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GLOSAR
Abordare completa a infractiunilor-abordare in cadrul Conventiei de la Strasbourg din 1990
(vezi mai jos), potrivit careia orice infractiune poate fi o presupusa infractiune, in cadrul
combaterii spalarii banilor.
Cele 40 de recomandari ale FATF-ele ofera un cadru de baza pentru lupta impotriva spalarii
banilor si sunt intentionate de a avea o aplicare globala. Acestea creaza la ora actuala principalul
standard in domeniul spalarii banilor si membrii FATF trebuie sa urmeze aceste recomandari.
Confidentialitatea bancara-regula prin care bancile nu au voie sa dezvaluie informatia despre
activitatile bancare si financiare ale clientilor.
Conventia de la Strasbourg-conventia Consiliului Europei din 1990 privind Spalarea banilor,
Depistarea, Sechestrul si Confiscarea Bunurilor din Infractiuni.
Directiva-o componenta a legislatiei secundare a Uniunii Europene, care prevede rezultatele ce
trebuie obtinute. O Directiva lasa la alegerea Statelor Membre forma si metodele.
Entitati raportoare -persoanele juridice care au obligatia sa raporteze asupra activitatilor
relationate cu spalarea banilor.
Evaziunea fiscala-conducerea propriilor afaceri financiare in afara legii. Inseamna neindeplinirea
indatoririlor fiscale prin, de exemplu, nedeclararea venitului sau profitului.
FATF-Efectivele de Actiune Financiara . Un organism inter-guvernamental al carui scop este
dezvoltarea si promovarea de politici in combaterea spalarii banilor.
FIU-unitati de inteligenta financiara. Agentii specializate impotriva spalarii banilor, conferind
posibilitatea unui schimb rapid de informatie intre institutiile financiare si autoritatile
executorii/judiciare, precum si intre jurisdictii. FIU pentru Romania este Oficiul National de
Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
Frauda impotriva intereselor financiare comunitare -orice act deliberat care consta in folosirea
si prezentarea de documente sau declaratii false, care au drept efect aproprierea frauduloasa sau
detinerea incorecta de fonduri si diminuarea ilegala a resurselor bugetului general comunitar.
Grupul Egmont-la mijlocul anilor ’90, in Palatul Egmont-Arenberg, Bruxelles, un numar de
unitati de inteligenta financiara (vezi FIU mai jos) s-au intalnit in cadrul unei organizatii
neoficiale, fapt care a devenit cunoscut drept Grupul Egmont. De atunci, Grupul Egmont s-a
extins incluzand membri din peste 50 de tari. Grupul se intalneste sa discute moduri de
imbunatatire a schimbului de informatie, inteligenta, capacitati de expertiza si aplicarea noilor
tehnologii.
Impozitarea-un transfer obligatoriu de bani (sau in mod ocazional de bunuri si servicii) de la
persoane private, institutii sau grupuri, catre guvern. Se poate percepe pe averi, venit, castiguri
financiare sau sub forma unei suprataxe pe preturile sau cantitatea bunurilor vandute. In primul
caz, se numeste impozitare directa; in al doilea caz, impozitare indirecta. Impozitarea este unul
dintre mijloacele principale prin care Guvernul isi finanteaza cheltuielile. Impozitarea directa se
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deduce din venit. In Europa formatul standard al impozitarii indirecte este taxa pe valoarea
adaugata ( TVA ). Impozitul pe venit este forma obisnuita a impozitarii directe.
Instrumente PIF-instrumente pentru protectia intereselor financiare comunitare.
NAP-Oficiul National de Procuratura Anti-Coruptie.
Oficiul National sau NOPCML-Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
OLAF-Oficiul European de Lupta Anti-Frauda.
PC-R-EV- Raportul Anual al Comitetului Selectiv de Experti in Evaluarea Masurilor
Impotriva Spalarii de Bani al Consiliului Europei.
Presupusa infractiune -o infractiune care implica infractiunea de spalare a banilor.
Punctul unic de contact al OLAF in Romania-institutia romaneasca care trebuie sa asigure o
cooperare intre autoritatile corespunzatoare din Romania si OLAF pana cand Romania va deveni
membru UE.
Regulament-o componenta a legislatiei secundare a Uniunii Europene. Are o aplicare generala,
reglementeaza in totalitatea ei si se aplica in mod direct tuturor Statelor Membre.
Spalarea banilor-procesarea beneficiilor din infractiuni (conversie sau transfer de bunuri) pentru
a masca sau ascunde originea ilic ita a acestora.
Sustragere -(sustragerea de la plata, prin comparatie cu evaziunea fiscala)-conducerea propriilor
afaceri financiare in cadrul legii (sau pe marginea legii) in scopul diminuarii indatoririlor fiscale.
Taxa pe acciza-taxele percepute pe marfurile produse pentru consumul intern, care se distinge de
taxele vamale, acestea fiind percepute pe bunurile care intra sau ies din tara. In general in Europa
taxele pe acciza sunt percepute pentru tutun, alcool si petrol.
Taxa pe valoarea adaugata (TVA)-un impozit platit pe valoarea adaugata a oricaror bunuri sau
servicii in fiecare stadiu al procesului de productie sau distributie si, desi se colecteaza de la
comercianti in fiecare stadiu, este de fapt un impozit pe cheltuielile consumatorilor.
UCLAF-unitatea pentru coordonarea in prevenirea fraudei.
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Sumar si Principalele recomandari dezvoltate in acest studiu
Romania trebuie sa indeplineasca anumite cerinte pe marginea modificarii legislatiei si a cadrului
institutional, precum si stabilirea si identificarea resurselor nationale si UE care pot fi implicate in
preluarea acquis-ului privind combaterea criminalitatii economice si financiare. Acest studiu
dezbate teme precum spalarea banilor, evaziunea fiscala, frauda in detrimentul intereselor
financiare comunitare, si coruptia in domeniul achizitiilor publice si a sistemului vamal. Fiecare
dintre cele patru parti ale studiului acopera unul dintre aceste subiecte. Concret, fiecare parte
revizuieste prevederile acquis-ului si legislatia romaneasca in domeniu, analizeaza diferentele si
prezinta un set de recomandari.
Colectarea veniturilor la bugetul de stat este o conditie pentru capacitatea guvernului de a folosi
resursele, de a investi in lucrari publice si de a implementa reformele. Asadar, studiul incepe cu o
discutie asupra evaziunii fiscale, in scopul de a oferi solutii pertinente pentru implementarea
intregului set de recomandari prezentate in fiecare parte a studiului.
Partea a doua si a treia dezbate pe tema spalarii banilor si respectiv a fraude i, subliniind citeva
dintre riscurile implicite in cadrul actualelor tendinte/obiective catre globalizare/integrare.
Modurile si metodele pe care le alege Romania in scopul de stopare a acestor fenomene sunt
presupuse a afecta nu numai mediul national de afaceri si stabilitatea macro-economica a tarii, dar
si pasii politici in directia aderarii UE.
Partea a patra discuta fenomenul de coruptie – probabil cel mai puternic obstacol cu care se
confrunta Romania in incercarea sa de dezvoltare economica si emancipare politica. Coruptia in
sistemul vamal este deseori legata de alte activitati contraventionale, precum evaziunea fiscala si
frauda, in timp ce componenta de achizitii publice are un impact negativ asupra capacitatii
Romaniei de a investi in lucrarile publice. Deoarece unele proceduri in achizitiile publice implica
fonduri comunitare, discutia asupra coruptiei atinge de asemenea aspectele de spalare de bani si
frauda.
Problemele cele mai importante ale Romaniei nu vin din neadoptarea legislatii si proceduri
parlamentare noi (de fapt s-au adoptat intr-un ritm destul de impresionant), dar mai degraba din
incapacitatea si indisponibilitatea autoritatilor administrative si judiciare de a implementa si
aplica legi si orientari.
Cu toate acestea, autoritatile romane nu au abordat inca anumite parti majore ale acquis-ului in
domeniul Justitiei si Afacerilor Interne, si anume Conventia de la Strasbourg din 1990 privind
spalarea banilor, care este de o importanta cruciala in combaterea criminalitatii economice si
financiare. De asemena, cadrul legal pe tema raspunderii penale a persoanelor juridice, in mod
special pentru contraventiile legate de frauda si coruptie, pare a fi insuficient dezvoltat.
In ceea ce priveste EVAZIUNEA FISCALA, prezentul studiu a facut urmatoarele
principale recomandari:
-

