentru a interveni în timp real asupra
agenților/ofițerilor de poliție care erau pe punctul de a constata comiterea unor contravenții la
legislația rutieră.
Sistemul infracțional creat era unul performant, în sensul că, fără prea multe explicații, fiecare din
cei implicați înțelegea ce are de făcut, astfel că în urma unui simplu apel telefonic efectuat de către
cumpărătorii de influență, în care îi comunicau ”problema” și locația, inculpatul contacta agentul din
teren și îi transmitea un cod. La rândul său agentul de poliție transmitea un mesaj, confirmând că a
înțeles ordinul. Alteori, chiar și un simplu semnal (beep) a fost de natură să-l determine pe lucrătorul
de poliție să-și încalce atribuțiile de serviciu.
3. Facilitarea recuperării unor prejudicii nedatorate legal
Pentru a determina făptuitorii vizați în unele dosare penale, să plătească persoanei vătămate un
folos patrimonial necuvenit, managerul desfășoară următoarele acțiuni:
exercită presiuni, directe sau indirecte (prin intermediul subordonaților săi), asupra părții
vătămate,
refuză să înainteze la parchet, referatul cu propunere de neîncepere a urmăririi penale întocmit
de către un subordonat,
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în condițiile în care subordonatul desemnat inițial să desfășoare cercetările în dosarul vizat nu
realizează demersurile necesare recuperării prejudiciului, determină un alt subordonat să efectueze
activități în respectivul dosar, fără să-l desemneze în scris.
4. Facilitarea obținerii unor câștiguri de către anumite societăți comerciale
Folosindu-se de funcția de conducere deținută, managerul îi determină pe subordonați să-și
achiziționeze uniforme de la anumite societăți comerciale.
Exemplificare cazuri
1. Comandantul a ordonat ca subordonaţii săi să-şi confecţioneze la o anumită societate comercială, o aşa zisă uniformă,
ce nu era reglementată prin niciun act normativ, aceştia suportând contravaloarea uniformei; totodată, i-a obligat să
contribuie timp de 2 ani şi 3 luni, în fiecare lună, cu sume cuprinse între 25 şi 45 lei pentru cumpărarea unor bunuri
pentru dotarea unității, încălcându-le dreptul de proprietate asupra veniturilor, dreptul la un trai decent.
2. Conducătorul unității a obligat 54 de subordonaţi să-şi achiziţioneze de la anumite firme, pe bani personali,
echipamente militare, în condiţiile în care acest echipament trebuia asigurat în mod gratuit, obligând părţile vătămate
şi civile să achite, în mod nelegal, suma totală de 35.640 RON. În aceeaşi perioadă, inculpatul a pretins de la firmele în
cauză echipament militar şi costume civile, în mod gratuit, pentru a face intervenţii, în scopul obţinerii pentru aceste
firme a comenzilor respective de echipament.

B. Gestionarea resurselor umane
1. Fraudarea concursului de încadrare din sursă externă
”Îi ții minte pe ăștia și când le strigi nota pe care o merită, strigi una mai mare”
(Sursa: rechizitoriu DNA)
În contextul inițierii procedurilor pentru organizarea unor concursuri de angajare din sursă
externă, asupra unor manageri din cadrul MAI au fost exercitate presiuni din partea unor persoane
influente și/sau cunoscuți (unii având, la rândul lor, funcții de conducere în instituții ale statului), pentru
ca anumiţi candidaţi ce concurau să fie declaraţi admişi.
Astfel, ei interveneau pe lângă șefii din cadrul MAI, pentru ca aceștia – abuzând de
prerogativele funcției - să intervină, la rândul lor, asupra membrilor comisiei de examinare pentru a-i
determina să facă orice „manevră” în urma căreia candidaţii „susţinuţi” să fie declaraţi admişi.
În acest context, în cazurile analizate, funcția de conducere a fost folosită în mod abuziv pentru:
modificarea componenței inițiale a comisiei de examinare, prin ordinul de zi pe unitate,
asigurându-se, astfel, înlocuirea unor membrii cu alte persoane considerate de încredere;
exercitarea de presiuni și „instruirea” membrilor comisiei în sensul rezolvării „obligaţiilor”
existente;
transmiterea unor dispoziții verbale care vizau organizarea activității infracționale cu ajutorul
subordonaților (spre exemplu, redactarea listei cu numele candidaților cărora urmau să li se falsifice
lucrările scrise, xerocopierea formularelor de răspuns în alb etc.);
obligarea membrilor comisiei să treacă în fals note mai mari decât cele reale (în borderourile
individuale întocmite), prin faptul că managerul a luat inițiativa de a citi public și personal rezultatele
falsificate obţinute de candidaţii favorizați (spre exemplu, în cazul candidaţilor aflaţi pe lista celor
favorizați a anunțat note peste 7, cu toate că aceștia au luat note mai mici de 7);
solicitarea membrilor comisiilor de examinare să falsifice foile de concurs ale unor candidați
(prin înlăturarea celor originale şi înlocuirea lor cu lucrări întocmite în fals, chiar de către membrii
comisiei).
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2. Condiționarea accesului la funcții de primirea unor beneficii
”…nimeni nu poate să-și construiască o carieră profesională … pe degeaba”
(Sursa: rechizitoriu DNA)
Funcția de conducere deținută a fost folosită pentru a împiedica accesul unor subordonați la
anumite funcții, în scopul de a le oferi unor persoane protejate. Modul în care managerul corupt s-a
„poziţionat” în raport cu subordonaţii săi, le-a dat acestora de înţeles că nimeni nu poate să-şi
construiască o carieră profesională „pe degeaba”.
În situațiile analizate, managerul facilita/împiedica accesul personalului la anumite funcții,
după propriile interese, astfel:
nu permitea accesul persoanelor interesate la informații cu privire la desfășurarea concursului
(locul, ora, bibliografia etc.),
stabilea și transmitea forurilor superioare condiții pentru ocuparea funcțiilor scoase la concurs,
astfel încât să limiteze accesul unor persoane,
solicita celor interesați, prin intermediari (tot subordonați), diverse sume de bani pentru a le
acorda aprobarea să participe la concurs,
exercita presiuni asupra comisiilor de concurs, în sensul limitării accesului, prin:
 falsificarea notei obținute prin trecerea unei note mai mici și
 redactarea unor subiecte cu dificultate sporită.
3. Facilitarea trecerii în corpul ofițerilor
Prin manifestarea influenței funcției deținute, persoane aflate în funcții de conducere facilitează
trecerea în corpul ofițerilor a unor persoane care nu corespundeau criteriilor. Aceștia, pentru atingerea
scopului infracțional, implică atât subordonați cu funcție de execuție, cât și manageri situați pe diferite
paliere, în acțiuni nelegale.
Exemplificare cazuri
1. În contextul în care managerul acceptă în mod constant, timp de ani de zile, diverse cadouri din partea unui
subordonat ce avea interesul să treacă din corpul profesional al subofițerilor în cel al ofițerilor, acesta a înțeles „să-şi
onoreze” promisiunea de a-l sprijini prin comiterea unor ilegalități, astfel:
- aprobă participarea la concurs, chiar dacă nu corespundea criteriilor,
- face demersuri pentru crearea unui post de ofițer,
- întocmește fișa de cunoaștere și îi aprobă, din nou, participarea la examen.
2. Manager, de la un nivel ierarhic superior, se folosește de funcția deținută pentru a sprijini trecerea în corpul ofițerilor
a unei persoane ce fusese ilegal reîncadrată în MAI (în condițiile în care aceasta fusese trecută în rezervă pe temei
disciplinar şi din motive imputabile). Având în vedere poziția ocupată și influența asociată acesteia, managerul obține
sprijinul și implicarea mai multor persoane cu funcții de conducere, de pe diferite paliere de comandă, inclusiv cu
atribuții în gestionarea resurselor umane. Astfel, aceștia întreprind acțiuni nelegale, după cum urmează:
- determină subordonați să întocmească în fals documente al căror conținut nu corespundea adevărului,
- au semnat în fals diverse documente care au indus în eroare comisia de concurs, determinând-o să-l declare admis, în
mod ilegal,
- după ce au luat act de modul fraudulos în care s-a produs reîncadrarea subofițerului, nu au luat măsurile imediate
pentru restabilirea legalității şi pentru sesizarea organului judiciar competent.
3. Un comandant de unitate a pretins diverse sume de bani de la 3 subordonaţi pentru a le aproba participarea la
examenul în baza căruia urmau să devină ofiţeri. În altă împrejurare, a exercitat presiuni pentru a determina membrii
ai două comisii de examinare să falsifice nota la teza scrisă a unui ofițer, în sensul de a-i acorda o notă mai mică decât
valoarea reală a tezei, pentru ca acesta să fie declarat respins; ulterior, a cerut unei alte comisii de examinare organizată
la concursul pentru ocuparea aceluiaşi post, unde candida din nou același ofițer, să-l determine pe acesta să nu mai
candideze, în scopul ca postul să rămână liber pentru un alt ofiţer „agreat”, care de altfel a şi ocupat postul respectiv.

4. Primirea mitei pentru a aproba/a nu iniția transferul unor subordonați
Abuzând de funcția de gestionare a resursei umane din subordine, unii manageri au pretins și
primit foloase necuvenite (bunuri, bani sau plata contravalorii unor servicii) de la unii subordonați,
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pentru a le aproba rapoartele de mutare și a emite dispozițiile aferente sau pentru a nu dispune transferul
pe o altă tură a acestora. Interesul subordonaților era acela de a accede pe o poziție mai bună, de a fi
mai aproape de localitatea de domiciliu sau de a-și menține scăzute costurile de deplasare la/de la
serviciu (în condițiile în care acestea erau împărțite între mai mulți colegi din aceeași tură, care utilizau
în comun același autoturism).
Exemplificare caz
Comandantul de detașament a pretins şi primit de la mai mulţi subordonaţi bani, bunuri agroalimentare şi servicii în
valoare de 4.220 lei, în scopul de a îndeplini sau a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle sale de serviciu privind
mutarea personalului.

