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Cuvinte cheie: 

 Infracţiunile asimilate infracţiunilor de corupţie, mecanism de investigare, metode 

speciale de cercetare, procedee probatorii de investigare, tactici criminalistice, validitate probă, 

investigator sub acoperire, colaborator, interceptari, corupție la nivel înalt, funcționar privat, 

tehnică profiling, infractor intelectual. 

 

 Considerente generale 

 Necesitatea prevenirii, descoperirii şi combaterii corupţiei la toate nivelurile societății 

contemporane prin instrumente juridice de drept penal, a fost determinată de opţiunea 

decidenţilor politici de a așeza România în spaţiul Uniunii Europene. Acest deziderat urmărit 

încă din anii 1990, a fost realizat prin ratificarea unor documente internaționale cu impact major 

asupra legislației naţionale în domeniul corupţiei. 

 De referinţă au fost Convenția Organizaţiei Naţiunilor Unite privind corupţia1, 

Convenţia penală a Consiliului Europei privind corupţia2 şi Convenţia civilă a Consiliului 

Europei asupra corupţiei3, instrumente internaţionale relevante pentru armonizarea 

reglementărilor în materia faptelor de corupţie la nivel naţional.  

 Pentru prima oară în România a fost adoptată o lege anticorupţie prin care au fost 

incriminate o serie de fapte sub titulatura de  infracţiuni de corupţie sau asimilate acesteia, 

respectiv Legea nr. 78/20004. 

De asemenea, au fost  instituite măsuri de prevenire, descoperire şi sancţionare a 

faptelor de corupţie stabilindu-se o sferă aparte a persoanelor cărora le sunt aplicabile pe lângă 

normele de sancționare şi reguli speciale de comportament.  

Constatăm că la nivel naţional, opțiunea legiuitorului român, în contextul preaderării 

României la Uniunea Europeană, a fost de a incrimina distinct infracţiunile de corupţie, 

infracţiunile asimilate corupţiei în condiţiile în care pentru o parte dintre acestea erau deja 

                                                             
1 Adoptată la New York la 31 octombrie 2003, România a semnat Convenţia la data de 09.12.2003, la Merida şi 

a ratificat-o prin Legea nr. 365/13.09.2004;  
2 Adoptata de Consiliul Europei la 27 ianuarie 1999, intrata in vigoare la 1 iulie 2002, ratificata de Parlamentul 
Romaniei prin legea nr. 27/2002, publicata in M. Of. nr. 65 din 30.01.2002; 
3 Adoptata la Strasbourg la 04.11.1999, ratificata de Romania prin legea nr. 147/01.04.2002; 
4 Publicată în M.Of. nr. 219/18.05.2000 cu modificările şi completările ulterioare; 
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reglementari în dreptul penal substanţial (luarea de mită, darea de mită, traficul de influenţă, 

cumpărare de influenţă).  

 Caracterul novativ al legii corupţiei a fost dat şi de aplicarea unor dispoziţii procedurale 

speciale privind descoperirea şi urmărirea infracţiunilor asimilate corupţiei completate de 

măsuri şi tehnici speciale de investigare criminalistică. Necesitatea aplicării unor reguli 

speciale în cazul investigării criminalistice a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, 

a reprezentat o preocupare atît la nivel internaţional cât şi în plan intern5. 

 Doctrina de specialitate6 a evidenţiat o caracteristică aparte a acestor infracţiuni 

conferindu-le o trăsătură unică în pasajul faptelor incriminate de legislaţia naţională. Caracterul 

ocult al săvârşirii faptelor de corupţie a fost influenţat de existenta unui interes comun al 

funcționarului public corupt, agent privat,  pe de o parte, dar şi al persoanei care îl corupe, pe 

de altă parte.  

 Toate aceste elemente au determinat o serie de controverse în doctrină şi au dus la o 

practică judiciară neunitară. Prin natura lor, a modului şi a împrejurărilor în care se săvârşesc, 

caracterul ocult al derulării activităţii infracţionale justifică obligativitatea folosirii unor 

metode şi tehnici speciale de investigare. Utilizarea de către practicieni a unor instrumente  cu 

pronunţat caracter tehnic inserate în legislaţia naţională,  ca efect al armonizării cu legislaţia 

comunitară, constituie un argument pentru cunoşterea particularităţilor de investigare 

criminalistică a infracţiunilor asimilate corupţiei. 

 Ca temă de cercetare considerăm că procedura de investigare a infracţiunilor asimilate 

infracţiunilor de corupţie oferă multiple posibilităţi, putând fi analizate din perspectiva juridică, 

în contextul exercitării profesiei de magistrat-judecător. Abordarea din perspectiva practicii, 

efectuarea unei analize a infracţiunilor pe care legiuitorul a înţeles să le reglementeze în scopul 

prevenirii, descoperirii şi sancţionării faptelor asimilate corupţiei, au fost argumente pentru 

justificarea prezentului demers. Interesul cercetării infracţiunilor asimilate corupţiei din 

perspectiva metodologiei de investigare criminalistice este ridicat în considerarea faptului că 

oferă soluţii în lupta pentru eradicarea fenomenului de corupție la nivel înalt. 

  

                                                             
5 E. Stancu, Tratat de criminalistică, ediţia a VI-a, revizuită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, pag. 756; 
6 A se vedea M. Hotca-coord., M. Gorunescu, N.Neagu, D.G.Pop, A.Sitaru, R.F.Geamănu, Infracțiuni prevăzute 

în legea specială, Comentarii și explicații, ediția 4, Ed. C.H.Beck, București, 2017, p. 443; 
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Obiectivele cercetării 

 Principalul obiectiv urmărit a fost stabilit încă de la momentul alegerii temei de 

cercetare şi anume abordarea probaţiunii în domeniul infracţiunilor asimilate corupţiei, prin 

identificarea particularităţilor specifice desprinse din activităţile desfăşurate pe parcursul 

procesului penal. 

 Motivul demersului nostru a plecat de la premisa că pentru o analizată cuprinzătoare 

din perspectiva criminalistică a infracţiunilor asimilate corupţiei este necesară tratarea în cadrul 

aceleiaşi lucrări a procedeelor probatorii reglementate de noua legislaţie procesual penală. 

