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I. DEFINIREA CRIMEI ORGANIZATE ŞI A CORUPŢIEI 
Definirea conceptelor de crimă organizată şi de corupţie este foarte importantă 

pentru cunoaşterea dimensiunilor şi implicaţiilor socio-politice ale fiecărui segment 
infracţional, în vederea adoptării celor mai eficiente strategii şi tactici de eradicare a lor. 

“Convenţia cadru a ONU împotriva crimei organizate” precizează Ia art. 1 că “prin 
crimă organizată” se înţeleg: “Activităţile unui grup de trei sau mai multe persoane, cu 
legături de tip ierarhic sau cu legături personale, care permit liderilor lor să realizeze 
profituri sau să controleze teritorii ori pieţe, interne sau străine, prin violenţă, intimidare sau 
corupţie, atît pentru sprijinirea activităţii criminale, cît şi pentru a se infiltra în economia 
legitimă, în special prin: 

a) trafic ilicit de droguri sau substanţe psihotrope şi spălarea banilor, aşa cum au fost 
definite de Convenţia Naţiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante şi de 
substanţe psihotrope din 19 decembrie 1988; 

b) traficul de persoane, aşa cum a fost definit de Convenţia pentru suprimarea 
traficului de persoane şi a exploatării prostituării altor persoane, din 2 decembrie 1949; 

c) falsificare de monedă, aşa cum a fost definită de Convenţia internaţională pentru 
suprimarea falsului de monedă, din 20 aprilie 1929; 

d) traficul ilicit sau furtul de obiecte culturale, aşa cum a fost definit de Convenţia 
UNESCO asupra mijloacelor de interzicere şi de prevenire a importului ilicit, exportului şi 
transferului drepturilor asupra proprietăţilor culturale, din 14 noiembrie 1970, şi de 
Convenţia UNIDROIT asupra obiectelor culturale furate sau exportate ilegal, din 24 iunie 
1995; 

e) furt de materiale nucleare, folosirea lor improprie sau ameninţarea cu folosirea lor 
împotriva populaţiei, aşa cum au fost definite de Convenţia privind protecţia fizică a 
materialelor nucleare, din 3 martie 1980; 

j) acte teroriste; 
g) trafic ilicit sau furt de vehicule cu motor; 
h) corupere a oficialităţilor publice. 
În acest context, trebuie să subliniem actele teroriste, prevăzute la litera f, care au 

îngrozit lumea şi au împărţit-o în întuneric şi lumină, în viaţă şi moarte violentă. Astfel, 
după atacurile din 11 septembrie 2001 împotriva SUA, se poate discuta deja despre un 
megaterorism. 

În sens popular, corupţia reprezintă folosirea abuzivă a puterii în interes propriu. Din 
punct de vedere juridic, fenomenul corupţiei include toate faptele şi actele unor persoane 
care, profitînd de funcţia sau de poziţia socială pe care o ocupă, acţionează pentru 
obţinerea unor avantaje personale, încălcînd prevederile legii. Pînă la urmă, corupţia se 
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concretizează în comiterea unora dintre faptele penale descrise în micul Dicţionar 
Explicativ din Anexă. 

 
II. SCURT ISTORIC AL CORUPŢIEI ÎN ROMÂNIA 

 
Corupţia este un fenomen specific oricărei societăţi umane, care a apărut o dată cu 

“homo sapiens” şi probabil că va dispărea numai o dată cu dispariţia omului. În Imperiul 
Roman corupţia a ajuns la dimensiuni apreciabile, determinînd, alături de decăderea 
moravurilor şi slăbiciunea faţă de atacurile barbarilor, implozia ce va marca implacabilul 
sfîrşit al acestuia. În Cele 10 Porunci (Biblia, Deuteronom) există două imperative 
categorice, prin care Dumnezeu îi interzice omului să fie necinstit şi corupt: “Să nu furi!” 
(Porunca a 8-a) şi “Să nu mărturiseşti strîmb!” (Porunca a 9-a). Absolut toate războaiele 
Istoriei, dar şi revoluţiile şi alte mişcări ale mulţimilor de oameni, au generat jafuri, capturi, 
furturi, desproprietăriri, îmbogăţiri nedrepte. 

În toată perioada Evului Mediu românesc, “haraciul” şi “bacşişul” vor fi cele două 
monede forte cu ajutorul cărora se vor cumpăra de la funcţionarii Înaltei Porţi favorurile, 
dregătoriile, scaunele domneşti şi de multe ori chiar dreptul de a trăi. 

Ar fi necesare zeci de volume pentru a descrie cît s-a furat din această Ţară, de-a 
lungul timpului. Acest jaf prelungit a căpătat forme monstruoase în Epoca Fanariotă. Din 
multitudinea impresionantă de exemple, vom invoca unul singur: atunci cînd a fost silit să 
fugă din Bucureşti, în anul 1818, Caragea Vodă a luat cu el 5.000.000 de galbeni - o avere 
considerabilă, pe care a strîns-o în numai 6 ani de domnie. Nu e de mirare explozia 
socială care a urmat, culminînd cu Revoluţia de la 1821 - moment ce marchează începutul 
României moderne, însă corupţia, aidoma unui rău subteran, şi-a continuat drumul. 