5. Primirea mitei pentru a permite accesul la cursuri de formare profesională
În această situație particulară, în schimbul propunerii de participare la un curs de formare
profesională, un manager a primit diverse foloase necuvenite din partea unui subordonat.
Particularități cu privire la acțiunile întreprinse de către manageri pentru ascunderea
faptelor comise:
au solicitat subordonaților care participau la întâlnirile organizate pentru pregătirea fraudării
concursului de angajare, să își lase telefoanele mobile în birou;
au solicitat sustragerea și distrugerea, prin ardere, a foilor de concurs falsificate pentru
încadrarea frauduloasă a unor persoane, documente ce se aflau în gestiunea Compartimentului de
resurse după finalizarea procedurilor în cauză;
au comis acte repetate de determinare a membrilor comisiei pentru ca aceștia să falsifice foile
de concurs prin înlocuirea acestora cu alte foi de răspuns întocmite de chiar membrii comisiilor de
corectare;
după finalizarea concursului și declararea câștigătorilor au solicitat să fie chemați toţi candidaţii
pentru care trebuiau refăcute foile de concurs şi să li se ceară să își scrie olograf datele personale (nume,
prenume, CNP) pe noile foi de concurs;
după declanșarea cercetărilor i-a chemat în mod repetat pe subordonaţii săi, înainte de a fi
audiaţi, încercând să-i determine să nu spună adevărul în faţa cadrelor din eșalonul superior venite în
control şi nici a procurorilor militari.
Prin acțiunile lor, managerii au creat o disfuncție la nivelul procesului de recrutare și selecție și
au vulnerabilizat personalul din subordine prin implicarea acestuia în comiterea unor infracțiuni.
Astfel, prin modul în care au înțeles să își exercite atribuțiile de conducere, au generat cercetarea penală
și condamnarea mai multor subordonați aflați pe diferite paliere instituționale. Unii subordonați și-au
motivat implicarea în comiterea infracțiunilor prin teama resimțită de eventuale repercusiuni și prin
faptul că alți subordonați erau deja deciși să respecte ordinele ilegale primite.
C. Folosirea subordonaților în scopuri personale
Folosind în mod abuziv funcția de conducere deținută, mai mulți manageri au dispus
personalului din subordine să desfășoare anumite activități, în timpul serviciului și folosind mijloacele
din dotare (mașina de serviciu, utilaje etc.) în scopul rezolvării unor probleme personale, în beneficiul
propriu al inculpatului, al unor rude/cunoscuți sau al unor societăți comerciale favorizate.
În acest caz, dispozițiile abuzive date de către persoanele care au ocupat funcții de conducere,
au vizat:
întreruperea ilegală a misiunilor, pentru rezolvarea unor probleme personale de către inculpat
(întâlniri, cumpărături etc.),
efectuarea unor comisioane (transportul unor persoane, încărcare/descărcare marfă, tăierea
lemnelor, udarea gazonului, umplerea piscinei etc.),
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executarea unor lucrări de renovare/amenajare/extindere la imobilele/curțile deținute de către
manager, rude sau apropiați ai acestuia.
Exemplificare caz
Într-una din situații, în timpul desfășurării unor lucrări de renovare la un apartament aflat în proprietatea personală a
unui șef, unul dintre subordonați a suferit un accident în urma căruia acesta a fost declarat „inapt serviciu militar în
timp de pace, apt necombatant la război” de către comisia medicală, fiind trecut, astfel, în rezervă. Pentru ascunderea
faptei, comandantul unității:
- a ordonat responsabilului cu protecția muncii să realizeze cercetarea accidentul, ca şi când acesta ar fi avut loc în
sediul unității,
- i-a solicitat subordonatului accidentat să dea o declaraţie scrisă în care să specifice că a suferit accidentul în unitate,
dându-i asigurări că va fi ajutat, atât pentru recuperarea sa fizică, cât şi financiar,
- a redactat, semnat şi transmis un raport către forul superior, din care rezulta că accidentul s-a petrecut în timp ce se
lucra la amenajarea unei încăperi ce urma a fi folosită pentru centrala telefonică a unității.

În toată perioada în care cadrele MAI au muncit în timpul programului de lucru pentru învinuit,
aceştia şi-au primit integral toate drepturile băneşti ce li se cuveneau, figurând ca fiind prezenți.
D. Alte situații particulare

Folosirea funcției de conducere pentru a facilita atribuirea nelegală a unui contract de
achiziție publică
Exemplificare caz
În calitate de șef serviciu logistic și președinte al comisiei de analiză a ofertelor, angajatul MAI a comis mai multe
nereguli, atât în ceea ce privește organizarea procedurii de achiziție, cât și în ceea ce privește derularea ulterioară a
contractului, în schimbul primirii repetate de bunuri, servicii și valori.
Având ca atribuții organizarea, coordonarea și urmărirea aplicării competente și eficiente a prevederilor legale în
domeniul achizițiilor, a dispus executarea unor lucrări suplimentare care urmau să fie decontate în baza unui act
adițional la contractul inițial de execuție, a confirmat şi supus spre aprobare decontarea unor lucrări ce nu erau real
executate în teren și a aprobat, în mod abuziv, decontarea unor cantități de materiale superioare celor care au fost puse
în operă şi a unor cantități inferioare față de cele prevăzute în proiect.



Facilitarea obținerii permiselor de conducere

Exemplificare caz
Persoane aflate în diferite poziții de conducere s-au folosit de funcțiile deținute pentru a-și trafica influența față de unii
subordonați (ofițeri și agenți de poliție) pentru a facilita obținerea de permise de conducere, în condiții frauduloase, de
către anumiți candidați favorizați.



Cumpărarea de influență pentru a obține o funcție de conducere

Exemplificare caz
În vederea ocupării funcţiei de inspector șef, un ofițer a participat la două concursuri organizate în acest sens; la primul
concurs nu a promovat iar când s-a organizat al doilea concurs prefectul, având și calitatea de membru al comisiei de
concurs, a depus toate diligenţele pentru a asigura câştigarea concursului de către ofițerul în cauză, primind anterior
de la acesta diverse produse. S-a stabilit că, în concret, anterior desfășurării concursului, prefectul a primit de la ofițer
80 de sticle de şampanie şi mai multe cutii cu dulciuri, valoarea acestor bunuri fiind stabilită la suma de aproximativ
1500 lei.



Folosirea funcției de conducere pentru a obține diverse foloase

Exemplificare caz
Angajatul MAI a servit masa la cantina unităţii, în mod repetat, fără să plătească niciodată, invocând subordonaţilor
că, în calitate de comandant, are dreptul să mănânce gratuit, în condiţiile în care acest drept nu exista şi inculpatul
trebuia să plătească contravaloarea meselor (contravaloare în cuantum total de 2.665,58 RON, prejudiciu adus unităţii).
În aceeași calitate, a pretins şi primit, în mod repetat, de la două societăţi comerciale pâine, în mod gratuit, în valoare
totală de 541 RON, după ce a semnat cu acestea contractele de furnizare produse panificaţie.
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VI.

RISCURI DE CORUPŢIE MATERIALIZATE ŞI VULNERABILITĂŢI
IDENTIFICATE

VI.1 Riscuri de corupţie
Prezentul capitol şi următorul asigură îndeplinierea celui de-al treilea obiectiv al studiului,
respectiv identificarea riscurilor de corupție și formularea unor propuneri de măsuri concrete de
prevenire/control al acestora ce pot fi aplicate la nivelul structurilor MAI.
Astfel, obiectivul specific 2.1 prevăzut în Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, face referire la „Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a
eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a
riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale”.
În acelaşi timp, una dintre acţiunile principale prevăzute în scopul îndeplinirii obiectivului
specific se referă la adoptarea cadrului normativ necesar pentru introducerea unei metodologii standard
de evaluare a riscurilor de corupţie şi implementarea acesteia, la nivel central, ca premisă pentru
actualizarea o dată la doi ani a planurilor de integritate.
În acest sens, prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2018, a fost aprobată Metodologia privind
evaluarea riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale. De asemenea,
în baza acestui act normativ, la nivelul MAI a fost aprobată Procedura de sistem PS-DGA-01 privind
managementul riscurilor de corupţie în cadrul structurilor MAI.
Modelul de management al riscurilor de corupţie are în vedere faptul că prezenţa corupţiei nu
poate să fie atribuită numai unor situaţii/cazuri singulare, fără a fi analizat întregul context profesional
şi instituţional care determină sau creează mediul propice pentru obţinerea unor foloase personale prin
încălcarea atribuţiilor legale.
Analiza şi înţelegerea riscurilor de corupție pot oferi o imagine mult mai corectă a fenomenului,
respectiv o viziune mult mai clară asupra soluţiilor de prevenire existente şi viitoare.
Conform actelor normative menţionate mai sus, termenii utilizaţi în acest domeniu au
următoarea semnificaţie:

risc de corupţie - probabilitatea de apariţie a unei ameninţări de corupţie, vizând un angajat,
colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinat de cauze/vulnerabilităţi specifice şi de natură
să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităţilor unei structuri;

ameninţare de corupţie - acţiunea sau evenimentul potenţial de corupţie ce poate să apară în
cadrul unei activităţi a Ministerului Afacerilor Interne (MAI);

vulnerabilitate/cauză - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităţilor
specifice, care ar putea fi exploatată, stând la baza şi putând declanşa săvârşirea unei fapte de corupţie;

impact - efectele produse în cadrul activităţii unei structuri în cazul în care un risc de corupţie
se materializează.