 Prin adoptarea acestora au fost puse la dispoziţia organelor judiciare metode speciale 

de supraveghere, de cercetare, cu caracter de noutate, fapt ce a condus în practică la interpretări 

diferite. Intervențiile instanței de contencios constituțional prin deciziile date în materia 

mijloacelor probatorii administrate în cercetarea faptelor de corupţie „confirmă” practic 

acuratețea şi importanţa reglementărilor în descoperirea, cercetarea şi sancţionarea faptelor de 

corupţie si asimilate infracțiunilor de corupție, săvârșite de persoane care nu au „interes” să fie 

investigate. 

 Problematica cercetării infracţiunilor asimilate corupţiei din perspectiva criminalistică 

ne-a condus şi la identificarea unor obiective specifice anume: 

- prezentarea reglementărilor de drept penal substanţial privind abuzul în serviciu, 

şantajul ca infracţiune asimilată infracţiunilor de corupţie; 

- identificarea în practica judiciară a modului în care au fost valorificate dispoziţiile 

prevăzute la articolele 10-13 din legea specială; 

sinteza literaturii de specialitate în domeniul corupţiei şi combaterea fenomenului cu 

mijloace juridice (relevarea aspectelor esenţiale ce ţin de subiectul activ, subiectul 

pasiv, latura obiectivă şi latura subiectivă); 

- analiza infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie prin prisma probatoriului 

administrat în spețe de corupţie la nivel înalt, relevanţa probelor indirecte; 

- evidențierea problemelor de interpretarea a normelor care reglementează metodele 

speciale de supraveghere sau investigare, folosite în practica organelor judiciare, 

propuneri de soluţionare a acestora; 

- prezentarea rolului judecătorului în verificarea legalităţii mijloacelor de probă 

administrate în etapa de investigare a infracţiunilor asimilate corupţiei; 
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- descrierea unor particularități tactice în ascultarea suspectului, inculpatului, persoanei 

vătămate. 

 

Pentru atingerea obiectivelor de cercetare am utilizat metode specifice: metoda 

deductivă, metoda comparativă, metoda istorică, metoda sociologică şi metoda cantitativă. 

Din perspectiva modalităţii de abordare, am convingerea că lucrarea îndeplineşte şi 

cerinţa privind caracterul „de noutate”, în special prin prisma modului de tratare a problematicii 

corupţiei la nivel înalt, devoalată prin măsuri speciale de cercetare investigativă.  

Acestui element i se alătură cel de „originalitate” care constă în: abordarea 

interdisciplinară a temei propuse, prezentarea evoluției infracţiunilor de corupţie în general, al 

infracţiunilor asimilate acestora în special prin prisma legislației adoptate la nivel național în 

contextul armonizării legislației în materie penală; modalitatea de analiză a textelor legale şi a 

jurisprudenţei în materie, prin raportare la sistemul probator folosit în investigarea faptelor de 

corupţie; prezentarea unor particularităţi ale mecanismului de investigare a infracţiunilor 

asimilate infracţiunilor de corupţie generate de calitatea subiecţiilor activi; identificarea unor 

deficienţe în procedura de administrare a procedeelor probatorii, prevăzute în noua legislaţie 

procesual penală; particularitățile de ordin tactic în efectuarea unor acte de urmărire penală şi 

de judecată. 

 

Conţinutul lucrării 

Teza este structurată pe 7 capitole expuse  într-o  succesiune  logică,  cu  mai multe  

secțiuni și subsecțiuni, urmărind rezultatul activității de cercetare, scopul și strategia de 

cercetare   prestabilite, precum și repartizarea echilibrată a subiectelor abordate, în cadrul temei 

generale alese. 

Primul capitol, denumit Consideraţii introductive în legătură cu prevenirea şi 

combaterea infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din perspectiva 

reglementărilor interne şi internaţionale, este compus din 3 secțiuni, împărțite în mai multe 

subsecțiuni.  

În prima secțiune am evidențiat aspecte legate de fenomenul corupției în general. 

Fenomenul corupţiei a debutat şi evoluat o dată cu istoria umanităţii, comportamentul coruptiv 

fiind surprins încă din cele mai vechi timpuri. Schimbarea politică și socială intervenită în 
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România după 1989 a creat premisele apariţiei unei forme de corupţie diferită de cea clasică, 

incriminată în coduri şi legi speciale. 

În secțiunea a doua, am tratat importanța cooperarii internaționale prin mijloace de drept 

penal și drept procesual penal pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor asimilate 

infracțiunilor de corupție, fiind analizate mijloacele de drept penal și instrumentele de drept 

penal, actele normative adoptate dupa Revoluția din 1989, aplicarea legii penale în spațiu în 

aceasta materie,  

Întrucât lupta împotriva actelor de corupţie revine în primul rând materiei dreptului penal, 

la nivel comunitar a fost recunoscută nevoia de a se conveni de comun acord asupra unor 

definiţii, incriminări şi sancţiuni commune, ca parte a unei politici comunitare 

interdisciplinare7. 

Acest aspect a fost sesizat8 considerându-se că însuşi Tratatul asupra Uniunii Europene, 

menţionează în cuprinsul art. 29 faptul că prevenirea corupţiei şi lupta contra acestui fenomen 

este unul din obiectivele permanente ale creării şi conservării unui „spaţiu europeana de 

libertate, securitate şi justiţie”9, în timp ce Programul de acţiuni contra criminalităţii organizate 

din 1997 pledează pentru instituirea unei politici anticorupţie comună, bazată pe măsuri 

preventive, ca expresie a acestei politici anticorupţie promovate de Instituţiile Europene 

În România, fenomenul corupţiei a fost combătut şi prevenit prin mijloace axate în mare 

parte pe instrumente internaţionale, iar din punct de vedere strategic, prin reglementări asumate 

de Guvern. 