După desăvîrşirea Statului Naţional Unitar, o dată cu extinderea suprafeţei de 
jurisdicţie, corupţia va cunoaşte noi dimensiuni. Fiecare guvern ce se va perinda Ia 
Bucureşti va avea propria lui poveste de corupţie. Între anii 1920-1930 au fost acordate 
concesiuni, contra unor comisioane considerabile, pentru tăierea codrilor Vrancei şi a 
pădurilor Bucovinei. Guvernul ţărănist a patronat cele mai răsunătoare afaceri de corupţie, 
cunoscute sub numele de “Afacerea Skoda” şi “împrumutul stabilizării”. După revenirea în 
Ţară, Carol al II-lea a instaurat un regim în care corupţia a fost ridicată la rangul de 
principiu de guvenare. Toate funcţiile şi favorurile au fost scoase la mezat prin intermediul 
metresei sale, Elena Wolf Lupescu. Dintre numeroasele cazuri de corupţie îl vom 
menţiona pe acela al Prefectului Poliţiei Capitalei, generalul Gabriel Marinescu, omul de 
încredere al camarilei regale: acest poliţist a furat atît de mult, încît, la mai bine de 40 de 
ani de la asasinarea sa de către legionari, urmaşii lui încă mai scoteau aur din cavoul 
familiei, periodic, astfel încît, în anul 1982, cînd organele de Miliţie au depistat această 
“aprovizionare” macabră, la mormîntul respectiv mai rămăsese o grămadă imensă de 
cocoşei, cîntărind nu mai puţin de 27 kg de aur! Este numai un caz din multitudinea de 
cazuri de furt metodic, care au sărăcit România, de-a lungul timpului, dovedind că undele 
jafului se pot propaga pe parcursul mai multor generaţii, avînd dimensiunile unui fenomen 
istoric. 

Regimul comunist a adus, pe lîngă noianul de nenorociri, şi un lucru pozitiv: stîrpirea 
corupţiei de stat. În această perioadă, corupţia s-a redus la înşelarea clienţilor în magazine 
şi mita plătită funcţionarilor de stat pentru un apartament, pentru o slujbă, pentru 
cumpărarea unui autoturism, ori profesorilor pentru promovarea unui examen. Au lipsit, 
aproape cu desăvîrşire, marile acte de corupţie, deoarece partidul-stat a avut controlul 
general asupra societăţii româneşti şi corupţia nu făcea casă bună cu morala comunistă. 
Au fost, bineînţeles, şi aici, cîteva excepţii. 

După anul 1989, fenomenul de corupţie a ajuns la cote nemaiîntîlnite în România, 
cangrena cuprinzînd toate structurile economice, sociale şi politice. Aici se impun cîteva 
precizări. În primul rînd, nu are nici o relevanţă numărul cazurilor de corupţie raportate de 
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către organele de jurisdicţie, deoarece nu există nici o relaţie între actele de corupţie 
descoperite şi cele efectiv comise. Fiecare regim politic şi-a protejat clientela, ba chiar a 
încurajat-o, pentru a-şi putea procura fonduri necesare campaniilor electorale şi unui 
standard de viaţă ridicat pentru camarila politică, în al doilea rînd, fenomenul de corupţie 
nu poate fi analizat separat de contextul istoric pe care îl parcurge Ţara, de mult trîmbiţata 
reformă, care a adus numai sărăcie, scăderea nivelului de trai, migraţia creierelor, inflaţie, 
şomaj, devalizarea patrimoniului public şi creşterea fără precedent a infracţiunilor cu 
violenţă. Deschiderea graniţelor a angrenat un număr mare de persoane, mijloace de 
transport şi mărfuri care intră şi ies din Ţară. Această situaţie este speculată de către 
infractorii transfrontalieri, care şi-au creat legături cu mediile crimei organizate 
internaţionale. Nu întîmplător, prima lege care a fost abrogată de noua Putere, la începutul 
anului 1990, a fost Legea Patrimoniului Naţional, ceea ce a provocat o adevărată 
hemoragie de valori. 

 
III. CRIMA ORGANIZATĂ E ASOCIATĂ CU ACTELE DE CORUPŢIE 

 
După anul 1989, în România crima organizată a intrat într-o strînsă relaţie cu actele 

de corupţie. Factorii politici au acoperit sau au patronat infracţiuni de o deosebită 
periculozitate socială. 

♦ În sectorul financiar-bancar 
Cu sprijinul şi acordul unor factori de decizie de la nivel central şi local, au fost 

concepute operaţiuni de creditare preferenţială a unor firme private, fără garanţii, astfel că, 
din cauza insolvabilităţii debitorilor nu au putut fi recuperate creanţe de ordinul sutelor de 
miliarde de Iei şi al milioanelor de dolari. 

Totodată, o parte a sistemului bancar din România a fost utilizată pentru spălarea 
banilor murdari rezultaţi din afacerile de mare contrabandă, acte de evaziune fiscală, trafic 
de droguri, furturi de maşini etc. Unele bănci româneşti s-au folosit de paradisurile fiscale 
din Cipru, Elveţia, Insulele Virgine şi din alte zone. 

Falimentul unor instituţii bancare a avut efecte dezastruoase asupra agenţilor 
economici, asupra altor societăţi bancare şi persoane fizice, punînd în pericol, în final, 
stabilitatea socială şi politică a Ţării. 