RISC DE CORUPŢIE
AMENINŢARE

VULNERABILITATE

IMPACT

• moduri de operare utilizate
• persoane expuse riscului
• tendinţe şi estimări privind manifestarea
potențială a corupției

• slăbiciuni ale sistemului de
control
• vulnerabilităţi legislative
• caracteristici organizaţionale

• imagine instituţională deteriorată
• pierderi financiare semnificative
• ineficienţă
• demotivare şi deteriorare a culturii organizaţionale
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Ca urmare a analizei datelor, au fost identificate o multitudine de riscuri de corupţie ce s-au
materializat odată cu săvârşirea faptelor de corupţie. Prezentul capitol evidenţiază şi enumeră însă doar
cele mai frecvente riscuri de corupţie materializate, asociate infracţiunilor de corupţie ce sunt tratate în
prezentul studiu, dar şi domeniilor de activitate din MAI.
Aceste date ar trebui să fie avute în atenţie de către fiecare instituţie MAI în scopul formulării
unor propuneri adecvate de prevenire şi control ale faptelor de corupţie. Riscurile de corupţie relevate
au rolul de a-i orienta pe cei care formulează astfel de propuneri spre acele zone sau activităţi care au
nevoie în continuare de intervenţie în realizarea obiectivelor comune ce vizează prevenirea faptelor de
corupţie.
Infracţiunea de luare de mită
1.
Riscuri de corupţie materializate pe domeniul „poliţie judiciară”
a) Favorizarea persoanelor evaluate/controlate/cercetate în schimbul obţinerii unor avantaje (22 cauze)
b) Omisiunea întocmirii actelor de constatare, în legătură cu infracţiuni descoperite, cu ocazia prinderii
în flagrant sau ca urmare a sesizării despre comiterea unei infracţiuni, ori omisiunea sesizării
procurorului cu privire la săvârşirea unei infracţiuni (2 cauze)
c) Influenţarea persoanelor implicate într-un dosar penal, în vederea determinării unei soluţii favorabile
uneia dintre părţi (de exemplu, medierea împăcării părţii vătămate cu făptuitorul în cazul infracţiunilor
pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă – 2 cauze)
2.
Riscuri de corupţie materializate pe domeniul „poliţie de frontieră”
a) Permiterea intrării/ieșirii în/din țară prin punctele de trecere a frontierei a
persoanelor/bunurilor/mijloacelor de transport fără îndeplinirea condițiilor legale sau cu documente
false (7 cauze)
b) Omisiunea cu intenție a efectuării controalelor ori realizarea cu superficialitate a controalelor asupra
persoanelor, mijloacelor de transport și documentelor acestora la controlul de frontieră (7 cauze)
3.
Riscuri de corupţie materializate pe domeniul „ordine publică”
a) Omisiunea consemnării în documentele de control (procesul verbal de control sau contravenţie) a
deficienţelor constatate cu ocazia efectuării unor controale tematice/de fond privind asigurarea pazei
bunurilor, obiectivelor şi valorilor, respectiv a dispunerii măsurilor legale în cazul constatării unor
infracţiuni sau contravenţii (2 cauze)
b) Favorizarea administratorului unei firme de pază, prin avizarea exclusivă a planurilor de pază
întocmite de acesta pentru obiectivele economice din zona de competență (1 cauză)
4.
Riscuri de corupţie materializate pe domeniul „permise de conducere şi înmatricularea
vehiculelor”
a) Favorizarea candidaţilor la proba practică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere,
prin neaprecierea obiectivă a cunoştinţelor şi acordarea calificativului admis candidaţilor care nu
posedă aptitudinile necesare (2 cauze)
b) Favorizarea candidaţilor la proba teoretică, prin acceptarea la examenul pentru obţinerea permisului
de conducere a altor persoane decât candidaţii programaţi (substituiri de persoană), facilitarea utilizării
unor mijloace de comunicare la distanţă sau prin indicarea răspunsurilor corecte în cadrul probei, în
scopul fraudării rezultatelor (1 cauză)
c) Programarea la examenul de obţinere a permisului de conducere, a candidaţilor, prin nerespectarea
limitei de timp prevăzute de lege (1 cauză)
75

d) Emiterea permiselor de conducere fără susţinerea examenelor teoretice şi/sau practice, prin
reconstituirea în fals a fişelor candidaţilor (1 cauză)
5.
Riscuri de corupţie materializate pe domeniul „poliție rutieră”
a) Neaplicarea prevederilor legale în raport cu abaterile constatate (5 cauze)
b) Omisiunea aplicării măsurilor legale de sancţionare ori de constatare a unor infracţiuni, cu ocazia
activităţilor de supraveghere a traficului rutier (5 cauze)
c) Schimbarea încadrării juridice la sancţionarea unui contravenient, prin aplicarea unei sancţiuni mai
uşoare sau care nu presupune măsuri complementare (de exemplu, pentru reducerea cuantumului
sancţiunilor contravenţionale ori a numărului de puncte de penalizare – 3 cauze)
6.
Riscuri de corupţie materializate pe domeniul „resurse umane”
a) Favorizarea candidaților, la concursurile organizate, în scopul primirii unor sume de bani sau a unor
foloase necuvenite (1 cauză)
b) Realizarea de numiri pe posturi, promovări în funcție sau mutări de personal în schimbul primirii
unor foloase necuvenite (1 cauză)
7.
Riscuri de corupţie materializate pe domeniul „management/conducere”
a) Achiziţia sau gestionarea de bunuri, servicii sau lucrări în mod defectuos în scopul favorizării unor
persoane sau obţinerii unor foloase necuvenite (2 cauze)
8.
Riscuri de corupţie materializate pe domeniul „logistică/achiziții”
a) Atribuirea preferențială a contractelor de achiziții publice, fără respectarea prevederilor legale
(1
cauză)
b) Recepţia incompletă/defectuoasă şi acceptarea la plată a unor lucrări de reparaţii curente, capitale şi
de modernizare (investiţii) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate (1 cauză)
c) Includerea în situaţiile de lucrări a unor materiale care nu au fost folosite (1 cauză)
d) Acceptarea unor devize de lucrări supraevaluate ale societăţilor comerciale care efectuează lucrări
contractate cu unitatea (cauză)
9.
Riscuri de corupţie materializate pe domeniul „învățământ”
a) Nesancţionarea abaterilor cursanților/studenților în scopul obținerii de foloase (1 cauză)
10.
Riscuri de corupţie materializate pe domeniul „azil și integrare”
a) Soluționarea favorabilă a dosarelor depuse pentru emiterea autorizațiilor de muncă, în schimbul
primirii unor bani/foloase (1 cauză)
11.
Riscuri de corupţie materializate pe domeniul „arest”
a) Mijlocirea comunicării de informaţii privind cursul cercetărilor în dosarele penale instrumentate, a
unor aspecte de interes operativ despre locul de deţinere şi personalul arestului între persoanele deţinute
(1 cauză)
b) Facilitarea introducerii de bunuri şi obiecte interzise (telefoane mobile, mesaje scrise, alcool,
droguri, medicamente, bani, obiecte înţepătoare-tăietoare etc.) în incinta arestului ori camerei de
deţinere, cu ocazia acordării dreptului la pachet şi/sau vizită persoanelor încarcerate ori introducerea
acestor bunuri de către personalul care asigură paza, supravegherea şi controlul încarceraţilor (1 cauză)
c) Promisiunea de a asigura condiții mai bune de deținere în schimbul primirii de bani/foloase (1 cauză)
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Infracţiunea de dare de mită
1. Riscuri de corupţie materializate pe domeniul „poliţie judiciară”
a) Influenţarea persoanelor implicate într-un dosar penal, în vederea determinării unei soluţii favorabile
uneia dintre părţi (de exemplu, medierea împăcării părţii vătămate cu făptuitorul în cazul infracţiunilor
pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă)
2. Riscuri de corupţie materializate pe domeniul „resurse umane”
a) Divulgarea subiectelor (sau individualizarea tematicii/bibliografiei din care se intenţionează a se
elabora subiectele) la concursurile pentru încadrare din sursă externă sau pentru ocuparea unei funcţii
de conducere, înaintea desfăşurării acestora.
b) Certificarea falsă a îndeplinirii criteriilor legale de acordare a compensaţiei pentru chirie, realizată
de către comisiile constituite la nivelul unităţilor în temeiul OMAI 669/2005 şi OMAI nr. 1306/2006
în vederea naşterii fără temei a dreptului de acordare a compensaţiei pentru chirie poliţiştilor şi cadrelor
militare din MAI.
Infracţiunea de trafic de influenţă
a) Promisiunea de a interveni pe lângă procurorul de caz pentru adoptarea unei soluții favorabile întrun dosar penal, în schimbul obținerii pentru sine sau pentru altul a unor foloase patrimoniale sau
nepatrimoniale
b) Favorizarea persoanelor evaluate/controlate/cercetate în schimbul obţinerii unor avantaje.
Infracţiunea de abuz în serviciu cu obţinerea unor foloase necuvenite
1. Riscuri de corupţie materializate pe domeniul „poliţie judiciară”
a) Favorizarea persoanelor evaluate/controlate/cercetate în schimbul obţinerii unor avantaje. (6 cauze)
b) Obținerea unui folos material prin însușirea bunurilor confiscate de la contravenienți în urma
aplicării unor sancțiuni contravenționale (5 cauze)
c) Obținerea unui folos material prin însușirea bunurilor ce au făcut obiectul unor plângeri sau dosare
penale și care trebuiau restituite proprietarilor (1 cauză)
d) Ridicarea de bunuri sau bani, cu ocazia cercetării la faţa locului ori a percheziţiilor corporale sau
domiciliare, fără ca acestea să fie evidenţiate în actele procedurale (1 cauză)
e) Falsificarea documentelor, în scopul însuşirii bunurilor ridicate în vederea confiscării (1 cauză)
2. Riscuri de corupţie materializate pe domeniul „resurse umane”
a) Consemnarea altor rezultate decât cele obţinute în mod real de către candidați, cu ocazia susţinerii
probelor fizice/practice din cadrul concursului de ocupare a postului vacant (3 cauze)
b) Completarea şi/sau radierea unor răspunsuri incorecte, în cazul testelor tip grilă, sau înlocuirea
propriu-zisă a lucrărilor/foilor de răspuns, în scopul falsificării rezultatelor candidaţilor (3 cauze)
3. Riscuri de corupţie materializate pe domeniul „medical”
a) Întocmirea de rețete medicale cu regim special, pentru obținerea de medicamente compensate, pentru
sine sau pentru alte persoane, fără să existe solicitări ale persoanelor menționate în rețete, fără ca
persoanele nominalizate să fi primit rețetele în realitate, fără să fi fost consultate și fără să fi beneficiat
de prescripțiile medicamentoase (1 cauză)
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4. Riscuri de corupţie materializate pe domeniul „poliţie de frontieră”
a) Omisiunea cu intenție a efectuării controalelor ori realizarea cu superficialitate a controalelor
asupra persoanelor, mijloacelor de transport și documentelor acestora la controlul de frontieră (2
cauze);
b) Neimplementarea în bazele de date a unor informaţii cu caracter operativ, în scopul obţinerii unor
avantaje (1 cauză);
c) Scoaterea bunurilor corp delict (cantitatea de ţigări de contrabandă reţinută în vederea confiscării)
din camera de corpuri delicte, în mod illegal. (1 cauză).
Infracţiunea de folosire a informaţiilor ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului
unor persoane neautorizate la aceste informaţii
a) Divulgarea către persoane neautorizate a informaţiilor de interes operativ/confidenţiale /clasificate
în schimbul obţinerii unor avantaje
b) Furnizarea de informaţii cu caracter operativ, confidenţial sau clasificat privind executarea unor
acţiuni şi controale sau percheziţii domiciliare pentru depistarea şi prinderea în flagrant a persoanelor
care săvârşesc infracţiuni la regimul substanţelor periculoase
c) Divulgarea de informaţii din cadrul bazelor de date ale Poliţiei Române, a unor date/documente
clasificate şi/sau cu caracter confidenţial privind executarea activităţilor specifice, misiunilor ori
referitoare la persoane de interes pentru organele de poliţie