România, ca şi celelalte state membre au recunoscut faptul că la momentul aderării este 

nevoie de o reformă profundă a sistemului judiciar care să asigure răspunderea şi eficienţa 

sistemului judiciar şi a celorlalte organisme de aplicare a legii pentru ca românii să îşi poată 

exercita drepturile pe care le au în calitate de cetăţeni ai Uniunii şi să beneficieze de sprijinul 

financiar pe care îl presupune calitatea de membru. 

În sens larg, s-a recunoscut unanim, că principiile esenţiale ale Uniunii Europene – 

respectarea statului de drept, recunoaşterea reciprocă şi cooperarea bazată pe încredere între 

                                                             
7„Comunicat al Comisiei Europene COM (2003), 317 DIN DATA DE 28 MAI 2003,publicat în Jurnalul Oficial” 

„al UE;” 
8„A.M.Truichici, Lupta împotriva corupţiei la nivelul UE, RDP, nr. 4/2007, p. 94”;” 
9„Acest concept  a fost înlocuit, după adoptarea Tratatului de la Amsterdam, fostul pilon III al justiţiei şi afacerilor 

interne. A se vedea şi Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene. Partea specială. Politicile comunitare, Ed.” 

„Lumina Lex, Bucureşti, 2007, pag. 67;” 
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statele membre, ar putea fi pusă în practică numai dacă ar fi combătute cauzele profunde ale 

corupţiei10. 

Nu am omis nici prezentarea şi evidențierea rolului EUROJUST, în cadrul cooperării 

judiciare. 

În secţiunea a III-a a capitolului I intitulată România – spaţiul european în care 

corupţia este un fenomen endemic. Realitate şi perspective privind prevenirea, 

combaterea şi sancţionarea infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, am tratat 

fenomenul de corupție în evoluția sa în timp, pe palierele societății contemporane în perioada 

anilor 1990 -2000 și ulterior până în anul 2014. Am prezentat preocupările specialiștilor și 

practicienilor dreptului penal în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului de corupţie. 

Capitolul II, denumit “Analiza fenomenului de corupţie ca abuz al puterii 

încredinţate pentru obţinerea de beneficii private”, este împărțit în doua secțiuni și 4 

subsecțiuni, și am analizat în amănunt fenomenul de corupție ca abuz al puterii încredințate 

pentru obținerea de beneficii private. Am aratat că fenomenul corupţiei este universal şi că “are 

un impact direct asupra dezvoltării economice şi sociale și distruge beneficiile potenţiale ale 

factorilor de piaţă liberă, regulile economie de piaţă fiind distorsionate. 

De asemenea, am prezentat în secțiunea I a acestui capitol ineficienţa  măsurilor 

stabilite de autorităţi în prevenirea şi combaterea infracţiunilor asimilate infracţiunilor 

de corupţie, analizând observațiile doctrinei referitor la modul în care s-au aplicat 

măsurile penale efective. 

Am tratat situatia privatizărilor de după 22.12.1989, ajungand la concluzia că procesul 

de privatizare a fost o sursă de corupție la toate nivelurile, pe toate planurile, prin implicarea 

politicienilor în procesul de privatizare. 

Startul în amplificarea fenomenului a fost dat de transformările socio-economice la care 

am asistat, capitalismul construit pe ruinele socialismului de către o parte a fostelor cadre 

comuniste având valenţe specifice şi atipice esenţei sale de ideologie în promovarea unei 

economii de piaţă. “O parte importantă a nomenclaturii politice a devenit proprietară prin 

încetinirea sau pervertirea procesului de restituire a proprietăţilor sau a dreptului 

proprietate”11. 

Aspectele de ilicit penal pe latura funcției publice au cunoscut mutații serioase în ultimii 

ani, mai ales „prin particularizarea răspunderii penale în sfera combaterii corupției ca fenomen 

                                                             
10„A se vedea RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIU, BRUXELLES, 

23.07.2008, COM(2008) 494 FINAL;” 
11„G.Eyal, I.Szelenyi, E. Townsley, Noua elită conducătoare din Europa de Est, Ed. Omega, Bucureşti, 2001;” 
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social, lupta împotriva corupției şi, în special, împotriva corupției agenților puterii publice 

devenind o prioritate în România”12. Acesta a fost considerată o prioritate și la nivelul Uniunii 

Europene. Sfera agenților publici din sectoarele vulnerabile ale societății românești a 

reprezentat, de asemenea, o preocupare în doctrină.13 

În  secţiunea a II-a am realizat un studiu comparat al reglementării abuzului în 

serviciu ca infracţiune asimilată infracţiunilor de corupţie în legislaţia altor state, în 

considerarea faptului că la nivelul unor autorități europene, respectiv al Comisiei de la Veneția 

s-a pus problema redefinirii infracțiunii de abuz în serviciu/de putere ca infracțiune ce se 

poziționează pe limita dintre răspunderea politică și cea penală. 

Corespunzător Raportului întocmit de către Comisia de la Veneția, statele au adoptat 

reglementări diferite în funcție de criterii ce țin de prejudiciu, intenție dolosivă a funcționarului, 

sau au procedat la incriminarea mai multor infracțiuni în loc de una singură, fiind stabilite 

distinct diferite conduite infracționale care se subsumează infracțiunilor de serviciu sau de 

corupție. 

În capitolul III, denumit “Reflecţii teoretice privind unele infracţiuni asimilate 

infracțiunilor de corupție; analiză jurisprudențială a corupției la nivel înalt” am tratat 

fenomenul corupției la nivel înalt din perspectiva doctrinară și a practicii judiciare, comentând 

o parte a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție. Totodată, am analizat o serie de 

hotărâri judecătorești relevante în materia corupției la nivel înalt, prezentând în detaliu 

elementele care au condus la soluțiile de condamnare, rationamentul juridic, probele avute în 

vedere, mijloacele probatorii valorificate din punct de vedere tactic.  

În capitolul IV, am făcut o serie de considerații privind metodologia de investigare 

a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție. 