Iată cîteva modalităţi de comitere a infracţiunilor din acest domeniu: 
•  acordarea ori facilitarea obţinerii unor credite preferenţiale, de către diverşi 

funcţionari bancari, pe fondul unor acte de corupţie, ori al unor interese directe pe care le 
aveau în societăţile împrumutate; 

•  emiterea unor documente de plată fără acoperire; 
•  folosirea de către administratorii societăţilor a creditelor obţinute în interes 

personal, iar nu în interesul firmei; 
•  acceptarea unor garanţii, ipoteci sau gajuri supraevaluate, ori folosite Ia obţinerea 

altor credite, pentru garantarea împrumuturilor; 
•  acordarea de credite cu dobîndă subvenţionată. 
Toate acestea au dus, în final, Ia falimentul unor bănci, precum Dacia Felix, Credit 

Bank, Columna, Bancorex, Bankcoop, Banca Internaţională a Religiilor. 
♦ În sectorul construcţiilor de maşini 
În acest sector s-a profitat de faptul că majoritatea capacităţilor de producţie au 

rămas în patrimoniul public, astfel că unii manageri au încheiat contracte dezavantajoase 
cu partenerii străini, motivaţi de avantajele materiale personale obţinute. 

De asemenea, stimulaţi financiar, unii manageri au acceptat colaborarea cu firme-
căpuşă, pentru aprovizionare şi desfacere, în care au pompat tot profitul obţinut, aducînd 
firmele de stat în pragul falimentului. 

♦ În sectorul metalurgic, siderurgic şi energetic 
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Şi în acest sector au avut loc colaborări cu firme-căpuşă şi contracte dezavantajoase. 
În plus, s-au înregistrat comisioane confidenţiale, decontarea unor lucrări de investiţii şi de 
retehnologizare neefectuate etc. Dintre mijloacele folosite amintim: 

•  falsificarea documentelor de export cu privire la compoziţia chimică a materialelor, 
cantitate şi calitate; 

•  falsificarea preţului la utilajele şi materiile prime importate, diferenţa în plus fiind 
încasată în străinătate; 

•  falsificarea preţului la produsele exportate, invers faţă de cele importate; 
•  casarea unor utilaje şi instalaţii fără să se ia măsuri de pază şi conservare; 
•  concesionarea unor exploatări naturale către beneficiarii externi, cu falsificarea 

datelor despre calitatea terenului; 
•  falsificarea sau trucarea unor licitaţii. 
♦ În domeniul petrolier 
Cu toate că în prima fază Statul era acţionar majoritar în acest domeniu, s-au 

înregistrat interpuneri ale unor grupuri private, susţinute de către cercuri politice, care au 
deturnat o mare parte a profiturilor obţinute. 

Au fost importate mari cantităţi de petrol în sistem processing, dar acestea au fost 
valorificate la intern fără plata impozitelor şi a taxelor vamale. 

Au fost exportate mari cantităţi de produse petroliere la preţuri mai mici decît cele 
interne, subvenţionate de către Statul Român, din valuta obţinută refinanţîndu-se 
importurile de ţiţei. Unele cantităţi s-au întors în Ţară cu licenţe de import pentru a concura 
produsele româneşti. O situaţie deosebit de gravă s-a creat la S.N. PETROM, unde, în 
perioada 2000-2002 s-a produs o “gaură neagră” de 12.000 de miliarde de lei, echivalentul 
a aproape 400 milioane de dolari, în special datorită livrării de ţiţei, pe gratis, către 
“rafinăriile de partid” (RAFO Oneşti, Dărmănesti, Petromidia Năvodari). În acest caz, 
corupţia atinge la buzunar, în mod direct, populaţia, fiindcă preţurile la benzină şi motorină 
cresc cu o frecvenţă unică în Europa, ceea ce, automat, duce la creşterea preţurilor la 
alimente şi la diferite servicii şi utilităţi publice. 

♦ În domeniul naval 
Cel mai edificator exemplu de corupţie de stat ridicată la rang de lege îl întîlnim în 

distrugerea flotei româneşti, una dintre cele mai redutabile din centrul Europei. Practic, a 
fost desfiinţat transportul naval românesc, un sector economic de importanţă strategică. 
Cei vinovaţi de distrugerea flotei, în loc să fie condamnaţi ca nişte mafioţi, au fost 
promovaţi în funcţii. Trebuie menţionată situaţia umilitoare a sutelor de marinari români 
care au fost arestaţi sau înfometaţi prin diferite porturi ale lumii, ceea ce constituie o 
oglindă fidelă a degradării societăţii romaneşti, incapabilă să păstreze un minimum de 
demnitate în raport cu străinătatea. 

 
IV. CRIMA ORGANIZATĂ ŞI CORUPŢIA AU BLOCAT INVESTIŢIILE EXTERNE 

 
În prezent, România se confruntă, pe de o parte, cu o situaţie internă extrem de 

dificilă, prelungită dincolo de toate previziunile şi aşteptările post-decembriste, iar pe de 
altă parte, trebuie să facă faţă efortului imperativ de integrare în instituţiile Comunităţii 
Europene şi în cele Nord-Atlantice, într-o lume modernă, cu adevărat a Mileniului III, o 
lume de armonizare a culturilor în casa comună a infrastructurilor, economiilor, finanţelor, 
intereselor de apărare şi a prosperităţii generale. 