VI.2 Vulnerabilităţi identificate
Potrivit actelor normative menţionate anterior la punctul VI.1, vulnerabilitatea reprezintă o
slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităţilor specifice, care ar putea fi exploatată,
stând la baza şi putând declanşa săvârşirea unei fapte de corupţie.
Vulnerabilitatea reprezintă mai exact o slăbiciune în sistemul procedurilor de planificare,
desfăşurare, asigurare logistică şi control a activităţilor specifice care ar putea fi exploatată/speculată,
traducându-se printr-o încălcare a legilor, ordinelor, regulamentelor, metodologiilor, procedurilor sau
regulilor de desfăşurare a activităţilor specifice.
Mediile, persoanele sau categoriile de activităţi care se înscriu în categoria menţionată mai sus
constituie zonele vulnerabile la corupţie ale instituţiei. Unele dintre aceste puncte vulnerabile pot fi
eliminate ori limitate6, dar în multe cazuri nu există modalităţi concrete de a le înlocui ori limita 7, şi
atunci atenţia trebuie orientată asupra supravegherii şi gestionării acestora.
Din analiza datelor ce au făcut obiectul prezentului studiu au rezultat o serie de vulnerabilităţi
individuale şi organizaţionale, asupra cărora instituţiile MAI îşi pot îndrepta atenţia în scopul eliminării
sau limitării apariţiei acestora.
a. Vulnerabilităţi individuale

Lipsa internalizării normelor deontologice, a unui sistem de valori morale ori inversarea
acestor valori; de exemplu: folosirea de către angajaţii MAI a unor termeni precum „omenie”,
„îngăduinţă”, „generozitate”, în referire la celelalte părți implicate în săvârşirea faptei de corupţie;

Lipsa cunoaşterii şi/sau aplicării normelor de etică și integritate a personalului implicat
în fapte de corupţie;
6
7

exemplu: contactul direct cu cetăţeanul, care astfel nu ştie cine îi va procesa cererea şi nici nu mai are posibilitatea de a oferi ceva cuiva
exemplu: relaţia directă a anchetatorului cu anchetatul.
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Falsa convingere asupra faptului că activitatea infracţională nu va putea fi niciodată
probată, bazată pe faptul că sunt implicate puţine persoane (de regulă doar două), că au sprijin ierarhic,
că îşi iau măsuri de protecţie, precum şi a faptului că au experienţă şi o bună pregătire profesională;

Principala preocupare a unor angajaţi MAI în atingerea intereselor personale, nu doar
prin obţinerea mitei, ci şi prin exploatarea oricărei oportunităţi în obţinerea unor avantaje (ex. interesul
unui poliţist de a-şi vinde produsele agricole proprii, ce a implicat găsirea unui partener în mediul de
afaceri, din rândul celor care erau cercetaţi în dosarele penale);

Tipul de personalitate cu tendinţe spre desconsiderarea şi încălcarea normelor, prioritară
fiind obţinerea avantajelor;

Agresivitatea manifestată de unii angajaţii MAI în obţinerea foloaselor prin
constrângerea persoanelor, folosindu-se de autoritatea funcţiei deţinute (exemplu: anumiţi poliţişti de
frontieră luau banii oferiţi cu titlu de mită într-un mod direct, fără niciun fel de ascunzişuri, uneori
negociind cu traficanţii valoarea mitei, iar în cazul unor neînţelegeri îi speriau cu efectuarea unui
control drastic, care ar fi putut să aibă ca finalitate confiscarea vehiculului);

Obedienţa manifestată de unii angajaţi MAI prin conformare negativă la regulile şi
rolurile stabilite în grupul infracţional (angajaţii MAI încercau să disimuleze primirea banilor prin
ascunderea lor în locuri cât mai rapid accesibile, prin simularea unui salut etc.);

Dezvoltarea unei forme de dependenţă prin încălcarea repetată a normelor în vederea
obţinerii unor foloase, deşi nu exista o nevoie stringentă pentru acestea (unii poliţişti de frontieră
afirmau că ar avea o situaţie financiară bună şi că nu au nevoie de banii proveniţi cu titlu de mită de la
traficanţi, însă nu se puteau abţine să nu îi ia);

Preocuparea exagerată pentru obţinerea mitei şi aviditatea acestora, evidenţiate de
apariţia unor gesturi compulsive constând în scoaterea banilor ascunşi în buzunare şi numărarea
acestora în mod frecvent în timpul serviciului.
b. Vulnerabilităţi organizaţionale
1. Supravegherea, coordonarea şi exercitarea controlului intern/managerial

capacitate limitată de supraveghere din cauza particularităţilor specifice zonei de frontieră
(accesul organelor judiciare sau ale unor echipe de control este dificil de realizat);

exercitarea formală sau deficitară a obligațiilor de control („Toţi am venit aici pentru bani
… toţi fac trafic cu ţigări” - extras rechizitoriu DNA);

lipsa monitorizării înregistrărilor realizate de camerele de supraveghere instalate în punctele
de trecere a frontierei, prin care se putea constata neefectuarea practică a controalelor sau încălcarea
altor atribuţii de serviciu de către poliţiştii aflaţi în tură. De exemplu, intrarea autoutilitarei în ţară
prin PTF avea să fie surprinsă atât de camerele de supraveghere amplasate în punct, cât şi de camerele
fixe ale ANPR (sistemul automat pentru citirea plăcuţelor de înmatriculare), unde se poate observa cu
uşurinţă şi numărul fals de înmatriculare aplicat pe autoutilitară. Camerele de supraveghere surprind
faptul că poliţistul nu efectuează niciun control al autoutilitarei, ci stă ghemuit cca 20 de secunde, în
spatele uşii, în locul rămas neocupat dintre pânza neagră şi marginea exterioară a spaţiului de
încărcare;

lipsa unui instrument sau a unei metode care să aibă ca rezultat realizarea unui profil de
personalitate menit să indice tendința indivizilor de a se angaja în comportamente lipsite de etică.
2. Cultura organizaţională

repartizarea lucrărilor penale, în care sunt reclamate aspecte concrete împotriva unor membri
ai unor grupări infracționale ori persoane cu poziţie socială importantă, unor lucrători apropiaţi
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personalului de conducere, pentru a se propune soluţia convenabilă ori pentru tergiversarea cercetărilor,
cât şi imixtiunea unor factori de decizie în actul de constatare/avizare/emitere/eliberare a documentelor;

implicarea insuficientă a şefilor ierarhici în coordonarea activităţilor informativ-operative,
respectiv în evaluarea şi analiza rezultatelor obţinute, cât şi în verificarea şi aprobarea documentelor
elaborate la nivelul structurilor;

existenţa unei cutume moştenite şi perpetuate în obţinerea de foloase necuvenite, în timpul
exercitării atribuţiilor de serviciu, respectiv:
 derularea activităţilor infracţionale constituia un adevărat mod de viaţă pentru unii funcţionarii
din punctul de frontieră. Pentru aceștia singura preocupare pe timpul serviciului fiind obţinerea de
foloase necuvenite. Din dosarele penale studiate constatăm că nu de puţine ori procurorii au reţinut pe
parcursul unei zile de serviciu săvârşirea unei infracţiuni unice de luare de mită, deşi fapta includea
primirea succesivă şi de la mai multe persoane a unor foloase necuvenite sau bani;
 crearea unui mecanism de protecţie, astfel încât să nu fie descoperiţi, inclusiv prin folosirea
unui limbaj codificat între părţile implicate în săvârşirea faptelor de corupţie.
Exemple:
în domeniul poliţiei de frontieră, angajaţii îşi notau toate expresiile codificate pe o foaie de
hârtie, multiplicată apoi şi distribuită tuturor celor implicaţi;
în cazul permiselor de conducere, sintagma „două maşini”, utilizată în desfăşurarea dialogului
dintre inculpaţi, reprezenta un mod codificat de a spune că avea două persoane pentru care trebuia să
intervină în vederea schimbării domiciliului acestora, iar sintagma „o sută centimetri cubi fiecare”
însemna că îi oferea coinculpatului câte 100 euro pentru fiecare dintre cele două persoane pentru care
urma să se intervină;
 în ceea ce priveşte promovarea concursurilor de recrutare din sursă externă, era ştiut faptul că
acestea erau câştigate de persoane cunoscute sau rude („Hai să fim sinceri că dacă numărăm alţii câte
neamuri au în unitate…” – extras rechizitoriu DNA);
 în centrele de reţinere şi arest era cunoscut faptul că lucrătorii acceptă diferite sume de bani
pentru oferirea unor condiţii mai bune de arest, introducerea unor cantităţi mai mari de alimente şi
băuturi şi facilitarea corespondenţei cu persoane din exterior;
 pe domeniul poliţie rutieră, era de notorietate faptul că pe anumite sectoare de drum
infracţiunile de luare de mită reprezentau o practică a poliţiştilor.