În Sectiunea I, “Criterii de evaluare, indici de natură criminogenă în analiza 

fenomenului de corupție” am plecat de la ideea că importanţa cunoaşterii criteriilor 

generale de investigare criminalistică a corupţiei rezidă nu numai din legislaţia penală 

internaţională la care România a aderat (Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei 

                                                             
12 „A se vedea A.Fanu-Moca, Infracțiunile de corupție pe site-ul 

https://drept.uvt.ro/administrare/files/1481047525-conf.-univ.-dr.-adrian-fanu---moca.pdf”; 
13 Ibidem; 
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fiind ratificată14 de alte două state în condiţiile în care a fost semnată de 111 ţări), fiind 

relevată doctrinar în lucrări de specialitate15.  

Raliindu-ne punctelor de vedere exprimate în doctrină şi literatura de specialitate, 

considerăm că analiza indicilor de natură criminogenă este absolut indispensabilă pentru 

determinarea, implementarea în practică a celor mai eficiente instrumente de identificare, 

prevenire şi combatere a comportamentelor corupţionale.  

Actualitatea temei, subiect al cercetării de faţă, necesită luarea în considerare a mai 

multor indici, relevanţi pentru cuantificarea dimensiunilor naţionale ale corupţiei. Aceşti indici 

recomandaţi de Sistemul de Monitorizare a Corupţiei au fost utilizaţi la nivelul Europei 

Centrale şi de Sud Est, în cadrul proiectului „Dezvoltarea parteneriatului şi monitorizarea 

anticorupţiei în Europa de Sud-Est”16, iniţiativă finanţată de USAID. 

În secțiunea a II-a a capitolului IV am analizat particularități ale mecanismului 

de investigare a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, care sunt desprinse 

din activitățile desfășurate pe parcursul procesului penal (în mod special vizând faza de 

urmărire penală), dar și finalitatea investigațiilor ce se regasește în actul de sesizare al 

instanței judecătorești, în rechizitoriu, confirmat sau infirmat în cercetarea judecătorească 

prin soluții de condamnare sau de achitare.  

În urma cercetării  științifice desfășurate am ajuns la  concluzia că reuşita acţiunilor de 

descoperire a faptelor de corupţie, în mod special a celor asimilate, depinde de abilitatea 

coordonatorului investigaţiei penale, de alegerea corectă a procedeelor probatorii oferite de 

noua legislaţie procesual-penală şi, nu în ultimul rând, de loialitatea persoanei chemate să 

dea sprijinul tehnic. 

Totodată, practica judiciară a dovedit că infracţiunile de acest gen sunt dificil de probat, 

sens în care, din punct de vedere probatoriu se recurge cel mai adesea la utilizarea metodelor 

speciale de supraveghere concretizate în “interceptări, supravegheri video, audio, utilizarea 

investigatorilor sub acoperire şi, nu în ultimul rând a colaboratorilor”17 din anturajul 

persoanei vizate. 

                                                             
14„Legea nr. 365 din 15 septembrie 2004, publicat în M.Of. nr. 903 din 05 octombrie 2004”ș 
15„E. Stancu, Tratat, p. 746”; 
16„Dr. P. Abraham, Corupţia, Ed. Didactică, p. 61 şi urm.”; 
17 „A se vedea art. 138 Cod procedură penală”; 
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În secțiunea a III-a am prezentat etapele investigării faptelor ce dau conținut 

incriminărilor din Legea nr. 78/2000 cu relevanță pentru infracțiunile ce au caracter 

asimilat. 

În ultima secțiune a capitolului IV, am prezentat o serie de consideraţii în legătură cu 

sistemul probator conturat de dispoziţiile legii speciale folosite în investigarea infracţiunilor 

asimilate infracţiunilor de corupţie, precum și în legătură cu stabilirea calităţii făptuitorului, 

tipologia infracţiunii asimilate care reclamă o diversitate a subiecţilor activi. 

Capitolul   al V-lea, denumit “Unele măsuri și metode speciale de investigare și 

cercetare aplicabile în cazul infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție”, conţine 

doua secţiuni şi tratează aspecte relevante privind locul şi rolul procedeelor probatorii 

prevăzute în noua legislaţie procesual penală, precum şi rolul judecătorului în verificarea 

legalităţii mijloacelor de probă rezultate din punerea în executare a mandatelor de 

supraveghere.  

Specificitatea infracțiunilor asimilate corupției rezidă și din faptul că, de cele mai multe 

ori, ele se comit într-o clandestinitate totală, într-o manieră ocultă, singurele persoane care 

cunosc despre săvârșirea lor fiind autorul infracțiunii de “luare de mită/trafic de influență” și 

autorul infracțiunii corelative ”cumpărare de influență”, condiționată bineînțeles de calitatea 

specială a făptuitorului care trebuie să fie ”funcționar public” (art. 175 C.pen.) sau ”funcționar 

privat” (art. 308 C.pen.)18. 

De cele mai multe ori, în stabilirea împrejurărilor cauzei, a situației de fapt, a legăturilor 

obiective și subiective între făptuitori/suspecți/inculpați, protagoniști ai infracțiunilor de 

corupție, administrarea unor metode speciale de supraveghere și cercetare este superioară și 

eficace în raport de administrarea unor mijloace de probă clasice – audieri de persoane, 

efectuarea de percheziții, etc. 

Din perspectivă practică apreciem că eficiența și necesitatea alegerii unui procedeu 

probatoriu sau altul este determinată în principal de fapta de corupție cu care a fost sesizat 

organul judiciar, persoana susceptibilă de comiterea ei și, nu în ultimul rând, de 

“imposibilitatea stabilirii situației de fapt, a identificării sau localizării participanților prin 

alte mijloace”19. 

                                                             
18„M. Hotca-coord., M. Gorunescu, N.Neagu, D.G.Pop, A.Sitaru, R.F.Geamănu, Infracțiuni prevăzute în legea 

specială, Comentarii și explicații, ediția 4, Ed. C.H.Beck, București, 2017, p. 443;” 
19„ICCJ, Dec. Nr. 10 din 07.01.2008, www.scj.ro”; 
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 Prin urmare, gruparea procedeelor probatorii reglementate de art. 138 C.proc.pen. în 

categorii distincte, respectiv metode speciale de supraveghere tehnică și metode speciale de 

cercetare, este utilă și obligatorie din punct de vedere al condițiilor de autorizare. 