Revizuirea prevederilor referitoare la evaziunea fiscala acoperita de fapt de diferite alte legi,
cu o orientare pe consolidarea coordonarii/armonizarii acestora si promovarii aplicarii lor
uniforme;

-

Adoptarea unui cod general de impozitare;
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-

Revizuirea Codului de Procedura Penala avand drept scop modificarea prevederilor care ar
putea impiedica institutiile de control fiscal si financiar de la confiscarea legala a bunurilor si
valorilor folosite/rezultate din fraude fiscale;

-

Ratificarea Conventiei de la Strasburg asupra Spalarii Banilor, depistarii, Sechestrului si
Confiscarii Bunurilor din Infractiuni

-

Facilitarea accesului in instanta a Ministerului Finantelor Publice pe post de parte vatamata in
cazurile de frauda la bugetul de stat si a contraventiilor civile la plata datoriilor fiscale;

-

Notificarea privind incriminarile din partea institutiilor de control fiscal/financiar ar trebui
transmise imediat catre organismele de ancheta si urmarire penala;

-

Metodele de investigatie in cazurile fiscale/financiare ar trebui sa cuprinda si proceduri de
urgenta pentru a facilita o recuperare rapida a prejudiciilor, identificarii infractorilor si
stabilirii raspunderii acestora (diminuand in acest fel rata nerecuperarilor);

-

Un control sporit al inregistrarii diverselor tipuri de active si venituri;

-

Dezvoltarea cadrului legal si a procedurilor de control privind comercializarea documentelor
si formularelor fiscale;

-

O implicare mai activa a Registrului Comertului in verificarea autenticitatii documentelor
depuse de companii pentru inregistrarea sediilor si a altor puncte de lucru (diminuand in acest
fel numarul companiilor fictive);

-

Actualizarea periodica a evidentelor tinute de Camrea de Comert si Industrie si de Registrul
Comertului;

-

O supraveghere fiscala mai stransa a declaratiilor asupra produselor impozabile/neimpozabile;

-

Stabilirea obligatiei pentru companii de a prezenta o nota de lichidare de la autoritatile fiscale
impreuna cu documentele necesare pentru inregistrarea unei noi companii; aceeasi obligatie
ar trebui aplicata si in cazul atribuirii/cesionarii de actiuni;

-

Crearea de formulare comune pentru activitatile financiare/contabile si obligatia
cumparatorului sa verifice daca toate documentele fiscale sunt in ordine (altfel cumparatorul
preia datoriile si pasivele);

-

Un acces mai rapid al autoritatilor de control fiscal privind sumele transferate prin conturi
bancare (luptand asadar impotriva companiilor fictive si a conturilor nedeclarate);

-

Regulamente mai stricte referitoare la tranzactiile in numerar care depasesc plafoanele legale.