existenţa unui consens între angajaţii MAI şi alte categorii profesionale cu privire la săvârşirea
în mod repetat a faptelor de corupţie
Exemple:
- consensul interprofesional dintre poliţiştii de frontieră şi vameşi care îşi desfăşoară activitatea în
punctele de trecere a frontierei, în ceea ce priveşte omisiunea îndeplinirii îndatoririlor de serviciu
specifice domeniului;
- înţelegerea interprofesională dintre angajaţii serviciilor publice comunitare regim permise de
conducere şi înmatricularea vehiculelor şi reprezentanţii/instructorii şcolilor de şoferi cu privire la
promovarea examenelor auto;

organizare în grupuri infracţionale cu structură complexă a angajaţilor MAI din domeniile
poliţie rutieră, poliţie de frontieră şi permise de conducere, având reguli şi roluri prestabilite, în care
fiecare membru, indiferent dacă intra în contact direct sau nu cu mituitorul, primea o parte din valoarea
mitei strânse pe parcursul fiecărei ture;

lipsa exemplului personal oferit de către unii manageri. În unele cazuri faptele de corupție și
cele asociate lor au fost inițiate și chiar coordonate de către personalul cu funcții de conducere. Acest
lucru are un impact major asupra lucrătorilor deoarece un manager poate impune, atât formal cât și
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informal, un mod de raportare și chiar de comportament al subordonaților în ceea ce privește aderarea
la valorile promovate. Cu alte cuvinte, dacă managerii au o atitudine și o conduită lipsite de integritate
își vor determina subalternii să le urmeze modelul cu motivația de a se integra și a fi acceptați de către
grup.
3. Presiuni interne

presiuni interne ierarhice din partea persoanelor care coordonau activităţile celor care
săvârşeau infracţiuni de corupţie, în general de la nivelul funcţionarilor cu putere de decizie.
Exemple:
- ofiţerul de poliţie coordonator al grupei din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră, având
posibilitatea de a lua decizii cu privire la modul de efectuare a controlului vamal, a exercitat influenţă
asupra subordonaţilor pentru ca aceştia să nu-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu atribuţiile
prevăzute în fişa postului;
- ofiţerul de poliţie a fost abordat de şeful său, care l-a atenţionat să facă tot posibilul pentru
a determina persoana cercetată să îi plătească reclamantului suma de bani pretinsă;
- exercită presiuni asupra unui subordonat, în sensul neîntocmirii unui raport de eveniment și
închiderii fișei 112 cu mențiunea autor neidentificat, în scopul neinițierii procedurilor judiciar penale
faţă de autorul unui accident rutier. Totodată, acesta solicită subordonatului său să conducă ancheta
penală astfel încât să rezulte că o altă persoană a condus autoturismul implicat în accident.
4. Modul de exercitare a activităţilor

cunoaşterea de către angajaţii MAI a limitelor sistemelor tehnice utilizate în activitatea curentă
(camere de luat vederi, radare, sisteme informatice etc.)
Exemple:
- poliţiştii divulgau traficanţilor informaţii cu privire la capacitatea limitată a camerelor de vederi
instalate în punctele de frontieră pentru a împiedica vizibilitatea către interiorul vehiculelor. Într-unul
din cazuri, încărcătura era mascată de o pânză de culoare neagră, amplasată la urcarea în maşină ca
o draperie, pentru a da imaginilor înregistrate de camere impresia unui interior neiluminat, în
condiţiile în care, pe timp de noapte, camerele de supraveghere filmează alb-negru;
- posibilitatea existentă în sistemul informatic de programare a candidaţilor la probele practice
pentru obţinerea permisului de conducere de a genera mai multe programatoare, până când acestea
răspund intereselor unei/unor anumite persoane;
- autospecialele de poliţie rutieră erau dotate cu aparatură radar care prezenta anumite deficienţe,
cunoscute de către poliţişti şi valorificate în sensul obţinerii unor foloase necuvenite;

fluctuaţia de personal, volumul de muncă şi riscurile asociate activităţii de poliţie pe care sunt
nevoiţi să şi le asume îi pot determina pe unii poliţişti cu experienţă să schimbe locul de muncă, iar
funcţiile devenite vacante să fie ocupate de persoane cu o pregătire profesională precară;

sistem lacunar de selecţie a personalului, în sensul că nu este aplicată o metodă de măsurare a
predispoziţiei anumitor candidaţi de a se angaja în comportamente lipsite de integritate. Din analiza
rechizitoriilor reies cazuri concrete în care, pe anumite linii de muncă (poliţie rutieră, poliţie de
frontieră), lucrătorii MAI au intrat în aceste structuri cu intenţia clară de a obţine foloase necuvenite.
Exemplu: „Toţi am venit aici pentru bani … toţi fac trafic cu ţigări”(extras rechizitoriu DNA);

perfecţionarea continuă a grupului infracţional din care fac parte şi angajaţi MAI.
Exemple:
- modul de organizare efectivă a activităţilor derulate şi coordonate în punctele de trecere a frontierei:
„…turele de serviciu sunt împărţite în două categorii şi anume două ture care să aducă rezultate
profesionale şi două ture care să lucreze în special pentru colectarea unor sume de bani”. Sumele
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colectate pe turele în care poliţiştii aplicau şi sancţiuni, în care îşi îndeplineau şi atribuţiile de serviciu
din fişa postului, erau diminuate, aceştia nefiind concentraţi pe obţinerea unui profit maxim, însă
activitatea de luare de mită sau de alte foloase nu înceta;
- în cazul permiselor de conducere, adoptarea treptată a unor măsuri elaborate de împiedicare a
modalităţilor de administrare a unor eventuale mijloace de probă, în legătură cu activitatea
infracţională desfăşurată (racolarea candidaţilor şi punerea acestora în legătură cu alt membru al
grupului infracţional organizat se făcea numai prin intermediul unor persoane de încredere; limitarea
informaţiilor transmise prin telefon şi utilizarea unui limbaj codificat; schimbarea bancnotelor primite
ca obiect al infracţiunilor de corupţie, înainte de a fi remise mai departe, către un alt membru al
grupării infracţionale etc.).
5. Factori externi
 Contextul socio-economic;
Toleranţa activităţilor de contrabandă şi a corupţiei se datorează inclusiv relaţiilor sociale existente
în cadrul comunităților mici din zonele de frontieră, uneori existând chiar relaţii foarte apropiate, de
rudenie între cei care derulează activităţi infracţionale în zona de frontieră şi funcţionarii din punctele
de trecere. De exemplu, din grupul infracţional organizat făcea parte, în calitate de traficant, soţia
şefului de tură, ce introducea în ţară ţigări cu sprijinul agenţilor de poliţie de frontieră şi a vameşilor,
cărora ofiţerul le solicita ajutor în acest sens, apoi le depozitau provizoriu la domiciliul poliţistului de
frontieră, după care erau comercializate către diverse persoane.
 Lipsa de informare a persoanelor cercetate în legătură cu toate soluţiile ce pot fi dispuse în
dosarul penal, astfel că poliţiştii au posibilitatea de a specula şi profita de neştiinţa şi naivitatea celor
care au calitate în dosar;
 Crearea și întărirea unor relații personale între managerii MAI şi factorii de decizie din alte
instituţii sau autorităţi publice, în sensul acordării unui „sprijin reciproc”, prin acceptarea îndeplinirii
unor favoruri ce sunt în legătură cu atribuţiile privind coordonarea activităţilor pe domeniul resurse
umane, în special pe linie de încadrare/recrutare personal
Exemple:
- înainte de începerea probelor concursului, asupra fostului inspector şef al unui ISU, precum şi asupra
altor cadre din conducerea Inspectoratului (președinte și membri din comisiile de concurs), au început
să se exercite, de către diferite persoane, influenţe, în sensul că aceste persoane erau interesate ca
anumiţi candidaţi ce concurau la acest examen să fie declaraţi admişi, nu în baza rezultatelor reale
obţinute de candidaţii respectivi, ci în baza unor intervenţii. În termeni reali, persoanele care exercitau
aceste influenţe asupra cadrelor ISU, au cerut de fapt falsificarea rezultatelor concursului, singurul
scop fiind acela de a fi declaraţi admişi candidaţii „protejaţi”.
- în perioada 2012 – 2013, un angajat al unui ISU a participat la două concursuri organizate de IGSU
în vederea ocupării funcţiei de inspector şef. La primul concurs, deşi s-a prezentat, nu a promovat. La
concursul din 2013, prefectul județului, având și calitatea de membru al comisiei de concurs, a depus
toate diligenţele pentru a asigura câştigarea concursului de către angajatul în cauză, primind anterior
de la acesta diverse produse. S-a stabilit că, în concret, în luna decembrie 2012, prefectul a primit de
la angajatul ISU 80 de sticle de şampanie şi mai multe cutii cu dulciuri, valoarea acestor bunuri fiind
stabilită la suma de aproximativ 1500 lei.