În locul promisei clase de mijloc, politicienii români sunt patronii unei oligarhii din ce 
în ce mai puternice, înfiripate în dispreţul legilor, unele din mijloacele folosite fiind de tip 
mafiot. 

În România există structuri mafiote locale, unele cu ramificaţii internaţionale, în 
politică, în finanţe, în economie, în sistemul de relaţii externe etc., iar primul şi cel mai 
important factor cu care se confruntă orice iniţiativă de schimbare, porneşte din însuşi 
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conceptul general de organizare a Mafiei. Ca să existe, Mafia trebuie să-şi adjudece, să 
menţină şi să protejeze un teritoriu, apoi să obţină din el un profit. Pentru a-şi “adjudeca” 
România, structurile mafiote locale au trebuit să se bată, din primele zile după decembrie 
‘89, cu investitorii strategici vest-europeni, nord-americani şi din zona occidentală a 
Pacificului, cei care au venit aici cu resurse financiare, know-how şi capacităţi 
organizatorice mult superioare şi care “ameninţau”, astfel, să cucerească producţia, 
serviciile şi piaţa locală, împotriva lor a fost declanşat, din primele momente ale anului 
1990, un “război tăcut”, din care nu a lipsit nici una dintre armele avute la îndemînă: o 
birocraţie moştenită de la comunism, sufocantă, imposibil de penetrat, o legislaţie anti-
investiţii (Legea 35/1990 nu permitea, practic, repatrierea profiturilor), proceduri legale 
greoaie, aberante, care te descurajau şi te făceau să renunţi, mecanisme administrative 
consumatoare de timp, stimularea premeditată a vechii mentalităţi socialiste a negocierilor, 
de neasumare a răspunderii şi de eliminare a liberei iniţiative personale a celorlalţi 
angajaţi, un politicianism sforăitor, fals, de genul “Nu ne vindem Ţara” etc. 

S-a constatat, aşadar, în cei 12 ani care au trecut de la prăbuşirea comunismului, 
eliminarea sistematică, din România, a investitorilor strategici: Uniunea Europeană (fosta 
Piaţă Comună), America şi Asia. Din 1990 şi pînă astăzi, au fost alungate firme gigantice, 
renumite, ca “Texaco”, “Mobil Oil”, “Deutsche Telecom”, “British Telecom”, “France 
Telecom”, “A.T.T.”, “Fiat”, “Steinmann and Parsons” (mare companie americană 
constructoare de poduri şi alte lucrări infrastructurale), “Reynolds Tabacco” (a intenţionat 
să aducă firma “Marlboro” în România, s-au purtat negocieri timp de 3 ani, după care 
americanii, dezgustaţi, au încheiat afacerea cu vecinii bulgari); au încercat şi nu au putut 
începe producţia în România puternicele firme “General Motors” (divizia “Chrysler”), 
“General Electric”, “AEG”, “Levy Strauss”, “Thomson”, “Bayer”, “Audi-Volkswagen”, “Land 
Rover”, “Grace Chemicals” etc. Firma “Renault” a răzbit cu chiu cu vai, după 9 ani (!); în 
primul Consiliu de Administraţie, directorul francez a declarat că noua producţie a firmei 
din România începe cu o “declaraţie de război împotriva mafiei locale”, care controlase 
anterior uzina. “Siemens”, după ani şi ani de negocieri, a început producţia de switch-uri 
telefonice digitale Ia Electromagnetica, Ia Bucureşti, şi apoi, sufocată de condiţiile locale, a 
întrerupt-o. Astăzi, compania americană “3M” - care fabrică aproape totul, 50.000 de 
produse, de la echipamente spaţiale şi soft pînă la jucării, covoraşe şi bureţi de baie - 
după ani şi ani de negocieri şi încercări de deschidere a unor linii de producţie locală, se 
mulţumeşte să trăiască, aici, din vînzări cu bucata. “Philips” România şi-a restrîns pînă şi 
vînzările, nici vorbă de producţie locală. Toate acestea, întrucît companiile mari, serioase, 
au un “cusur”: nu acceptă corupţia, nu dau mită. Cum puteau fi primite “British Telecom”, 
“Deutsche Telecom”, “France Telecom” sau “A.T.T.” de vreme ce cu englezii, nemţii, 
francezii sau americanii, cu marile corporaţii, în general, nu se poate visa să “pice” mita, 
bacşişul pe sub masă, nu se poate negocia ca la talcioc, aşa cum s-a făcut cu şarlatanii 
greci de Ia “OTE”, care au pus mîna pe toată telefonia naţională fixă şi au băgat apoi, 
adînc, aceeaşi mînă, în buzunarele zdrenţuite ale abonaţilor? 