In ceea ce priveste LUPTA IMPOTRIVA SPALARII BANILOR, prezentul studiu a facut
urmatoarele recomandari principale:
-

Ratificarea Conventiei de la Strasburg asupra Spalarii banilor, Depistarii, Sechestrului si
Confiscarii Bunurilor din Infractiuni.
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-

Stabilirea de raspundere penala pentru persoanele juridice in cazurile infractiunilor de spalare
de bani.

Privitor la COMBATEREA FRAUDEI SI CAPACITATEA DE A APARA INTERESELE
FINANCIARE COMUNITARE, prezentul studiu a facut urmatoarele recomandari
principale:
-

Consolidarea independentei si marirea puterilor punctului de contact al OLAF in Romania;

-

stabilirea de raspundere penala pentru persoanele juridice in cazuri de frauda, coruptie activa
sau spalare de bani comise spre beneficiul lor si in dauna sau eventuala dauna a intereselor
financiare comunitare.

Referitor la COMBATEREA CORUPTIEI IN SFERA ACHIZTIILOR PUBLICE,
prezentul studiu a facut urmatoarele recomandari principale:
Orientarea spre adoptarea de masuri practice in scopul de:
- perfectionarea monitorizarii activelor/venitului/stilului de viata al oficialilor din domeniul
achizitiilor publice;
- controlul performantei profesioanle a ofiterilor din sfera achiztiilor publice;
- elaborarea si promovarea de indrumari de conduita si cerinte de etica pentru ofiterii din
domeniul achizitiilor publice;
- dezvoltarea unui mecanism de tinere in evidenta a oficialilor si ofertantilor implicati sau
suspectati de acte corupte in sfera achizitiilor publice, sau stabilire de reguli mai severe
privind excluderea de la participarea la licitatii a candidatilor condamnati pentru o
contraventie;
- implementarea de audit extern si intern care este esential la toate nivelele autoritatilor
contractante. Auditul intern ar trebui sa fie sprijinit de un organism de control pentru
investigarea suspiciunior de infractiune;
- crearea unui cadru pentru observatiile neutre ale unor parti terte in cazul achizitiilor
publice importante si actiunilor de privatizare, pentru a mari credibilitatea acestor procese;
aceste parti terte neutre trebuie sa fie special instruite pentru detectarea semnalmentelor
delicvente si ar trebui infiintate echipe specializate de inspectori.
In ceea ce priveste COMBATEREA CORUPTIEI IN SISTEMUL VAMAL, prezentul
studiu a facut urmatoarele recomndari:
Problema combaterii coruptiei nu trebuie abordata din prisma adoptarii de legi aditionale, ci a
implementarii adecvate a celor deja existente. In acest scop, se pot face urmatoarele recomandari:
- marirea eficientei actualilor ofiteri vamali in procesarea documentatiei, pentru a rezolva
problema intervalului de timp in care se asteapta la frontiera. Una dintre solutii poate fi o mai
mare computerizare a procedurilor vamale, inclusiv schimbul electronic de date, ceea ce ar
crea un mediu virtual si ar diminua ‘puterea’ oficialilor vamali;
- consolidarea cooperarii cu organismele executorii si instruirea profesionala adecvata a
oficialilor vamali;
- cresterea plafoanelor salariale ale oficialilor vamali, fapt care ar atrage personal de inalta
calitate, si care si-ar indeplini standardele de viata decente fara nevoia unui castig
suplimentar, reducandu-se asadar motivele de acceptare de mita. Acest lucru ar trebui sa fie
insotit de stabilirea unor standarde inalte pentru noii ofiteri recrutati, ceea ce ar implica
verificarea istoricului inainte de angajare;
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-