VI.3 Consecinţele/efectele comiterii faptelor de corupţie de către angajaţii MAI
Efecte pe plan economic: afectarea bugetului consolidat al statului, prin sustragere de la plata
accizelor sau a altor taxe vamale, dar şi afectarea mediului concurenţial de afaceri
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Astfel, s-a constatat că piaţa neagră a fost alimentată de produse sustrase accizării,
declanşându-se o evaziune fiscală în lanţ, statul fiind împiedicat să obţină venituri importante.
Totodată, neaplicarea amenzilor de către angajaţii MAI cu competenţe pentru contravenţiile lipsesc
bugetul statului de venituri importante.
Efecte pe planul securităţii statului şi a siguranţei cetăţenilor, în special referindu-ne la crearea
unui context favorabil desfăşurării altor tipuri de criminalitate gravă
Este cunoscută legătura între săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în cazul acesta a
delictelor vamale şi crima organizată, prin menţinerea unei economii subterane întreţinute cu banii
proveniţi din neplata datoriei vamale.
Mai mult, neefectuarea unui control al vehiculelor şi persoanelor care tranzitează frontiera de
stat conduce nu doar la tolerarea contrabandei cu ţigări, dar mai ales la neidentificarea oricăror altor
produse periculoase sau interzise la deţinere, cum ar fi materiale explozive, toxice, arme, muniţie,
droguri etc.
De asemenea, lipsa supravegherii frontierei poate permite derularea nestingherită a activităţilor
din zona criminalităţii organizate, cum ar fi traficul de persoane, migraţia ilegală etc.
Efecte asupra calităţii vieţii, sănătăţii şi ordinii sociale
Prin tolerarea introducerii ilegale în România de produse accizabile cu sustragerea de la plata
taxelor se ajunge la subminarea economiei naţionale şi la sabotarea îmbunătăţirii standardului şi
condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor.
Prin omisiunea aplicării normele de protecţie a mediului ori sesizării organelor specializate în
cazul în care se constată încălcarea normelor în acest domeniu, atribuţii de serviciu ce se regăsesc în
fişa postului funcţionarilor din punctele de trecere a frontierei, poate fi afectată inclusiv sănătatea
cetățenilor.
Totodată, trebuie evidenţiate efectele faptelor săvârşite de grupul infracţional organizat la
nivelul SPCRPCIV, nu numai în raport cu urmările specifice comiterii unor infracţiuni de criminalitate
organizată şi de corupţie, ci şi faţă de împrejurarea că, în traficul rutier, sunt în prezent foarte multe
persoane, care conduc autobuze, camioane sau autoturisme, în baza unor permise de conducere obţinute
fraudulos.
Efecte asupra obiectivelor
Efectele săvârșirii unor fapte de corupție asupra obiectivelor unei structuri poate fi privită din
două perspective. Implicarea în fapte de corupție afectează îndeplinirea obiectivelor MAI stabilite pe
domeniile de activitate în care sunt comise astfel de infracţiuni deoarece are impact asupra eficenței și
eficacității modului în care îşi îndeplinesc atribuţiile toţi angajaţii acelor structuri, deci și asupra
performanței individuale şi contextuale, afectând întregul mediu de lucru.
Obiectivele specifice unei structuri nu pot fi îndeplinite decât prin implicarea angajaţilor în
sarcinile de lucru, potrivit competențelor și atribuțiilor din fişa postului. Implicarea în fapte de corupție
presupune, în cele mai multe cazuri, neîndeplinirea sarcinilor la un nivel optim deoarece finalitatea
urmărită nu o constituie obiectivul instituției, ci diversele interese ale angajaţilor MAI şi ale terților
implicați în săvârşirea actelor de corupţie. Astfel, implicarea în comiterea faptelor de corupție a
lucrătorilor va conduce la scăderea numărului de indicatori calitativi şi cantitativi propuşi, inclusiv a
calităţii serviciilor furnizate către populaţie, afectând îndeplinirea obiectivelor generale ale MAI.
Din perspectiva pericolului social, subliniem faptul că fenomenul corupţiei contribuie la
reducerea calităţii modului în care sunt soluţionate faptele antisociale constatate, referindu-ne în special
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la contravenţii şi faptele penale comise pe domeniile „ordine publică”, „poliţie judiciară”, inclusiv
„poliţie de frontieră”.
Pe domeniul „poliţie rutieră” corupţia afectează în mod direct obiectivele asumate de către
Poliţia Română, în ceea ce priveşte menţinerea siguranţei traficului rutier, prin reducerea numărului
accidentelor de circulaţie şi a consecinţelor acestora.
De asemenea, corupţia afectează obiectivele MAI pe domeniul „management resurse umane”.
În primul rând, sunt afectate obiectivele propuse pe linie de selecţie şi recrutare a personalului, acestea
având impact direct asupra performanţei colectivelor în care sunt angajaţi indivizi care nu au
cunoştinţele, aptipudinile şi competenţele necesare îndeplinirii sarcinilor clar definite, specifice
domeniilor structurilor MAI.
În al doilea rând, managementul resurselor umane este afectat din cauza situaţiilor
disfuncţionale apărute în urma constatării unor astfel de fapte de corupţie, când un număr mare de
angajaţi trimişi în judecată nu mai pot să-şi desfăşoare atribuţiile în cadrul aceleiaşi structuri, activitatea
fiind grav afectată, fiind necesară identificarea altor resurse umane care să asigure continuarea
activităţii. De asemenea, factorii de decizie din cadrul structurilor MAI în care au fost constatate fapte
de corupţie sunt nevoiţi să accepte în colectivele de lucru angajaţi trimişi în judecată, care beneficiază
de instituţia punerii la dispoziţie în acelaşi timp cu drepturile individuale oferite de angajator, inclusiv
prezumţia de nevinovăţie, pe întreaga perioadă scursă de la momentul trimiterii în judecată până la
condamnarea definitivă. Există cazuri în care această perioadă este îndelungată. Un exemplu în acest
sens este cazul personalului unui Sector al Poliției de Frontieră, în care trimiterea în judecată a fost
realizată în anul 2010, iar condamnarea definitivă cu pedeapsa închisorii cu suspendare sub
supraveghere abia în anul 2018. În acest timp cei 46 de poliţişti de frontieră puşi la dispoziţie au
îndeplinit minime atribuţii pe alte domenii de activitate, altele faţă de cele în care fuseseră pregătiţi,
potenţialul lor profesional neputând fi utilizat la adevărata capacitate. Pe de altă parte, locurile lăsate
libere de către cei 46 de angajaţi au afectat o bună perioadă de timp îndeplinirea în bune condiţii ale
activităţilor specifice domeniului supraveghere şi control al frontierei de stat.
Efecte asupra imaginii instituției
În general, atunci când vorbim despre imagine instituţională a ministerului ne referim la
reprezentarea pe care oamenii o au asupra modului în care drepturile şi libertăţile fundamentale sunt
respectate şi apărate, inclusiv asupra modului în care sunt oferite serviciile publice de către structurile
MAI.
De cele mai multe ori imaginea este un factor determinant atât al modului în care cetăţenii
percep calitatea îndeplinirii atribuţiilor, cât şi a modalităţii în care aceştia se raportează la autoritatea
de stat.
Numărul de angajaţi MAI condamnaţi pentru săvârşirea unor fapte de corupţie, dar şi specificul
domeniilor MAI afectate de corupţie contribuie la conturarea unei percepţii distorsionate privind modul
de funcţionare a structurilor MAI, pe toate liniile de muncă supuse analizei, slăbind imaginea
instituţională şi încurajând, totodată, adoptarea unor comportamente neprincipiale.
Mai mult decât atât, această imagine deteriorată este preluată la nivel individual şi de angajaţii
MAI, în sensul că efectele percepţiei sociale induse de acest concept au o mare valoare şi influenţă
asupra atitudinii şi implicării angajaţilor la locul de muncă.
Acestea sunt surprinse şi în ultimul studiu realizat, în anul 2018, la nivelul DGA, privind
percepţia angajaţilor MAI asupra fenomenului corupţiei în minister, care arată că mai mult de o treime
dintre aceştia consideră corupţia ca fiind unul dintre factorii importanți care au determinat diminuarea
încrederii cetăţenilor în angajaţii MAI.
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VII. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

VII.1 Concluzii
Infracţiunea de luare de mită
Analiza statistică realizată cu privire la infracţiunile de corupţie pentru care angajaţii MAI au
fost trimişi în judecată/condamnaţi definitiv relevă că ponderea cea mai mare în ansamblul
infracţiunilor de corupţie o are infracţiunea de luare de mită (identificată în 47 de cauze).
Comportamentul corupt este unul învăţat. Aşa cum reiese din analiza dosarelor penale în care
angajaţii MAI au fost condamnaţi, activităţile infracţionale de corupţie derulate erau învăţate şi
perfecţionate de către aceştia. Acestea nu erau sporadice, accidentale, ci bine organizate şi ierarhic
coordonate.
În cazurile în care au fost constituite grupuri infracţionale, fiecare membru al grupului
infracţional avea rol şi sarcini bine definite. Toţi cunoşteau riscurile la care se supuneau, adoptau
măsuri de protecţie şi control ale întregului mecanism infracţional, asigurându-se că îşi primeau
recompensa în funcţie de propria implicare, fără a lua în considerare consecinţele.
Tabloul faptic conturează, mai degrabă, imaginea unei activităţi de comerţ bazate pe achitarea
„preţului” de corupere şi nu a unei exercitări a atribuţiilor de serviciu în concordanţă cu normele etice
şi deontologice ale funcţionarilor MAI. Prin activitatea infracţională derulată de angajaţii MAI,
„profesionalismul, răspunderea şi cinstea” au fost înlocuite cu o conduită lipsită de integritate, afectând
siguranţa şi calitatea vieţii cetăţenilor, valorile fundamentale ale societăţii. În numeroase cazuri existau
manifestări energice ale funcţionarilor corupţi de impunere a respectării principiilor de echitate, însă
nu în raport cu ordinea de drept (singura „dreptate” invocată fiind remiterea mitei), ci relativ la
„onestitatea” mituitorilor, în ceea ce priveşte corectitudinea îndeplinirii obligaţiei asumate, respectiv
darea mitei convenite.
A.