Am constatat că metodele speciale de cercetare au un caracter eterogen, vizează fie 

infiltrarea într-un mediu infracţional, fie obţinerea unor informaţii referitoare la evenimente 

anterioare și, prin utilizarea lor se urmărește monitorizarea în timp real a unor activități 

infracționale în curs de desfășurare 

Din practica judiciară analizată în materia infracțiunilor, obiect al cercetării de față, 

constatăm că activitatea de probare a actelor infracționale a fost frecvent dovedită cu sprijinul 

investigatorilor sub acoperire. Am observat că doctrina20 de specialitate evidențiază 

importanța și succesul folosirii acestei metode speciale de cercetare, a agentului acoperit și în 

alte domenii de investigare penală, evidențiindu-se o trăsătură specifică pentru unele structuri 

criminale, respectiv de „ermetizarea acestora”. 

De asemenea, pentru dovedirea activităților infracționale ale persoanelor implicate în 

fapte de corupție sancționate prin prevederile “articolelor 10 – 132 din Legea nr. 78/2000”, 

legea procesual penală pune la dispoziția organului judiciar competent un procedeu probatoriu 

conceput a fi folosit împreună cu cel prevăzut de art. 148 C.pr.pen., respectiv „participarea 

autorizată la anumite activități”, ce are caracter de noutate pentru unele domenii de 

investigare a infracționalității fiind preluată din altele speciale. 

 Am remarcat că în literatura de specialitate 21 s-a exprimat opinia că aplicarea în concret 

a procedeului probatoriu ridică cele mai multe probleme din perspectiva dreptului la un proces 

echitabil, că ar exista un risc semnificativ ca investigatorul să determine persoana investigată 

să săvârșească o infracțiune, aspecte ce ar genera “o violare a dreptului la un proces echitabil”. 

S-a apreciat că în privința aplicării procedeului este necesară efectuarea unei distincții între 

participarea autorizată la diferite activităţi și provocarea unei persoane să săvârșească ori să 

comită fapte penale, în special la momentul în care ar putea fi operațională procedura. 

Suntem de părere că în materia infracțiunilor de corupție asimilate utilizarea acestor 

tehnici specializate de investigare nu este incompatibilă cu principiile de administrare a 

probelor și nu încalcă dreptul la un proces echitabil din perspectiva jurisprudenței CEDO. 

                                                             
20„D. A. P. Florescu, D. Bucur, Th. Mrejeru, M. Pantea, A. Martinescu, Evaziunea fiscală, Ed. Universul Juridic 

S.R.L., 2013;” 
21„I. Neagu, M. Damaschin ,Tratat de procedură penală, Partea generală, ed. Universul Juridic, 2014, p. 503-504” 
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Un alt procedeu probatoriu folosit în investigarea infracțiunilor de corupție, a descoperirii 

acestora și identificării autorilor în vederea stabilirii adevărului cu privire la faptele sesizate, îl 

reprezintă și “interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță”. 

Ca mijloc de probă, interceptările și înregistrările audio sau video au un scop unic, 

respectiv aflarea adevărului în cauză, ele având menirea de a dovedi împrejurările care au 

precedat, însoțit sau succedat săvârșirii infracțiunii, participanții la comiterea acesteia, gradul 

de participație, bunurile care au făcut obiectul activității infracționale, “mijloacele folosite 

pentru punerea în aplicare a rezoluției infracționale”.22 

În cercetarea faptelor de corupţie şi combaterea acestui fenomen al macro-criminalității, 

sunt utilizate şi mijloace investigative cum sunt „obţinerea de date privind tranzacţiile 

financiare” şi „obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane”. 

În procedura efectivă a utilizării acestor instrumente investigative, este important, din 

punct de vedere al asigurării legalității modului de obținere a probelor, cunoașterea condițiilor 

de valorificare, dar și necesitatea însușirii unor mecanisme tactice, de acțiune propriu-zisă. 

Putem concluziona în finalul acestei secţiuni că investigarea unor infracţiuni grave de 

tipul celor incriminate sub denumirea „infracţiuni asimilate corupţiei” reclamă utilizarea unor 

procedee probatorii complexe, a unei metodici criminalistice adecvate.  

În secţiunea a II-a a capitolului IV, am tratat rolul judecătorului în verificarea 

legalităţii mijloacelor de probă rezultate din punerea în executare a mandatelor de 

supraveghere, a utilizării mijloacelor moderne de investigaţie.  

Administrarea, readministrarea nemijlocită a probatoriului de către judecător pe 

parcursul cercetării judecătoreşti, reprezentă expresia unei garanţii a dreptului la un proces 

echitabil în materie penală, garanţie oferită de principiul egalităţii armelor. 

În practica judiciară, dificultățile sunt date de împrejurări ce exced competenţelor 

profesionale ce ţin de obligaţiile judecătorului. Mai precis, accesibilitatea la asemenea mijloace 

probatorii este îngrădită de lipsa de dotare tehnică. În atare condiţii, putem afirma că garanţiile 

procesuale în sensul celor descrise nu pot fi asigurate, unele instanţe neavând dotări 

corespunzătoare, adaptate, SOFT-uri, utilizate de cei care pun în executare efectiv mandatul de 

supraveghere tehnică. 

                                                             
22„V. Bercheșan, Cercetarea penală (Criminalistică – Teorie și practică). Îndrumar complet de cercetare penală, 

ed. a II-a revăzută și adăugită, Ed. și Tipografia ICAR, București, 2002, p. 182;” 
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De asemenea, am prezentat o serie de deficienţe identificate în procedura de 

administrare a procedeelor probatorii în contextul Deciziei C.C.R. 51/2016. 

Circumstanţiindu-ne considerentelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/16.02.2016, 

constatăm că este obligatoriu ca măsurile de supraveghere tehnică să fie administrate într-un 

cadru normativ clar, precis şi previzibil atât pentru persoana (subiect al măsurii), cât şi pentru 

organele judiciare (procuror, instanţă de judecată). 

Capitolul VI denumit “Aspecte teoretice și practice privind tactica efectuării unor 

acte de urmărire penală și de judecată”, tratează ascultarea suspectului şi inculpatului, 

precum şi a persoanei vătămate în cazul infracţiunilor asimilate infracţiunilor de 

corupţie. 