 
V. FACTORI CARE GENEREAZĂ ŞI FAVORIZEAZĂ CORUPŢIA 

 
Considerăm că principalii factori care generează şi favorizează corupţia sunt: 
1. Amestecul cercurilor politice în afaceri oneroase, direct sau prin intermediari, în 

scopul obţinerii de fonduri secrete necesare campaniilor electorale ori destinate îmbogăţirii 
unor lideri; de aici şi sintagma “bani pentru partid”; 

2. Încălcarea grosolană a principiului separaţiei puterilor în stat şi implicarea factorilor 
politici în activitatea jurisdicţională; marii infractori fac parte din clientela politică şi sunt 
protejaţi de “patronii” lor, inclusiv prin influenţarea justiţiei; 

3. Concentrarea puterii politice, a bogăţiei şi a prestigiului în mîna unui cerc restrîns 
de profitori; 
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4. Înregimentarea funcţionarilor publici în partidele aflate la guvernare şi identificarea 
acestor formaţiuni cu statul însuşi; funcţionarii numiţi de către partidul aflat la guvernare se 
comportă precum nişte feudali pe propriile lor domenii; 

5. Accesul la putere al unor partide prin fraudarea alegerilor, urmată de 
recompensarea complicilor; 

6. Creşterea birocraţiei - partidele aflate la guvenare umflă aparatul birocratic pentru 
a-şi satisface cît mai mulţi clienţi ; 

7. Excesul controalelor administrative şi impunerea a tot felul de restricţii comerciale - 
partidele aliate la putere înfiinţează o puzderie de organe de control (numit “control de 
acoperire”) generatoare de birocraţie şi de corupţie; 

8. Existenţa monopolurilor; lipsa unei concurenţe loiale face ca sectoare întregi din 
economie să fie la discreţia unor grupuri monopoliste, dispuse la orice ilegalitate pentru 
păstrarea privilegiilor; 

9. Nepotismul; Ţara noastră, aflîndu-se la porţile Orientului, nu s-a dezbărat încă de 
legăturile de tip gentilic, de clan sau tribale; 

10. Ineficienţa organelor de represiune, determinată de slaba lor instruire, dotare şi 
remuneraţie, ceea ce le face coruptibile; 

11. Instabilitatea legislativă, dublată de o junglă nedefrişată de acte normative, care 
se modifică uneori înainte de a intra în vigoare; 

12. Dispreţul total pentru lege, cultivat cu obstinaţie de către o presă care îşi serveşte 
propriile sale interese, unele publicaţii trăind, efectiv, din şantaj şi din perceperea “taxei de 
protecţie”; 

13. Slăbiciunea instituţiilor statului, dispreţuite de către marea masă de cetăţeni; 
14. Sărăcia, prăbuşirea nivelului de trai, lipsa oricărei perspective şi inflaţia sunt 

generatoare constante de corupţie; 
15. Există o anumită voluptate a lăcomiei şi o sete de îmbogăţire, ca şi o întreagă 

strategie a puternicilor zilei de a-şi asigura şi a-şi perpetua un standard de viaţă cît mai 
înalt, rupt de realităţile României. 

La aceşti factori se adaugă o concepţie mercantilă privind reuşita în viaţă potrivit 
căreia puterea, banii, poziţia socială şi competiţia orgoliilor joacă un rol primordial - toate în 
detrimentul moralei şi al culturii adevărate. 

 
VI. MĂSURI PENTRU PREVENIREA, COMBATEREA ŞI ERADICAREA CORUPŢIEI ŞI 

A CRIMEI ORGANIZATE 
 
Prevenirea, combaterea şi eradicarea corupţiei şi a crimei organizate se pot face prin 

două categorii de măsuri: educaţionale şi coercitive. 
Partidul România Mare concepe un program guvernamental de distrugere a corupţiei 

şi a crimei organizate, bazat pe următoarele măsuri principale: 
1. Pe plan educaţional, edificarea unei culturi anti-corupţie prin intermediul moralei şi 

al educaţiei civice constituie cea mai bună abordare a lichidării din faşă a criminalităţii şi a 
corupţiei. 

2. Efectuarea imediată a unei anchete parlamentare la ministere şi unităţi economice 
importante, precum şi la Agenţia Română de Dezvoltare (autoritatea emitentă a 
certificatelor de investitori străini), în vederea stabilirii cauzelor, consecinţelor şi 
responsabilităţilor privind eşuarea unor tratative de privatizare sau de cooperare cu 
parteneri strategici străini, între 1990-2000. Anchetele vor fi însoţite de investigarea 
directă, în străinătate, la respectivele firme care şi-au manifestat interesul de a veni în 
România, a motivelor pentru care au renunţat la negocieri. Ancheta generală va fi urmată 
de: 

a) stabilirea cuantumului aproximativ al pierderilor de investiţii, pe principalele ramuri 
şi obiective ale economiei naţionale; 
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b) stabilirea responsabilităţilor şi adoptarea unor măsuri administrative şi judiciare 
împotriva celor vinovaţi; 

c) publicarea de către Parlament, Preşedinţie şi Guvern a unei “Cărţi Albe”, în limbile 
română şi engleză, referitoare la izgonirea marilor investitori strategici de către structurile 
mafiote din economie, finanţe şi lumea politică românească; 

d) invitarea oficială în Ţară, de către Guvern, după caz, a foştilor investitori strategici 
retraşi din România în ultimii 12 ani, pentru reluarea negocierilor în condiţii legale şi 
avantajoase pentru ambele părţi; 

3. Modificarea, în regim de urgenţă, în sensul relaxării complete, a legislaţiei asupra 
investiţiilor străine, în acest sens, se va urmări: 

a) eliminarea completă a birocraţiei în domeniul investiţiilor strategice străine, 
sancţionarea legal-administrativă a celor găsiţi răspunzători de întîrzierea negocierilor, 
stabilirea timpului de negocieri Ia maximum 90 de zile; 

b) acordarea de mari facilităţi pentru investiţiile străine sau autohtone, care depăşesc 
un anumit nivel (de ex. 5 milioane dolari); 

c) participarea unui reprezentant al ministerului de resort la negocierile implicînd 
investiţii străine sub 1 milion de dolari şi a unui reprezentant al Preşedinţiei Ia negocierile 
implicînd investiţii străine de peste 5 milioane dolari. 