De asemenea, formele de corupție mică, precum și frecvența cu care acestea apar, în special în
structurile Poliției Române și ale Poliției de Frontieră, demonstrează vulnerabilități organizaționale
importante, care permit manifestarea corupției, pe fondul nivelului scăzut de integritate al autorilor
faptelor de corupţie.
Repetativitatea faptelor de corupție indică prezența unor factori predispozanți, atât interni
instituției, cât și externi acesteia, față de care se impune o acțiune coordonată și integrată care să
genereze o schimbare instituțională și organizațională reală la nivel funcțional și structural. Astfel,
lupta anticorupție este necesar a fi susținută de o reașezare și internalizare a valorilor și scopului final
al instituției, prin modificări ale culturii de organizație încă de la momentul primului contact cu aceasta
(reflectarea instiuției în imaginea publică, comportamente și atitudini formate în școlile de profil etc.).
Această infracţiune se manifestă diferit, în contexte variate, în funcţie de particularităţile
domeniului sau liniei de muncă.
S-a constatat că cel mai des regăsit context în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de luare
de mită o reprezintă „existenţa unor dosare penale aflate în lucru la lucrătorii de poliţie, context
în care persoana/persoanele cercetate, ori alte părţi implicate, au urmărit obţinerea unei soluţii
favorabile”.
Acest context este întâlnit pe domeniile „poliţie judiciară” şi pe domeniile „poliţie rutieră”
atunci când atribuţiile de serviciu au presupus cercetarea unor infracţiuni la regimul circulaţiei pe
drumurile publice, într-un număr de 22 cauze analizate pe aceste domenii, reprezentând 47% dintre
cauzele analizate cu privire la infracţiunea de luare de mită.
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De asemenea, în ceea ce priveşte modurile de operare şi modalităţile de comitere a infracţiunii,
a reieşit că cel mai des mod de operare a constat în „pretinderea, în mod direct, de către angajatul
MAI, de bani sau alte foloase, în schimbul acordării unui favor în legătură cu atribuţiile de
serviciu ale lucrătorului MAI”.
Modul de operare analizat a fost identificat pe domeniile „poliţie judiciară”, „poliţie rutieră”,
„resurse umane”, „permise de conducere şi înmatricularea vehiculelor”, „poliţie de frontieră”, „ordine
publică” şi „învăţământ”.
Acest mod de operare reiese ca fiind cel mai des întâlnit în săvârşirea infracţiunilor de luare de
mită, respectiv într-un număr de 34 de cauze, reprezentând 72% din totalul cauzelor care au vizat
săvârşirea infracţiunii de luare de mită.
Modul de operare se caracterizează în principal prin iniţiativa angajatului MAI în comiterea
infracţiunii de corupţie, acesta solicitând în mod activ, în diverse forme, bani sau alte foloase, în
legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ale acestuia.
Pretinderea era realizată sub diverse forme, iar „solicitarea în mod expres a unor sume de bani
sau alte foloase” reiese ca fiind modalitatea cea mai frecventă în care infracţiunea era comisă.
Din analiza rechizitoriilor a reieşit că riscul de corupţie cel mai des materializat este, de departe,
„favorizarea persoanelor evaluate/controlate/cercetate în schimbul obţinerii unor avantaje”.
De remarcat că, pentru perioada de referinţă a studiului, la nivelul poliţiei de frontieră sunt cei
mai mulţi angajaţi MAI condamnaţi definitiv (aproape jumătate din totalul acestora), deşi numărul de
cauze analizate a fost relativ mic.
Numărul condamnaţilor definitiv pe domeniul „poliţie de frontieră” este explicat prin modul de
acţiune specific acestui domeniu, aşa cum reiese şi din contextul producerii infracţiunii de luare de
mită.
Caracteristic poliţiştilor de frontieră condamnaţi definitiv este organizarea în punctele de
frontieră a unor grupări infracţionale cu structuri complexe, interesate în general de facilitarea traficului
ilegal de ţigări, poliţiştii fiind direct sau indirect implicaţi în activitățile de contrabandă.
Conform datelor statistice, infracţiunea de luare de mită a fost săvârşită cu preponderenţă de
personalul MAI care îşi desfăşura activitatea în unităţile teritoriale ale ministerului (89%).
Infracţiunea analizată a fost identificată cel mai des pe domeniul de activitate „poliţie
judiciară” (38%).
De asemenea, referitor la obiectul mitei, se remarcă că în aproape două treimi dintre cazuri
(62%) acesta a constat în bani.
În ceea ce priveşte locul săvârşirii faptei, în aproape jumătate (42%) dintre cauzele privind
comiterea infracţiunii de luare de mită, acesta a fost locul de muncă al angajatului MAI.
Cu privire la modul de sesizare, s-a constatat că în aproape două treimi dintre cauze (62%) a
fost înregistrat denunț. Dintre acestea, aproape o treime (31%) au fost urmate de flagrant.
Datele referitoare la finalitatea judiciară arată că, din totalul angajaților MAI condamnați pentru
infracțiunea de luare de mită, 70% au primit pedepse cu suspendarea executării pedepsei, iar 30%
închisoare cu executare.
B.
Infracţiunea de dare de mită, în rândul angajaţilor MAI este rar întâlnită, dovadă numărul
redus de cauze întâlnite. Acestea s-au referit, pe de o parte, la sprijinul acordat unei persoane cunoscute
cercetate într-un dosar penal în scopul obţinerii unei soluţii favorabile, iar pe de altă parte la oferirea
unor sume de bani sau alte foloase către alţi angajaţi pentru a beneficia de diverse avantaje (ex.
obţinerea pe nedrept a compensaţiei de chirie, divulgarea subiectelor în cazul unui examen de
încadrare).
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Din cazurile analizate, care au presupus săvârşirea infracţiunii de dare de mită, a reieşit o
singură modalitate de comitere a infracţiunii, respectiv „remiterea directă de către angajatul MAI
de bani sau alte foloase în scopul obţinerii unui folos/câștig pentru sine sau pentru o persoană
apropiată”
Acest mod de operare a fost identificat în toate cele 5 cauze ce au vizat săvârşirea infracţiunii
de dare de mită, pe domeniile „poliţie judiciară” şi „resurse umane”.
Infracţiunea de trafic de influenţă
Cele mai multe infracțiuni de trafic de influență comise de angajații MAI s-au petrecut în
contextul existenței unor dosare penale în care erau implicați cumpărătorii de influență sau apropiați ai
acestora. Prin traficarea influenței se urmărea soluționarea favorabilă a dosarului, fiind promise sau
exercitate acțiuni asupra celor cu putere de decizie (colegi/subalterni care instrumentau cauza,
magistrați procurori sau judecători).
În alte situații, exercitarea influenței s-a realizat în scopul soluționării unor probleme ale
cumpărătorilor de influență în legătură cu diverse alte instituții ale statului, apelându-se la polițist ca la
persoana care cunoștea comunitatea respectivă și care avea capacitatea de a interveni.
În schimbul obținerii avantajelor urmărite, au fost plătite traficantului de influență sume de
bani, produse alimentare, combustibil, lemne de foc, mobilier, servicii etc. Atunci când rezolvarea
situației pentru care se solicita intervenția se referea la obținerea unor beneficii materiale (despăgubiri)
de către cumpărătorul de influență, s-a negociat plata unui comision din suma obținută, către traficantul
de influență și intermediar.
Pe parcursul săvârșirii infracțiunilor, autorii și complicii acestora au desfășurat diverse acțiuni
de ascundere sau protejare a activității infracționale (încheierea unor convenții civile pentru a masca
prețul traficului de influență, comunicarea codificată, lăsarea telefonului mobil într-o altă încăpere
etc.), uneori apelând la intermediari care se aflau în diverse relații (de rudenie, de serviciu etc.) cu
funcționarul/magistratul care avea competențele legale în verificarea/cercetarea cumpărătorului de
influență.
C.

D.
Infracţiunea de abuz în serviciu cu obţinerea pentru sine sau pentru altul a unor foloase
necuvenite
Din cazuistică a reieşit că cel mai des întâlnite contexte de manifestare a acestei infracţiuni
constau în:
a.
exercitarea de către manageri a atribuţiilor specifice funcţiei în ceea ce priveşte coordonarea
activităţilor personalului din subordine - identificat într-un număr de 7 cauze analizate pe acest
domeniu, reprezentând 25% dintre cauzele analizate cu privire la această infracţiune;
b.
exercitarea atribuţiilor de serviciu ale diferitelor categorii de personal MAI a căror depăşire a
condus la însuşirea, fără temei legal, a unor sume de bani sau alte bunuri - identificat într-un număr de
6 cauze, reprezentând 21% din cauzele analizate cu privire la această infracţiune;
c.
exercitarea atribuţiilor privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, ori de cercetare în
dosarele penale aflate în lucru, prin depăşirea cărora angajatul MAI şi-a însuşit sumele de bani obţinute
de la contravenienţi sau alte bunuri recuperate sau obţinute în urma cercetărilor efectuate şi care
trebuiau sau au fost depuse în locuri speciale, conform prevederilor legale - identificat într-un număr
de 5 cauze, reprezentând 18% din cauzele analizate.
Referitor la modurile de operare şi modalităţile de comitere a acestei infracţiuni, se remarcă
faptul că cel mai frecvent mod de operare identificat constă în „însuşirea de bani sau alte bunuri prin
îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu”.
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Modul de operare a fost identificat pe mai multe domenii de activitate, respectiv „poliţie
judiciară”,„poliţie rutieră”, „poliţie de frontieră”, „medical” şi „logistică”, într-un număr de 11 cauze,
reprezentând 39% din totalul cauzelor care au vizat săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu
obţinerea unor foloase necuvenite.
Modul de operare se caracterizează în principal prin încălcarea cu intenţie a atribuţiilor de
serviciu de către angajaţii MAI în scopul însuşirii unor sume de bani, bunuri sau alte foloase rezultate
din activitatea desfăşurată sau care erau în legătură cu acele atribuţii de serviciu.
S-a constatat de asemenea că cel mai des întâlnit risc de corupţie este cel referitor la obținerea
unui folos material prin însușirea bunurilor confiscate de la contravenienți în urma aplicării unor
sancțiuni sau care au făcut obiectul unor plângeri sau dosare penale.
Datele extrase din rechizitorii relevă că aproape toate cazurile cu infracţiuni de abuz în serviciu
cu obţinerea unor foloase necuvenite s-au produs în unităţi teritoriale ale MAI, cu o singură excepție
(o cauză).
În ceea ce privește frecvența cu care această infracţiune a fost identificată în structurile MAI,
două din cinci cauze au vizat angajați ai IGPR (39%).
Referitor la locul săvârşirii faptei, în nouă din zece cauze (89%), infracţiunea de abuz în
serviciu cu obţinerea de foloase s-a săvârşit la sediul/locul de muncă al angajatului MAI și într-un
număr mic de cazuri locul săvârşirii a fost în stradă (7%) sau în alt loc public (4%).
În ceea ce priveşte tipul infracţiunii, s-a constatat că în cele mai multe cazuri (82%)
infracţiunea de abuz în serviciu cu obţinerea unor foloase necuvenite a fost săvârşită în mod repetativ
(mai multe fapte sau acte materiale).
Cu privire la tipul folosului obținut, în mai mult de o treime dintre cazuri (36%) acesta a
constat exclusiv în bunuri și alte foloase (telefoane mobile, arme, terenuri agricole, diverse servicii).
În ceea ce privește modul de sesizare în cazul infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinerea unor
foloase necuvenite, mai mult de un sfert dintre cauze (28%) au avut la bază o sesizare din partea unei
structuri de control.
Datele referitoare la finalitatea judiciară arată că, din totalul angajaților MAI condamnați pentru
infracțiunea de abuz în serviciu cu obţinerea unor foloase necuvenite, 85% au primit pedepse cu
suspendarea executării pedepsei, iar 15% închisoare cu executare.
E. Infracţiunea de furnizare a informaţiilor ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea
accesului la acestea
Cazuistica analizată evidențiază faptul că au existat situții în care angajații MAI au divulgat
informații nedestinate publicității pentru obținerea unor foloase necuvenite, pentru
avertizarea/protejarea/favorizarea unor rude/persoane apropiate, dar și pentru asigurarea unei poziții
cheie în cadrul anturajului.
Divulgarea de informații nedestinate publicității, obținute de către angajați ai MAI în virtutea
atribuțiilor de serviciu și/sau a ordonanței de delegare, a condus atât la protejarea unor activități ilicite,
cât și la compromiterea unor momente operative. În unele situații, informațiile divulgate au fost
obținute prin accesarea relațiilor de serviciu/de amiciție, prin accesarea nelegală a unor date sau prin
fotografierea unor documente de serviciu.
Transmiterea informațiilor (verbal sau pe suport de hârtie) se petrecea în locuri publice, la
domiciliul beneficiarului informațiilor traficate, dar și în autoturismul de serviciu al cadrelor MAI.
Alte infracţiuni de corupţie
În această categorie au fost analizate infracțiunile comise împotriva intereselor financiare ale
UE și efectuarea de acte de comerț incompatibile cu funcția deținută.
F.
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Fraudarea intereselor financiare ale Uniunii Europene de către personalul MAI s-a manifestat
în domeniul agricol, în implementarea unor proiecte în cadrul Măsurii 112 – ”Instalarea tinerilor
fermieri” și în obținerea subvențiilor pentru unele suprafețe de teren agricol avute în exploatare. Astfel,
au existat situații în care angajați ai MAI au acționat direct și în interes personal, dar și indirect, prin
acceptarea rolului de interpus. În rol de interpus, acesta a asigurat îndeplinirea condițiilor de
eligibilitate pentru obținerea nelegală de fonduri nerambursabile din bugetul UE.
În ceea ce privește efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț incompatibile cu
funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană și încheierea de tranzacții
financiare, utilizând informațiile deținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării, s-au înregistrat
pentru unele fapte săvârșite de angajați ai MAI în perioada 2008-2015. În aceste situații, aceștia au
îndeplinit atât rol de administratori ai unor societăți comerciale deținute prin interpuși, cât și un rol de
executanți ai activităților înregistrate ca obiect de activitate al respectivelor societăți.
În toate aceste situații, angajații MAI s-au folosit de funcția deținută și/sau de expertiza rezultată
din exercitarea atribuțiilor de serviciu, pentru a facilita asigurarea nelegală a unor servicii de transport
marfă, turism, formare profesională și realizare a documentațiilor necesare pentru avizarea ISU a
operatorilor economici.