consolidarea auditului intern si extern, care este esential la toate nivelele organizarii
sistemului vamal si permiterea unei mobilitati geografice si functionale intre pesonalul vamal;
de exemplu introducerea monitorizarii performantei profesionale prin sondaje cu beneficiarii;
sprijinirea implementarii Codului de Etica recent adoptat.
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Prima Parte: Evaziunea fiscala
Problema impozitarii este de o importanta imediata pentru orice stat sau structura
guvernamentala, reprezentand principalul mijloc disponibil in colectarea de fonduri. Aparatul de
stat le foloseste ulterior in furnizarea serviciilor de baza care constituie obligatiile esentiale si
consideratia pentru “contractul social.” Cetatenii “platesc” aparatul de stat prin impozite, decid
asupra administratorilor prin votul obisnuit, si se asteapta sa obtina o maxima valoare pentru
sumele achitate, sub forma de servicii publice furnizate in schimbul contributiilor lor. Asadar,
evaziunea fiscala reprezinta o amenintare directa si periculoasa pentru stabilitatea si
previzibilitatea “contractului social”. Acolo unde este nevoie, aparatul de stat are obligatia
implicita de a identifica si constrange rau-platnicii sa-si achite contributia, pentru o buna
functionare a structurilor guvernamentale si a serviciilor publice.
Impozitarea reprezinta contributia cetatenilor la crearea si sustenabilitatea bugetului de stat, din
care administratia aloca fonduri pentru muncile publice si serviciile de diferite feluri, variind de la
infrastructura la sistemul sanitar si/sau de politie. Aceste contributii, si anume impozitele, pot fi
percepute direct sau indirect, in functie de regulamentele stricte privind finantele publice ale unui
stat sau structura guvernamentala. In timp ce statele pastreaza de obicei un control deplin asupra
impozitarii directe (precum impozitul pe venit si impozitul pentru companii, alaturi de prevederile
referitoare la evitarea si/sau eliminarea dublei impuneri), organismele/organizatiile supranationale tind sa acorde o mai mare atentie impozitarii indirecte, evitand asadar o intruziune prea
evidenta in cotidianul contribuabililor. Aceeasi teorie se regaseste si in cazul UE, unde acquis-ul
din domeniul impozitarii acopera in mod special impozitele indirecte, precum taxa TVA si taxa
pe accize, pe cata vreme in sfera impozitarii directe, acquis-ul se limiteaza la impozitele pentru
companii (toate sunt incluse in Capitolul 10 de Negociere – Impozitarea).
Taxa pe valoarea aduagata (TVA) a fost introdusa in Comunitatea Europeana in 1970 printr-o
serie de Directive. S-a intentionat inlocuirea unora dintre fostele impozite pe productie si consum
si alocarea unui procent din veniturile din TVA (calculate pe o baza integrata) pentru finantarea
bugetului comunitar, inlesnind astfel drumul catre armonizarea intre Statele Membre a
regulamentelor pe marginea TVA. A sasea Directiva referitoare la TVA (77/388/CEE) a a
asigurat o baza comuna pentru finantarea Comunitatii, aplicand taxa pentru aceleasi tranzactii in
toate Statele Membre, si totodata introducand o baza integrata de calcul. Cea de-a sasea Directiva
contine definitii si principii ale taxei TVA, referitoare la aplicarea unui impozit pe consum,
general si non-cumulativ, perceput la toate stadiile de productie si distributie. Astfel,
regulamentele TVA implica un tratament egal al marfurilor sau serviciilor autohtone si de import
si un raport neutru impozit – pret.
In sfera accizelor, acquis-ul cuprinde regulamente armonizate referitoare la produsele din petrol,
produse din tutun si bauturi alcoolice. Prevederile acquis-ului stabilesc taxa care trebuie
perceputa si pretul minim pentru fiecare grup de produse. Marfurile sunt supuse taxelor atunci
cind sunt produse in cadrul Comunitatii sau importate dintr-o a treia tara; insa taxa se plateste
doar catre Statul Membru unde se consuma bunurile, la preturile care se aplica in acel stat. Una
dintre cele mai importante clauze se refera la impozitul pe antrepozit, ce permite ca marfurile
impozabile sa fie produse si inmagazinate fara taxa de antrepozit. Ca rezultat al cresterii
armonizarii intre Statele Membre asupra marfurilor pasibile de accize, introducerea pietei unice a
rezultat in desfiintarea la 1 ianuarie, 1993, a tuturor controalelor fiscale la granitele interne ale
Comunitatii.
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In ceea ce priveste impozitarea directa, acquis-ul se refera la unele aspecte ale impozitului pentru
companii si impozitului pe capital. Prevederile referitoare la impozitul pentru companii au drept
scop facilitarea cooperarii administrative intre autoritatile nationale ale Statelor Membre,
inlaturand astfel obstacolele din calea activitatilor transnationale ale entitatilor comerciale locate
in tari diferite. Codul de Conduita pentru impozitarea in afaceri reprezinta angajarea Statelor
Membre in rezolvarea problemei impozitelor potential daunatoare si evitarea introducerii de noi
taxe care ar putea impiedica libera circulatie. In sfera cooperarii administrative si asistentei
bilaterale, acquis-ul ofera masuri specifice pentru combaterea evaziunii si sustragerii fiscale in
Statele Membre. Astfel, Statele Membre pot aduna informatii despre contribuabili de la alte State
Membre, schimband informatii, automat sau la cerere.
Romania accepta intregul acquis referitor la TVA si accize, precum si cele privind
impozitarea directa si cooperarea administrativa.
Legislatia romaneasca privind taxa TVA este in vigoare din 1 Iulie 1993, cand fostul impozit
cumulativ [pe cifra de afaceri] a fost inlocuit de un impozit care se aplica la fiecare etapa a
circuitului economic. In conformitate cu legislatia romaneasca, taxa TVA se aplica la momentul
livrarii/furnizarii/importului de marfuri si servicii, sau orice alte tranzactii asemanatoare. In
prezenta reglementare, domeniul impozitarii nu include definitia contribuabilului, insa astfel de
clauze urmeaza a fi adoptate pana la sfarsitul anului 2002. De la 1 Ianuarie 2000, Romania aplica
o sigura cota TVA de 19% pe tranzactii de transfer de drepturi de proprietate asupra marfurilor
aflate pe teritoriul Romaniei. Marfurile de import sunt impozabile atunci cand se inregistreaza
declaratia vamala, dupa ce marfurile au intrat in tara. In mod asemanator sunt impozate si
serviciile, dupa criteriu teritorial, in timp ce principiul de teritorialitate urmeaza a fi inclus in
legislatia romaneasca referitoare la TVA.
In ceea ce priveste taxa pe accize , Romania se afla inca in procesul de armonizare a legislatiei,