4. Adoptarea şi aplicarea urgentă a unei legislaţii naţionale anti-trust şi anti-monopol, 
după modelul celor existente în Comunitatea Europeană şi în Statele Unite ale Americii, 
pentru combaterea monopolurilor care generează abuzuri şi corupţie de tip mafiot, gen 
Romtelecom. 

5. Înfiinţarea unei comisii parlamentare de post-privatizare, pentru verificarea 
privatizărilor frauduloase, care va propune organelor în drept, de la caz la caz, anularea 
privatizărilor frauduloase şi tragerea la răspundere a persoanelor vinovate. 

6. Elaborarea unor proiecte legislative care să asigure incriminarea coordonată şi 
sistematică a corupţiei naţionale şi internaţionale; 

7. Independenţa şi autonomia persoanelor abilitate cu prevenirea, anchetarea, 
urmărirea şi sancţionarea infracţiunilor de corupţie, care trebuie să fie libere de orice 
influenţă incompatibilă cu statutul lor şi să dispună de mijloacele adecvate pentru 
obţinerea probelor; 

8. Protecţia persoanelor care ajută autorităţile să lupte împotriva corupţiei şi apărarea 
secretului cercetării judecătoreşti; 

9. Sechestrarea şi confiscarea produselor şi bunurilor însuşite prin acte de corupţie; 
10. Incriminarea activităţii persoanelor juridice care servesc drept paravan pentru 

ecranarea actelor de corupţie; 
11. Limitarea oricărei imunităţi în ceea ce priveşte anchetarea, urmărirea şi 

sancţionarea infracţiunilor de corupţie numai la ceea ce este necesar într-o societate 
democratică; 

12. Specializarea persoanelor şi a organismelor implicate în lupta pentru combaterea 
corupţiei şi dotarea acestora cu mijloacele necesare exercitării funcţiilor lor; 

13. Interzicerea deductibilităţii fiscale a comisioanelor oculte sau a cheltuielilor legate 
de infracţiunile de corupţie; 

14. Interzicerea efectuării plăţilor în numerar de către persoanele juridice, sub 
sancţiunea confiscării sumelor, a dizolvării firmelor şi societăţilor respective şi a interdicţiei 
pentru administratori de a constitui noi unităţi comerciale; 

15. Elaborarea unor coduri de conduită pentru agenţii publici şi obligarea acestora de 
a dona cadourile şi comisioanele primite în virtutea funcţiei publice pe care o îndeplinesc; 

16. Transparenţa tuturor actelor decizionale luate de către administraţia publică; 
17. Elaborarea unor norme procedurale de verificare a activităţilor administraţiei 

publice cu privire la legalitatea angajării tuturor cheltuielilor din banii publici; 
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18. Verificarea conturilor agenţilor economici, implicaţi în acte de corupţie, pentru 
prevenirea şi detectarea la timp a unor activităţi infracţionale, în vederea limitării efectelor 
acestora; 

19. Corelarea sancţiunilor aplicabile agenţilor publici cu pericolul social al faptelor de 
corupţie pe care le pot comite; 

20. Transparenţa operaţiunilor de pe pieţele publice, care să favorizeze o concurenţă 
loială şi să-i descurajeze pe corupători; 

21. Elaborarea unor proiecte de legi care să reglementeze finanţarea transparentă a 
partidelor politice şi a campaniilor electorale, toate fiind menite să descurajeze corupţia; 

22. Garantarea libertăţii mass-media de a primi şi a transmite informaţii privind 
afacerile de corupţie şi anchetarea penală a publicaţiilor care practică şantajul şi 
perceperea “taxei de protecţie”, cu interdicţia de a înfiinţa noi publicaţii de către 
administratorii publicaţiilor desfiinţate prin lege; 

23. Asigurarea unor măsuri reparatorii pentru persoanele care ar suferi prejudicii 
materiale sau daune morale, ori chiar atacuri fizice, ca urmare a luptei pentru combaterea 
corupţiei; 

24. Obligarea tuturor funcţionarilor publici şi a agenţilor publici de toate categoriile să-
şi declare averea lor şi a membrilor de familie, la numirea în funcţie sau la începutul 
mandatului, după caz, sub sancţiunea desfacerii contractului de muncă, respectiv a 
anulării mandatului, pentru declaraţii mincinoase; 

25. Interdicţia pentru cei condamnaţi definitiv pentru infracţiuni de corupţie de a mai 
candida la o funcţie politică eligibilă, sau de a fi numiţi într-o funcţie publică. 