Am prezentat în secţiunea I a acestui capitol aspecte generale privind ascultarea 

suspectului şi inculpatului în cazul infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, pornind 

de la premisa că, în cadrul procesului penal, acestia sunt persoanele cele mai importante, care 

cunosc cel mai bine fapta săvârșită şi care pot oferi cele mai multe date cu privire la faptă, 

astfel că în jurul lor se desfășoară toată activitate de administrare a probelor. 

Ascultarea suspectului sau inculpatului se detașează sub raportul importanței, de restul 

activităților de strângere a probelor, reprezentând activitatea cu frecvența cea mai ridicată, 

pentru că, fie datorită naturii lor, fie datorită modului de săvârșire a infracțiunilor, nu în toate 

cauzele penale aspecte legate de faptă sau făptuitor pot fi dovedite prin înscrisuri, prin 

constatări tehnico-științifice sau expertize. 

  Am considerat necesară şi utilă cunoaşterea dispoziţiilor eminamente de tactică 

criminalistică şi care, din păcate, unele au fost înlăturate prin adoptarea noii legi procesual 

penale. 

În secţiunea a II-a a acestui capitol, am prezentat o serie de particularități în ascultarea 

suspectului și inculpatului, acordând o atenţie deosebită elementelor ce definesc ancheta 

penală, termen care nu a fost definit în noua legislaţie procesual-penală. 

S-a vorbit de obligația pozitivă a organelor de urmărire penală de a efectua o „anchetă 

efectivă cu scopul de a se constata la timp și în mod complet faptele care constituie infracțiuni”, 

în vederea tragerii la răspundere penală a celor vinovați de săvârșirea lor. În mod justificat s-a 
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apreciat în doctrină23 că prima funcție în administrarea și realizarea justiției penale este ca 

infracțiunile și infractorii să fie descoperiți, iar ancheta pe care o desfășoară organele statului 

este impusă în mod obligatoriu de o condiție de primă necesitate anume a apărării sociale.  

Descoperirea infracțiunilor în absența descoperirii autorilor acestora este considerată 

o operă incompletă și reprezintă un factor de alarmare a societății, o slăbire a încrederii în 

aparatul, sistemul însărcinat cu acest rol.  

În ce măsură s-a atins acest rol din perspectiva infracțiunilor cercetate, opinia publică 

este divizată, răspunsurile fiind analizate, credem, prin prisma soluțiilor de condamnare rămase 

definitive și irevocabile. Revenind la problematica analizată în capitolul de față apreciem că 

ancheta judiciară din perspectiva disputei psihologice între investigator și infractor - subiect 

activ al infracțiunilor de corupție asimilate, transpare ca o sumă de relații interpersonale ale 

unui subiect constant - conducătorul anchetei judiciare - și ceilalți participanți la proces - părți 

sau subiecți ai procesului.  

Actualitatea temei noastre de cercetare încearcă să evidențieze aspecte procesuale și 

practice specifice infracțiunilor de corupție cu caracter asimilat, explicarea unor reguli speciale 

în cazul investigării criminalistice prin prisma principiilor24 tactice criminalistice. Aceasta 

deoarece problematica ascultării subiecților în discuție se impune a fi analizată raportat la tipul 

de infracțiune, cunoscut fiind faptul că o caracteristică importantă a infracțiunilor de corupție 

constă în caracterul ocult al săvârșirii acestora25.  

În secţiunea a III-a am tratat tipologia ascultării suspectului și inculpatului, raportându-

ne strict la cele 6 infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, apreciind că magistratul 

practician (judecător, procuror) trebuie să parcurgă minuțios etapele necesare pentru probarea 

acestui gen de infracțiuni. 

Elucidarea aspectelor legate de actele infracționale de corupție presupun răspunsuri la 

următoarele întrebări: Care este obiectul infracțiunii? Care este latura subiectivă a infracțiunii, 

actul exterior de conduită, mijlocul utilizat, locul, timpul, modul circumstanțele în care a fost 

săvârșită fapta? Care este subiectul activ al infracțiunii – autor sau autori – și care este subiectul 

pasiv – victima infracțiunii, care este mobilul – scopul infracțiunii?26 

                                                             
23„Idem p.50;” 
24„C.Aionițoaie, V.Berchesan, T.Butoi, I.Marcu, E.Pălănceanu, C.Pletea, I.E.Sandu, E.Stancu, Tratat de tactică 

criminalistică, ed.a II-a, Ed.Carpați, Craiova, 1992, p.11-12”; 
25„A.Petre, V.Trif, Constatarea infracțiunilor de corupție,Ed.C.H. Beck, București, 2016, pg.114”; 
26„E.Stancu, A.C. Moise, op.cit. p.185;” 
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Pe acest format al planului de urmărire în procedura propriu-zisă de audiere a 

inculpatului și suspectului, pregătirea ascultării trebuie să țină cont de profilul psihologic al 

acestora, infracțiunile de corupție fiind săvârșite de persoane cu o pregătire net superioară 

infractorului de rând. Considerăm că subiectul activ al infracțiunilor de corupție asimilate se 

circumscrie categoriei infractorului intelectual27 – escrocul, falsificatorul, șantajistul, 

manipulatorul, care poate îmbrăca și caracteristica unui infractor de profesie cu tendințe 

hedonistice. 28 

În funcție de structura personalității, fiecare individ adoptă într-o anumită situație 

socială un anumit stil de comportament, își asumă un anumit rol tinzând să realizeze în plan 

personal – comportamental conținuturile personalității, aspect relevat în doctrină.29 

Abordând problema personalității în contextul tacticii interogatoriului, relevante sunt 

nu numai calitățile ca atare ale anchetatorului ci, mai ales, importanța procesului de 

autocunoaștere și adaptare a trăsăturilor de personalitate, a comportamentului acestuia la 

fiecare situație concretă și corespunzător profilului persoanei cercetate.30 

Diagnosticarea cât mai corectă a profilului psiho - comportamental al infractorilor este 

un element de bază în cercetarea complexă a faptelor săvârșite de către acesta, fiind în măsură 

să permită o conturare a probațiunii, o schițare a „unei galerii de potențiale portrete ale 

personalității pretabililor incluși în cercurile de bănuiți.”31 

Considerăm că, în practica judiciară, folosirea tehnicii profiling definită ca o „tehnică a 

psihologiei judiciare de determinare a caracteristicilor comportamentale și de 

personalitate”32 este utilă și în investigarea infracțiunilor asimilate de corupție. 