prevederile curente permitand controlul fiscal la bauturile alcoolice si produsele din petrol. In
mod special la produsele din tutun, Romania a inlaturat din 1999 practicile discriminatorii de taxe
diferite la produsele autohtone si de import. Astfel, sistemul rezultat de control al marfurilor
pasibile de taxa pe acciza, incearca sa se alinieze prevederilor acquis-ului, desi Romania nu a
modificat inca prevederile referitoare la circulatia bunurilor netaxabile. In timp ce Romania are in
prezent cea mai scazuta cota acceptabila a taxei pe acciza, se preconizeaza o crestere treptata a
preturilor pana in 2006-7, si o armonizare completa pana in 2011.
In sfera impozitarii directe, legislatia Romaniei cuprinde acte normative specifice pe marginea
profitului impozabil in cazul de fuziuni si achizitii, diviziunea si transferul activelor, in timp ce
acquis-ul referitor la impozitarea companiilor mama si subsidiarilor este partial preluat. De
asemenea, Romania se straduieste pentru o aliniere completa la prevederile Codului de Conduita
pentru impozitarea in afaceri. Astfel, Romania a semnat acorduri pentru evitarea dublei impuneri
cu toate Statele Membre si unii candidati, si elaboreaza procedurile pentru schimbul de informatii
in cadrul asistentei bilaterale in chestiuni privind impozitarea.
Pentru o imagine completa a ce mai are Romania de facut in materie de preluare si implementare
a acquis-ului din domeniul impozitarii, trebuie urmarite indeaproape rapoartele periodice privind
progresul Romaniei in procesul de aderare la Uniunea Europeana. Totusi, in conformitate cu
ultima versiune a Planului National de Aderere la Uniunea Europeana, Romania trebuie sa preia
mai multe prevederi ale Directivelor 77/388/CEE si 79/1072/CEE referitor la reglementarea taxei
TVA, precum si nu mai putin de 9 Directive din aria taxei pe accize si 2 in legatura cu
impozitarea directa.
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In timp ce majoritatea termenilor limita asumati pentru aproximarea legislatiei sunt programati in
2003, Romania pare sa aiba probleme serioase cu implementarea, mai ales in ccea ce priveste
capacitatea sa administrativa de a implementa acquis-ul preluat. Cu alte cuvinte, legislatia in
vigoare si vigoarea legislatiei sunt doua lucruri diferite. Asadar, trebuie analizate problemele
specifice in asa fel incat Romania sa inlature cu succes tendintele si mecanismele de evaziune
fiscala.
1. Acquis -ul Comunitar in domeniul Evaziunii Fiscale
Evaziunea fiscala trebuie abordata din perspectiva Directivelor care definesc metodele definitive
integrate in colectarea fondurilor proprii ce rezulta din TVA, respectiv impozitele le gate de
productie si import. Sustragerea de la plata impozitelor si primelor de asigurare sociala include
prezentarea catre autoritatile fiscale sau de asigurare sociala, de cifre care contin omisiuni sau
sunt falsificate, precum si neplata impozitelor obligatorii si a castigului din asigurile sociale (spre
exemplu structurile clandestine de productie). Scutirea obligativitatii de a prezenta informatii
autoritatilor fiscale este legata de un plafon minim pentru inregistrarea obligatorie a anumitor
activitati sau tranzactii. Sunt incluse scutiri pentru anumite grupuri de persoane sau activitati, si
de predarea partiala de venituri; aceste scutiri nu se abat de la regulamentele sistemelor de
impozitare si asigurare sociala.
Legislatia este formata din urmatoarele Reglementari si Directive ale Uniunii Europene:
- Directiva Consiliului 77/799/CEE din 19 decembrie 1977 privind asistenta bilaterala de catre
autoritati competente ale Statelor Membre, in domeniul impozitarii directe;
- Directiva Consiliului 77/1070/CEE;
- Directiva Consiliului 89/130/CEE privind armonizarea alcatuirii PIB conform preturilor de
piata;
- Directiva Consiliului 89/1553/CEE privind normele integrate pentru colectarea fondurilor
proprii rezultate din TVA;
- Directiva Consiliului 93/454/CEE privin d definirea impozitelor la productie si import;
- Directiva Consiliului 94/168/CEE asupra masurilor de implementare;
- Regulamentul Consiliului 218/92/CEE privind cooperarea administrativa in domeniul
impozitarii indirecte (TVA);
- Decizia Comisiei Nr. 98/527/CE privind tratamentul fraudei TVA in scopurile nationale de
inregistrari contabile (discrepantele dintre facturile teoretice si cele reale pe TVA);
- Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Nr. 2516/2000/CE din 7 noiembrie
2000;
- Rezolutia Consiliului din 10 februarie 1975 asupra masurilor ce trebuie luate de Comunitate
pentru lupta impotriva evaziunii si sustragerii fiscale (OJC 035 14.02.1975 p.1);
- Rezolutia Consiliului si a reprezentantilor Guvernelor Statelor Membre, intalnirea in cadrul
Consiliului din 13 noiembrie 1991 pe tema protectiei intereselor financiare comunitare (OJC
328 17.12.1991 p.1).
Prevederile acquis-ului referitoare la calculul integrat au avut drept scop eficientizarea calculului
PIB conform preturilor de piata, ca o componenta majora a calculului PNB la preturile de piata.
Din aceasta perspectiva, Statele Membre sunt privite ca o activitate economica integrata in cadrul
sistemului European de contabilitate economica integrata (ESA). Acest sistem cuprinde calcule
care au in vedere activitatile economice legale intr-adevar, dar care nu sunt desfasurate conform
reglementarilor de impozitare si asigurare sociala. Se intelege ca acele activitati ilegale dupa
legislatia nationala, nu intra in sfera masurilor de implementare oferite.
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Statele Membre trebuie sa redacteze o descriere a tuturor calculelor si amendamentelor in vederea
captarii productiei, venitului principal si cheltuielilor care nu sunt imediat transparente in
conformitate cu definitiile de baza. Calculele si ajustarile sunt explicite ori implicite—exemple
de ajustari implicite fiind calculele cantitate-pret si estimarile rezulatte in urma cererii folosind
chestionare cu cumparatorii de marfuri si servicii. Pe cat posibil, astfel de descrieri vor duce la o
defalcare a amendamentelor si calculelor facute cu privire la:
- absenta din dosarele statistice a structurilor inregistrate, active economic;
- sustragerea de la plata de impozite si /sau a prime de asigurare sociala (structuri clandestine
de productie, sau alte sustrageri, in special declarare falsa sau nedeclarare din partea
companiilor inregistrate);
- scutire de inregistrare la autoritatile fiscale sau de asigurare sociala (datorita plafoanelor
minime pentru inregistrare; alte motive pentru scutirea de inregistrare).
Alte reguli metodologice si date se refera la:
-