În ultimii 12 ani am asistat Ia o accentuată disoluţie a autorităţii statului. Astfel, 
organisme abilitate în eradicarea corupţiei şi a crimei organizate, cum ar fi Poliţia, Justiţia 
ori Serviciile Secrete, au privit cu îngăduinţă sau neputinţă dezvoltarea flagelului corupţiei. 
De asemenea, aceşti stîlpi ai oricărui stat democratic s-au văzut nevoiţi a se supune şi 
factorului politic, care dictează vremelnic, în interesul propriei clientele politice. Prin 
implicarea autorităţilor statului în activităţi de tip mafiot, populaţia a asistat la crearea unei 
noi clase de înavuţiţi peste noapte, formată din proprietari de vile somptuoase la mare ori 
Ia munte dar şi peste hotare (a căror construcţie era justificată de pensiile rudelor, sau prin 
pretinse ajutoare venite de la alte rubedenii, aflate în străinătate). Totodată, Vama, Poliţia 
şi Serviciile Secrete sunt vinovate pentru scoaterea din Ţară, cu acte în regulă, a unor 
mari cantităţi de aur, de argint şi de valută, dar şi a unor bunuri patrimoniale inestimabile. 
Nimeni nu mai controlează pe nimeni, în privinţa Justiţiei, numeroase au fost cazurile în 
care mafioţi de prim rang au fost judecaţi părtinitor ori eliberaţi, pe caz de boală, din arest. 

Partidul România Mare îşi propune măsuri concrete pentru prevenirea, combaterea şi 
eradicarea corupţiei şi a crimei organizate, în primul rînd, în domeniul structurilor chemate 
să asigure aplicarea şi respectarea Legii, cum sunt: Poliţia, Justiţia, Serviciile Secrete etc. 
Activitatea acestor structuri trebuie să ofere cetăţeanului de rînd certitudinea că viata şi 
proprietatea îi sunt asigurate. Nu întîmplător, la alegerile parlamentare şi prezidenţiale din 
anul 2000, populaţia a apreciat, la superlativ, deviza PRM: “Jos Mafia! Sus Patria!” Spaima 
paralizantă care i-a cuprins pe marii infractori în faţa perspectivei că Ia Putere să acceadă, 
în mod democratic, PRM, reprezintă cea mai clară dovadă a eficienţei şi justeţii politicii pe 
care o promovează, încă de la înfiinţare, formaţiunea noastră politică. Iată de ce apare ca 
o consecinţă firească faptul că ambele Comisii de Cercetare a Abuzurilor (din Senat şi 
Camera Deputaţilor) sunt conduse de parlamentari PRM. Iată de ce numai acest partid 
avea dreptul moral de a elabora o Lege privind veridicitatea declaraţiilor de avere. Iată de 
ce numai PRM îşi face, periodic, “curăţenia de uscături”, cu toate riscurile de rigoare, 
printre care şi declanşarea unor campanii de insulte şi calomnii care, departe de a şubrezi 
partidul, mai mult l-au întărit, în fine, iată de ce numai PRM se luptă cu corupţia concretă şi 
cu terorismul real - nu cu proiecţii sau imagini ale lor, Partidul nostru a înţeles, înaintea 
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tuturor, imperativul formării unei echipe de incoruptibili, în conformitate cu cerinţele 
formulate de UE şi de NATO. 

Este inadmisibil ca, la un popor cinstit şi cu frica lui Dumnezeu, să avem un stat 
necinstit, unde sunt acceptate şi chiar încurajate, toate samavolniciile. Ceea ce Mafia din 
Italia sau din SUA nu-şi poate permite nu numai în realitate, dar nici măcar în filme - în 
România se face la vedere şi chiar devine un titlu de mîndrie. În mod evident, nu poate 
lupta cu corupţia o Putere coruptă. E ceva ilogic. Înfiinţarea aşa-zisului Parchet Naţional 
Anticorupţie reprezintă cea mai grăitoare dovadă a modului ridicol prin care unii înţeleg să 
facă politică, să maimuţărească recomandările organismelor internaţionale. Totul e o 
mascaradă. Totul e o farsă, o batjocură la adresa populaţiei, care e lipsită de orice apărare 
în faţa unei faune de o rapacitate animalică. Specialiştii cinstiţi - de care Ţara nu duce 
lipsă - au apreciat că în ultimii 12 ani, pagubele înregistrate de România datorită distrugerii 
fondurilor fixe (uzine, fabrici, flotă, bănci, staţiuni turistice, lAS-uri, sisteme de irigaţii ş.a.) şi 
a prăbuşirii producţiei au depăşit 200 de miliarde de dolari. Adăugaţi şi pagubele produse 
de jaf şi corupţie! 

În plan extern, România are o imagine dezastruoasă, fiind percepută ca un spaţiu în 
care corupţia a luat o amploare fără precedent şi paralizează dezvoltarea Ţării. 

Partidul România Mare apreciază că această imagine poate fi corectată în bine şi 
este ferm hotărît să transpună în viaţă programul său politic în acest domeniu, avînd 
convingerea fermă că Poporul Român are forţa necesară eliminării răului şi construirii unor 
relaţii civilizate, de cooperare între oameni. 

 
MIC DICŢONAR 

 
Pentru a înţelege mai bine termenii utilizaţi în eradicarea corupţiei şi a crimei 

organizate redăm, în continuare, semnificaţia cîtorva dintre noţiunile cele mai des folosite. 
Luarea de mită: denumită şi corupţie pasivă, este fapta funcţionarului care, direct 

sau indirect, primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori acceptă promisiunea 
unor astfel de foloase, sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini ori a întîrzia îndeplinirea 
unui act privitor la îndatorirea sa de serviciu, sau de a face un act contrar acestor 
îndatoriri. 