VII.2 Recomandări
Recomandări cu caracter general

Luând în considerare fenomenul corupţiei manifestat la nivelul MAI considerăm necesară
concentrarea eforturilor pe implementarea unor măsuri de prevenire şi/sau control care să se adreseze
diret vulnerabilităţilor identificate, în special factorilor organizaţionali;

Adoptatea unei atitudini proactive, atât de către personalul cu funcții de conducere, cât și de
personalul de execuție, astfel încât să se asigure mecanismele interne de autoreglare prin semnalarea
timpurie a oricăror compartamente de risc;

Intensificarea/concentrarea activităţilor informativ – operative cu privire la zonele de risc
identificate şi valorificarea într-un termen cât mai scurt a informaţiilor obţinute cu privire la săvârşirea
unor infracţiuni de corupţie. Din cele mai multe cazuri analizate reiese o perioadă lungă de timp scursă
între debutul activităţii infracţionale şi momentul sesizării faptei;

Continuarea implementării politicilor anticorupţie la nivelul Ministerului Afacerilor Interne,
prin:

implementarea măsurilor asumate de structurile MAI prin Planul de integritate;

derularea activităţilor privind creşterea nivelului de integritate: 1) activităţi preventive de
informare şi instruire a personalului MAI; 2) organizarea unor campanii adresate cetăţenilor cu accent
pe educaţia tinerilor; 3) continuarea analizelor organizaţionale prin identificarea şi evaluarea riscurilor
de corupţie şi analizarea post factum a incidentelor de integritate produse în cadrul structurilor MAI;

pregătirea continuă a managerilor de la toate nivelurile structurilor MAI, având ca scop
responsabilizarea în dezvoltarea şi aplicarea politicilor anticorupţie la nivelul structurilor pe care le
coordonează;

Îmbunătăţirea capacităţii de control, prin stabilirea unor planuri privind realizarea controalelor
inopinate prin constituirea unor echipe mixte, cu angajaţi ai altor instituţii având atribuţii în acelaşi
sector de activitate şi/sau parteneri din statele vecine (în cazul poliţiei de frontieră);

Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție;

Responsabilizarea pesonalului de conducere de la toate nivelurile ierarhice din structurile MAI,
cu privire la puterea exemplului personal oferit subordonaţilor de către aceştia, în ceea ce priveşte
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respectarea valorilor etice ale organizaţiei, adoptarea unui comportament congruent acestor valori şi
susţinerea unui climat organizaţional în care să existe „toleranţă 0” faţă de incidentele de integritate;

Asigurarea resurselor necesare în vederea funcţionării optime a echipamentelor
tehnice/sistemelor informatice utilizate în activitatea structurilor, pentru a evita exploatarea
eventualelor limite sau disfuncţionalităţi de către persoanele interesate;

Luând în considere perfecţionarea continuă a modurilor de operare utilizate de către persoanele
interesate în săvârşirea unor fapte de corupţie, se impune adaptarea permanentă şi îmbunătăţirea
sistemelor, metodelor şi tehnicelor de control şi supraveghere a modului în care se desfăşoară
activităţile identificate ca fiind vulnerabile, în special pe domeniile analizate în prezenta cercetare;

Îmbunătăţirea cadrului normativ și organizarea unei evidențe informatizate a funcțiilor
exercitate de polițiști și militari în mediul privat;

Identificarea indicatorilor de risc și stabilirea unor instrumente de monitorizare, inclusiv a
accesului neautorizat la bazele de date existente. Spre exemplu, monitorizarea prelucrării datelor cu
caracter personal în bazele de date disponibile la nivelul structurilor;

Reevaluarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 991/2005 privind Codul de etică și
deontologie al polițistului;

Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi
de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor publice din MAI.

Recomandări aferente unor domenii din MAI
Recomandări privind reanalizarea politicilor de resurse umane:

Identificarea şi dezvoltarea unui instrument sau a unei metode care să aibă ca rezultat realizarea
unui profil de personalitate menit să indice tendința indivizilor de a se angaja în comportamente lipsite
de etică;

Creșterea numărului de concursuri organizate la nivel central pentru ocuparea posturilor de
polițist și cadru militar de la nivelul unităților;

În cazul organizării concursurilor la nivel teritorial, actualizarea procedurilor de lucru în sensul
introducerii, cu caracter obligatoriu, în comisia de concurs, a unui membru care să facă parte din
structura ierarhic superioară, în vederea eliminării unor eventuale tentative de fraudare a concursului;

Pregătirea/instruirea permanentă a tututor angajaţilor, la toate nivelurile MAI, pe linia
conştientizării normelor de etică şi integritate.
Recomandări aferente domeniului „poliţie de frontieră”

Monitorizarea înregistrărilor realizate de camerele de supraveghere instalate în punctele de
trecere a frontierei;

Semnarea unor protocoale de colaborare cu autoritatea vamală pentru asigurarea accesului
poliției de frontieră la imaginile stocate pe sistemele de monitorizare video aflate în punctele de trecere
a frontierei;

Implementarea unui sistem de recunoaștere automată a plăcuțelor de înmatriculare, în toate
punctele de trecere a frontierei (internă și externă);

Interconectarea bazelor de date de la nivelul tuturor autorităților cu competențe în zonele de
trecere a frontierei, în vederea asigurării faptului că atât persoanele cât și vehiculele sau produsele care
tranzitează granița sunt verificate din toate punctele de vedere; semnarea unor protocoale între aceste
autorități pentru a facilita accesul cât mai rapid la informațiile necesare, respectând politicile de
securitate și nivelul de acces al celor care vor opera în aceste baze de date;

Creșterea numărului de auditări/supravegheri privind accesarea și operarea în bazele de date;
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Efectuarea de controale inopinate împreună cu autoritățile similare din statele vecine, la
frontiera cu toate statele vecine.
Recomandări aferente domeniului „poliţie judiciară”

Repartizarea lucrărilor penale, în care sunt reclamate aspecte concrete împotriva unor lideri ai
unor grupări infracționale ori persoane cu poziţie socială importantă, unor angajaţi cunoscuţi pentru
nivelul ridicat de intregritate pe care îl au;

Identificarea unor modalităţi concrete prin care să se asigure informarea corectă a persoanelor
implicate în diverse dosare/lucrări penale cu privire la prevederile legale referitoare la soluţiile ce pot
fi propuse/dispuse în respectivele cauze, astfel încât să fie înlăturate eventualele situaţii în care poliţiştii
pot profita de necunoaşterea acestora;

Întocmirea unor anexe tipizate, înseriate, care să fie utilizate pentru desfășurarea activității de
control la nivelul societăților comerciale, respectiv pentru consemnarea documentelor care se ridică în
vederea cercetărilor ori a bunurilor indisponibilizate.
Recomandări aferente domeniilor „poliţie rutieră” şi „ordine publică”

Îmbunătățirea dotării structurilor de poliție rutieră cu sisteme fixe și/sau mobile de
supraveghere a traficului rutier și de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor;

Instituirea cadrului legal și implementarea unor sisteme de monitorizare audiovideo pentru
autospecialele de poliție de ordine publică și poliție rutieră;

Elaborarea cadrului normativ necesar și utilizarea de camere de supraveghere individuale a
polițiștilor de ordine publică și poliție rutieră;

Instituirea unui cadru legal pentru conceperea și utilizarea unui sistem integrat de tipul ANPR
(Automatic Number Plate Recognition), care să permită supravegherea video a traficului și tipărirea
automată a comunicărilor privind conducătorul auto care a săvârșit eventualele contravenții constatate
în trafic.

91