validarea gradului de ocupare a fortei de munca care sta la baza actualelor estimari ale PNBului;
descrierea regulamentelor si ajustarilor statistice cu privire la venituri in natura, ciubucuri
sau recompense;
investigarea folosirii informatiilor din auditurile fiscale pentru imbunatatirea estimarilor
exhaustive ale PNB; si
cerinta ca datele si relatarile sa se refere la un an recent pentru care estimarile finale sunt
accesibile.

Legislatia UE considera prevenirea evaziunii si sustragerii fiscale drept o sectiune distincta a
capitolului pe impozitare, separat de principiile generale, impozitarea directa, impozitarea
indirecta (fiind incluse aici si scutirile individuale de impozite), si alte impozite. Prevenirea este
unul dintre obiectivele principale ale politicii fiscale a UE, pentru care s-a infiintat o structura
specializata a Comisiei Europene, Oficiul European Anti-Frauda (OLAF). Cele mai mari eforturi
in domeniul prevenirii s-au concentrat pe integrarea sistemului TVA, pentru a lupta mai eficient
impotriva evaziunii si sustragerii fiscale. In scopul de a intari cooperarea administrativa in sfera
TVA, comisia a propus restangerea prevederilor celor doua documente mai vechi dar de baza
(Regulamentul 218/92 si Directiva 799/77). Astfel, Comisia a stabilit un singur cadru legal care
prevede reguli clare si obligatorii care sa guverneze cooperarea intre Statele Membre.
Cadrul legal mai sus-mentionat prevede contacte directe intre servicii specifice de asistenta
bilaterala si schimb de informatie, eficientizand si sporind ritmul cooperarii. Contextul cooperarii
faciliteaza un schimb mai rapid si mai intens de informatie intre administratii, si intre
administratii si Comisie. In acelasi scop de combatere mai eficienta a fraudei si evaziunii fiscale,
noul sistem stabilit de asistenta bilaterala si schimb de informatie asigura o functionare corecta a
sistemului de TVA1 . Directiva 77/799/CEE acoperea doar impozitarea pe venit si capital,
neincluzand si taxa TVA; insa Directiva 79/1070/CEE a extins prevederile initiale, acoperind si
taxa TVA. Principala inovatie a Regulamentului din 1992 2 a fost aceea de prevedea:
a) infiintarea unei baze de date electronica (Sistemul de Schimb Informational VIES –TVA); si
1