Prin determinare de tip profiling investigarea infracțiunilor de corupție este orientată 

spre un anumit tip de suspect și de aici pasul imediat următor – elaborarea unor versiuni de 

urmărire penală, centrată pe tipul de personalitate, mai aproape de realitatea unui adevăr 

judiciar formal. 

Ca o concluzie în considerarea aspectelor detaliate mai sus, apreciem că tactic se va 

proceda la audierea inculpatului sau suspectului numai după ce la dosarul cauzei sunt 

valorificate alte mijloace de probă (ex. declarații de martori, cercetări la fața locului, procese 

                                                             
27„T.Butoi, Psihologie  judiciară. Curs universitar. Editura Trei, 2012, p.91,92,93;” 
28Academia Română. Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan” DEX al Limbii Române, Univers Enciclopedic, 

București, 1998, p.448;” 
29„T.Butoi,op.cit.pg.521;” 
30„T.Butoi, op.cit.pg.46;” 
31„T.Butoi, op.cit. p.47;” 
32„T.Butoi, op.cit.p.65;” 
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verbale de transcriere a înregistrării efectuate față de persoana cercetată, etc.) și sunt 

desfășurate activități investigative ce permit cunoașterea deplină a subiectului infracțiunii de 

corupție.33 

În ultima secţiune a capitolului VI, am analizat tipologia ascultării persoanei vătămate.  

În majoritatea cauzelor penale de corupție ascultarea părții vătămate reprezintă o sursă 

importantă de informații în vederea stabilirii adevărului. Nu trebuie ignorat faptul că aceasta are 

anumite interese în proces și, uneori, pot exista tendințe de exagerare în defavoarea inculpatului sau 

suspectului. Tendințele de exagerare pot avea drept cauze motive nu întotdeauna morale: dorința de 

răzbunare, obținerea unor beneficii sau ascunderea vinovăției cu privire la săvârșirea infracțiunii.  Nu 

este exclusă ipoteza ca procesul săvârșirii infracțiunii să fie cunoscut parțial sau fragmentar. Cu toate 

aceste inconveniente nu trebuie să ajungem la concluzia că declarațiile persoane vătămate sunt lipsite 

de importanță în stabilirea adevărului.  În situația în care victima a perceput nemijlocit fapta, este 

aproape întotdeauna în măsură să descrie modul și împrejurările în care a fost comisă, trăsăturile 

autorului sau mijloacele utilizate de aceasta.34 

 Caracteristica infracțiunilor asimilate corupției sub aspectul calității persoanei vătămate 

așacum este definită de noua lege procesual penală35 și de doctrină36 o reprezintă faptul că subiectul 

pasiv general este statul, vătămat în interesele sale.  

 

Capitolul VII şi ultimul al tezei prezintă concluziile la care am ajuns, şi precum si 

propuneri de reglementări legislative.  

Primul deceniu de după Revoluția din Decembrie 1989 a fost marcat de o agravare a 

fenomenului de corupție, fenomen bine întreținut, în opinia noastră, de o clasă politică avidă 

să își satisfacă interesele personale și de grup, încurajată de elite corporatiste, admirate și 

apreciate de cetățenii dornici de un trai mai bun.  

Am constatat, din analiza lucrărilor studiate pe parcursul cercetării, că una din 

principalele cauze ale perpetuării și amplificării corupției a fost lipsa unui cadru legislativ, 

coerent și stabil, în privința proprietății, al transferului din patrimoniul public în cel privat.  

                                                             
33„N.Ciobanu, Investigarea Criminalistică  a locului faptei în cazul infracțiunilor de corupție, în V.Lepăduș, 

I.Ștefan, D.Voinea, L.Cîrjan, G.D.Țărmurean (coord.), Investigarea criminalistică a locului faptei, Editura 

Luceafărul, București, 2004, p.130-139”; 
34„I.Mircea, Criminalistica, Ed.a II-a, Ed. Lumina Lex, București, 2011, p.267-268”; 
35„Art.79 Cod procedură penală arată : persoana  care a suferit o vătămare fizică materială sau morală prin fapta 

penală”; 
36„Costică Bulai, Drept penal român. Partea generală, Ed.Șansa, București, 1992, p.168”; 
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Acțiunile protagoniștilor din clasa politică economică și socială au fost dominate de 

cinism, superficialitate, dispreț față de mecanismele de bază ale democrației, fundamentate pe 

implicare civică și responsabilitate.  

Corelativ acestor observații subliniem o altă caracteristică a acestor perioade, anume 

existența unui sistem judiciar aflat la rândul său în plin proces de reformare, lipsit de o 

independență reală sub aspect financiar și, de cele mai multe ori, acuzat la nivelul conducerii 

sistemului de compromisuri politice.  

În acest tablou legitimat de o fragedă democrație, incipientă și dominată de o pătură 

politică controversată, denumită de cele mai multe ori neocomunistă, cu rădăcini în vechile 

structuri ale securității, cazuistica dosarelor pe corupție a fost săracă.  

Incoerența politică s-a manifestat din plin și în sfera adoptării legilor necesare 

funcționării noului stat democratic, a legilor “destinate să asigure un cadru corect de 

desfășurare a vieții economice” de dezvoltare a unui mediu de afaceri necesar unei economii 

moderne, a liberului schimb.  

Infracționalitatea în materia corupției generată de aceste schimbări intervenite în 

societatea românească postdecembristă, de scădere a controlului, manifestată de cei care aveau 

obligația să exercite prerogative de investigare, de aplicare a legii, nu a fost sancționată, stopată 

la nivelul eșaloanelor superioare din rațiuni total obscure și, credem noi, intenționat voite. 