Darea de mită: denumită şi corupţie activă, constă în promisiunea, oferirea sau 
darea de bani ori de alte foloase în modurile şi scopurile prevăzute la luarea de mită. 

Primirea de foloase necuvenite: este fapta unui funcţionar care, direct sau indirect, 
primeşte bani ori alte foloase, după ce a îndeplinit un act în virtutea funcţiei sale şi la care 
era obligat prin natura acesteia. 

Traficul de influenţă: constă în primirea ori pretinderea de bani ori de alte foloase, 
ori acceptarea de promisiuni de daruri, direct ori indirect, pentru sine ori pentru altul, 
săvîrşită de către o persoană care are influenţă, ori lasă să se creadă că are influenţă 
asupra unui funcţionar sau altui salariat, pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act 
ce intră în atribuţiunile sale de serviciu. 

Abuzul de încredere: constă în fapta unei persoane care, deţinînd cu orice titlu un 
bun mobil ce aparţine altei persoane, şi-l însuşeşte sau dispune de el pe nedrept ori refuză 
să-l restituie. Abuzul de încredere poate fi săvîrşit împotriva avutului public sau a avutului 
particular. 

Abuzul de încredere profesională: este un delict incriminat expres în numeroase 
legislaţii penale şi constă în fapta avocatului care primeşte daruri sau promisiuni de la 
partea adversă, prejudiciind astfel cauza clientului său. 

Abuzul în serviciu: constă în fapta funcţionarului public, care în exerciţiul atribuţiilor 
sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos, prin 
care se produce un prejudiciu sau se urmăreşte obţinerea unui folos material. Abuzul în 
serviciu poate fi săvîrşit contra intereselor personale sau contra intereselor publice. 
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Bănci off-shore: sunt bănci situate în aşa-zise paradisuri fiscale, exceptate de la 
orice control juridic, financiar sau fiscal din partea statului de reşedinţa. 

Bancruta frauduloasă: este o infracţiune larg răspîndită şi constă în fapta unui 
comerciant care gestionează în mod incorect patrimoniul său în scopul prejudicierii 
creditorilor, pentru a fi declarat falit şi activele sale vîndute la preţuri derizorii. 

Bidon: rostogolirea unor sume de bani dintr-un cont în altul, de la o bancă la alta, 
pentru a li se pierde şi urma, şi beneficiarul. 

Broker: termen de origine engleză, care desemnează persoana ce intermediază 
afaceri comerciale, financiare sau bursiere. Prin extensie, termenul desemnează şi 
persoana aflată la graniţa dintre politică şi afaceri şi care intermediază traficul de influentă 
şi corupţia statală. 

Clientelism: desemnează o practică de natură politică, prin care se creează o 
dependenţă mutuală asimetrică între “patron”, ales sau agent public, şi “client”, persoană 
fizică ori comunitate. Patronul este susţinut, contra-cost, de către clientelă. 

Comision de succes: un anumit procentaj din încheierea unei afaceri, îndeosebi în 
privatizarea unor companii naţionale, regii, societăţi, uzine, bănci etc., pe care îl primesc 
miniştrii, funcţionarii guvernamentali, consilierii prezidenţiali şi uneori, parlamentarii, sume 
deduse din preţul de vînzare şi care sunt suportate de populaţie. 

Contrabanda: unul dintre mijloacele cele mai eficiente de îmbogăţire ilegală, constă 
în acte repetate de eludare a regimului vamal cu privire la introducerea ori scoaterea din 
Ţară a unor bunuri. 

Concurenţa neloială: este o infracţiune relativ nouă şi constă în fabricarea ilegală şi 
punerea în circulaţie a unor produse şi mărfuri care poartă denumirea de origine sau 
indicaţii de provenienţă false, precum şi aplicarea pe produsele puse în circulaţie a unor 
menţiuni false privind brevetele de invenţii, ori folosirea unor nume comerciale sau a 
denumirilor organizaţiilor de comerţ ori industriale, în scopul inducerii în eroare a 
beneficiarilor. 

Contrafacerea: infracţiune ce constă în confecţionarea, imitarea sau folosirea fără 
drept a unei mărci de fabrică de comerţ sau de serviciu. 

Delapidarea: infracţiune des întîlnită în perioada socialistă, constă în însuşirea, 
folosirea sau traficarea de către un funcţionar ori alt salariat, în interesul său sau pentru 
altul, de bani, valori sau alte bunuri din patrimoniul public pe care le gestionează sau le 
administrează. 

Falsurile: infracţiuni de mare diversitate, constau în contrafacerea şi falsificarea de 
monede, timbre, opere de artă sau alte valori, falsificarea instrumentelor de autentificare 
sau de marcare, falsificarea de înscrisuri publice sau private, falsificarea de băuturi, 
alimente sau alte bunuri. 

Gestiunea frauduloasă: una dintre cele mai des întîlnite infracţiuni, reprezintă 
prejudicierea proprietăţii particulare sau publice prin administrarea defectuoasă şi cu rea-
credinţă de către persoana care administrează ori conservă bunurile proprietate 
particulară ori aflate în patrimoniul public. 

Înşelăciunea: cunoscută sub denumirea de escrocherie, constă în inducerea sau 
menţinerea în eroare a unei persoane, fizice sau juridice, cu prilejul încheierii sau 
executării unui contract sau a unei afaceri, fără de care cel înşelat nu ar fi încheiat sau 
executat contractul. 
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