Vezi “Propunere pentru Regulamentul Parlamentului European si a Consiliului pentru cooperarea
administrativa in domeniul taxei pe valoarea adaugata” si “Propunere pentru o Directiva a Parlamentului
European si a Consiliului, amendare la Directiva Consiliului 77/799/CEE privind asistenta bilaterala de
catre autoritatile competente ale Statelor Membre in domeniul impozitarii directe si indirecte”, prezentate
de Comisie, Bruxelles, 18.06.2001
2
92/218/EEC pentru imbunatatiri ale Sistemului de Schimb Informational VIES -TVA.
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b) comunicare automata catre toate Statele Membre a valorii totale a tuturor bunurilor intracomunitare contribuabililor identificati in respectivele State Membre, odata cu numerele de
identificare relevante ale TVA-ului.
Sistemul confera Comisiei rolul de protector pentru o functionare corecta a cooperarii
administrative. Frauda la TVA in cadrul Comunitatii trebuie intampinata de un rapsuns la nivel de
Comunitate, si trebuie contracarata de o actiune comuna a Statelor Membre si a Comisiei. In timp
ce Statele Membre poarta responsabilitatea principala in implementarea unor astfel de masuri,
cerute pentru o operare corecta a sistemului integrat TVA, rolul Comisiei in acest domeniu ar fi
acela de coordonare si stimulare. Din acest motiv, s-a hotarat recent ca Comisia sa prezinte,
conform Art. 280 din Tratatul CE, o propune separata de regulament, specificand prevederi
detaliate anti-frauda, in scopul de a conferi Comisiei un rol in coordonarea schimbului de
informatie la nivelul Comunitatii. 3
Pentru a spori posibilitatile de detectare si prevenire a fraudei si evaziunii fiscale in comertul
intra-comunitar, Statele Membre ar trebui sa schimbe informatii cel putin in urmatoarele situatii:
a) acolo unde se considera efectuarea impozitarii in Statul Membru de destinatie si eficie nta
sistemului de control depinde in mod necesar de informatia furnizata de Statul Membru de
origine. Exemple: livrarile intra-comunitare de vehicole noi (vehicole de teren, vase, si
aparate de zbor, la care se face referinta in Art. 28a(2) a Directivei 77/3888/CEE), sau
vanzarile la distanta, netaxabile in statul de origine;
b) acolo unde exista o suspiciune de frauda in celalalt Stat Membru. Exemple: servicii intracomunitare considerate a avea un caracter neobisnuit (cum ar fi neintocmirea de facturi
fiscale la destinatari, pentru aceste servicii) sau discrepante intre oferte si achizitii (cazuri in
care informatia furnizata conform Art. 4(3) al Regulamentului (CEE) Nr.218/92 difera
semnificativ de valoarea declarata a achizitiilor intra-comunitare);
c) unde exista cazuri care in mod general prezinta riscuri mai ridicate de frauda sau sustragere
fiscala in celalalt Stat Membru. Exemple: potentialele companii phoenix (cum ar fi acele
companii care, la inceputul afacerii, furnizeaza un numar mare de marfuri si servicii intracomunitare clientilor din alt stat); beneficiile din TVA ale contribuabililor nestabilite pe
teritoriul tarii respective (Directiva Consiliului 79/1072/CEE) sau alocarea numerelor de
identificare ale TVA catre operatori din celalalt Stat Membru;
d) acolo unde s-a descoperit un caz de frauda pe teritoriul unui Stat Membru care ar putea avea
repercursiuni in alt Stat Membru. Exemple: companii fantoma care au facut tranzactii intracomunitare sau contribuabili retinuti pentru frauda de TVA in comertul intra-comunitar;
In concluzie, Regulamentul Consiliului (CEE) Nr. 218/92 din 27 ianuarie 1992 privind
cooperarea administrativa in domeniul impozitarii indirecte (TVA) a pus bazele unui sistem de
stransa colaborare intre autoritatile administrative ale Statelor Membre, si intre respectivele
autoritati si Comisie. Fara a incalca aceste prevederi, autoritatea competenta din fiecare Stat
Membru va trimite mai departe informatia, printr-un schimb structurat sau automat, catre
autoritatea competenta din oric e Stat Membru interesat, in urmatoarele cazuri:
- unde se considera efectuarea impozitarii in Statul Membru de destinatie si eficienta
sistemului de control depinde in mod necesar de informatia furnizata de Statul Membru de
origine;
- unde s-a comis o incalcare a legislatiei TVA sau probabil s-a comis intr-unul din celelalte
State Membre;
- unde exista un risc de evaziune sau sustragere fiscala in celelalte State Membre;
3

vezi rolul OLAF in cadrul Comisiei si recenta “Carte Verde privind protectia penala a intereselor
financiare comunitare si stabilirea unui Procuror European” a Comis iei, Bruxelles, 11.12.2001.
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-

unde o incalacare a legislatiei TVA care s-a comis sau e probabil sa se comita pe teritoriul
unui Stat Membru, ar putea avea repercursiuni in celelalte State Membre.