Dimpotrivă, acest climat, întreținut de o incoerență politică și legislativă, asociat 

degringoladei economice a condus la apariția unui “homo oeconomicus”, lipsit de onestitate, 

avid de putere și dominat de dorințe de îmbogățire absurde, în detrimentul unor valori perene 

de tradiție națională.  

În acest context, la presiunea factorilor decidenți ai Consiliului European și a 

Organismelor Uniunii Europene, preocupați de întărirea luptei împotriva marii corupții în 

spațiul statelor Europei de Est, au fost adoptate norme juridice cu caracter penal și care au 

subordonat reglementările interne celor europene, ca instrument de monitorizare a legislației.  

Categoria persoanelor cărora li se aplică normele din legea specială este una aparte, 

circumstanțiată juridic noțiunii de funcționar public sau privat, extinsă prin sfera subiectului 

activ al infracțiunii la dispozițiile din dreptul penal special, cunoscută în doctrină drept 

categoria “funcționarului venal”.  
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Rațiunea instituirii unor dispoziții speciale privind descoperirea, cercetarea și 

sancționarea faptelor de corupție a fost aceea de a impune reguli speciale de comportament 

privind categoria menționată.  

Eforturile au fost orientate în principal pe stabilirea unui cadru legal pentru procedurile 

speciale aplicabile infracțiunilor de corupție comise de către persoanele enumerate expres în 

conținutul legii.  

Procedurile de urmărire, descoperire și sancționare a faptelor savârșite de subiecții 

activi ai infracțiunilor denumite ulterior de corupție sau asimilate infracțiunilor de corupție erau 

deficitare și lipsite de instrumente juridice, de metode speciale de cercetare adecvate prinderii 

și dovedirii vinovăției acestora.  

Or, prin adoptarea unor dispoziții speciale privitoare la corupție s-a creat oportunitatea 

implementării unor metode speciale de cercetare, cu caracter de noutate, devenite ulterior, prin 

adoptarea legislației procesual penale, procedee probatorii eficiente în efectuarea investigației 

penale. Schimbarea configurației procesului penal privit în ansamblu, caracterizat prin 

redefinirea părților și subiecților procesuali, a determinat o reașezare a sistemului probator, 

metodologia de investigare, cercetare și combatere a faptelor de corupție reprezentând o 

activitate esențialmente criminalistică.  

Pentru a se ajunge la acest rezultat s-au folosit metodele speciale de cercetare, 

mecanismele de investigare și soluționare a cauzelor de corupție fiind uneori anevoioase ( cu 

titlu de exemplu: procedura ridicării imunității/imunitatea parlamentară folosită ca scut 

impotriva anchetelor penale pentru fapte de coruptie ) și de lungă durată.  

Subliniem aceasta deoarece probațiunea în domeniul infracțiunilor asimilate 

infracțiunilor de corupție prezintă, din perspectiva noastră, particularități specifice.  

Din perspectivă practică, am apreciat că eficiența și necesitatea alegerii unui procedeu 

probatoriu sau altul este determinată în principal de fapta de corupție investigată, de persoana 

susceptibilă de comiterea ei și, nu în ultimul rând, de modul de interpretare, de apreciere a 

normei incriminatoare.  

Așa cum am arătat în cuprinsul lucrării, credem că particularitățile probațiunii în 

materia infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție obligă organele judiciare să analizeze 

fapta și făptuitorul în contextul unor reglementări clare și previzibile, obligație dublată de o 

bună pregătire profesională și o conștiință morală neviciată politic sau de alți factori.   
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În sprijinul demersului investigativ, în cadrul cercetării acestui tip de corupţie, este 

necesară o cunoaştere temeinică a legii penale şi procesual penale dar şi o pregătire 

pluridisciplinară cu referire la domenii precum psihologie, economie, limbi străine.  

Specializarea procurorului şi a judecătorului în materie penală este esenţială în acest 

domeniu pentru a ţine pasul cu dinamica infracţională la nivel înalt în condiţiile în care, în 

ultimii ani, se constată o presiune din ce în ce mai mare a politicului sub diferite forme, în 

special sub aspectul modului în care se construieşte un dosar pe corupţie, este judecat şi nu în 

ultimul rând, cum este pusă în executare o hotărâre definitivă.  

Pentru aceste considerente, de lege ferenda, apreciem că s-ar impune luarea unor măsuri 

ferme, nepartinice, de asigurare a independenţei, imparţialităţii magistratului în activitatea pe 

care o desfăşoară, dublate de garanţii de ordin deontologic.  

Magistraţii care au de soluţionat cauze de corupţie trebuie apăraţi de orice presiune 

politică, exercitată de reprezentanţii celorlalte două puteri ale statului.  

În combaterea fenomenului de corupţie credem că este necesară o voinţă comună la 

nivelul instituţiilor reprezentative ale statului implicate efectiv în asigurarea unui climat 

legislativ durabil, coerent, apt să ofere cele mai bune instrumente juridice pentru atingerea 

scopului urmărit.  

Totodată, în ce priveşte legislaţia procesual penală, apreciem că, de lege ferenda, sunt 

necesare intervenţii legislative pentru reincluderea unor reguli tactice criminalistice de 

ascultare a suspectului sau a inculpatului în capitolul dedicat audierii persoanelor, având în 

vedere că acestea au fost prevăzute în vechea reglementare, dovedindu-şi utilitatea.  

Nu în ultimul rând, apreciem că folosirea tehnicii profiling în investigarea infracțiunilor 

asimilate infracțiunilor de corupție ar trebui inclusă în categoria metodelor speciale de 

supraveghere și cercetare.  

Pentru toate aceste argumente, concluzionând, apreciem că identificarea celor mai bune 

tehnici şi tactici criminalistice în desfăşurarea urmăririi penale şi judecăţii, adaptate în funcţie 

de specificul fiecarei speţe şi exercitarea funcţiilor judiciare în cadrul stabilit de legislaţia 

procesual penală, corectată de intervenţiile Curţii Constituţionale prin deciziile date în materie 

de corupţie, reprezintă cerinţe esenţiale pentru reuşita demersului judiciar în descoperirea, 

prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie.  