2. Prevederile curente ale Romaniei in domeniul evaziunii fiscale
Evaziunea fiscala este o parte importanta a economiei subterane.4 Printre principalele cauze
invocate atat de oficiali cat si de opinia publica, se incadreaza nivelul scazut de dezvoltare a
cadrului legislativ si, drept urmare, de implementare a acestor legi (in mod special, partea de
sanctiuni), si un numar relativ mare de impozite dupa grila impozitara. Nedeclararea integrala a
taxei TVA (aceasta fiind componenta de baza a PIB) impreuna cu evaziunea la impozitul pe
venit, constituie cea mai importanta parte a economiei subterane, dupa estimarile Institutului
National de Statistica (INS), care a raportat urmatoarele inadvertente:
- munca la negru;
- evaziune la taxa TVA;
- evaziune la impozitul pe venit;
- sectorul neoficial neinregistrat formal prin conventie.
In Romania, prevederile fundamentale referitoare la evaziunea fiscala se regasesc in Legea
87/1994. In afara de Legea 87, cadrul legal privind evaziunea fiscala contine prevederi specifice
in Legea Contabila 82/1991, Legea 64/1999 [Ordonanta 70/1997] cu privire la controlul fiscal,
Ordonantele 26/1993 si 70/1994 referitor la evaziunea fiscala [consolidata], precum si Ordonanta
17/1993 privind reglementarile fiscale si financiare.
Articolul 1 al Legii 87 defineste evaziunea fiscala atunci cand “cetateni romani sau straini,
persoane fizice sau juridice, se sustrag, prin orice mijloc, total sau partial, de la plata impozitelor
sau a oricarei sume datorata bugetului de stat, bugetul de asigurari sociale, bugetele locale si
[/sau] alte fonduri speciale de stat.”
Mai departe, Articolul 17 al aceleiasi legi enumera faptele incriminate drept evaziune fiscala:
- necompletarea la timp a declaratiilor contribuabilor referitoare la venituri si active, conform
legii fiscale, sau completarea gresita a acestora;
- necompletarea la timp a documentelor contabile privind venitul contribuabililor, conform
legii contabile;
- calcularea gresita a impozitelor si contributiilor;
- neplata impozitelor si contributiilor din cauza neinregistrarii activitatilor economice (stipulate
in art.11);
- neplata indatoririlor fiscale, prin nedeclararea venitului sau activelor (stipulat in art. 12);
- neinregistrarea venitului sau a cheltuielilor reale in actele contabile sau alte documente legale
(stipulat in art. 13).
Legea 87/1994 este legea de baza privind faptele evaziune fiscala, totusi fapte similare sunt
acoperite si de alte legi si ordonante enumerate mai sus. Principala problema cu care se
confrunta Romania in chestiunile fiscale este lipsa corelarii diferitelor legi. In general legile
romanesti nu sunt destul de clare si lasa loc interpretarii prevederilor lor. Asadar contribuabilii si
inspectorii fiscali au la dispozitie prea multe oportunitati de eludare a legii fiscale si indatoririlor.
Pe de alta parte, institutiile fiscale nu au personal suficient, in timp ce sistemul de control nu este
complet modernizat (computerizat). Astfel institutiile fiscale au posibilitatea de a controla eficient
doar o mica parte a persoanelor fizice sau juridice. In cele din urma, sistemul de inregistrare al
4

Ministerul Finantelor Publice a raportat recent ca in 2001, in urma controalelor fiscale si financiare, s-au
redat bugetului de stat 45 trilioane lei.

15

activelor si veniturilor nu poate urmari corect circulatia documentelor de rigoare, iar mecanismele
care permit incriminarea contraventiilor care ar putea fi descoperite in acest domeniu sunt prea
lente sau insuficient dezvoltate.
Cu toate acestea, Romania a inregistrat unele progrese in ultima vreme, fapt recunoscut intr-un
raport recent al Grupul Statelor Impotriva Coruptiei (GRECO). In “Raportul de evaluare a
Romaniei” 5 expertiza GRECO puncteaza :
“ GET6 a observat cu satisfactie adoptarea Legii 78/2000 [referitoare la prevenirea,
depistarea si pedepsirea actelor de coruptie] considerand-o drept un pas extrem de
pozitiv. Legea a ajutat imbunatatirea si actualizarea definitiei legale a conduitei corupte
marind sfera potentialilor infractori activi, un pas care va contribui fara indoiala la
acoperirea lipsurilor legislatiei sau deficientelor in domeniul sanctiunilor impotriva
celor care se fac vinovati de coruptie. Din punctul de vedere GET eforturile facute pentru
actualizarea actelor normative in toate sectoarele critice, in mod special evaziunea
fiscala 7 , spalarea banilor, finantarea partidelor politice si achizitiile publice, sunt la fel
de incurajatoare. In mod asemanator…este si introducerea obligatiei de declarare a
activelor care s-a impus persoanelor publice de varf si altor autoritati.”
Deoarece la ora actuala, in procesul negocierilor de aderare la UE, Romania este programata
pentru 1 ianuarie 2007, se poate purta o discutie pe scurt asupra capitolelor relevante ale
negocierii. Documentele de pozitie si obiectivele de preluare si implementare ale acquis-ului vor
afecta probabil cadrul legal si institutional pe marginea luptei impotriva evaziunii fiscale. Cea mai
mare parte a dezbaterilor pe tema evaziunii fiscale se regaseste in prevederile din Capitolul 10Impozitarea; Capitolul 12-Statistici; Capitolul 24-Justitia si Afacerile Interne; Capitolul 28Controlul Financiar si Capitolul 29-Prevederi Financiare si Bugetare.
Totusi, procesul de negociere reflectat in aceste capitole se gaseste in stadii diferite, dupa cum
urmeaza:8
- capitole inchise provizoriu -Statistici (12);
- capitole deschise, negocieri in curs de desfasurare –Impozitarea (10), Justitia si Afacerile
Interne (24) si Controlul Financiar (28);
- capitolele pentru care documentele de pozitie au fost trimise Consiliului UE –Prevederile
Financiare si Bugetare (29).
Capitolul 24-Justitia si Afacerile Interne, are o sectiune care se refera la protejarea intereselor
financiare comunitare. Documentul de pozitie al Romaniei dezbate pe tema cadrului legal in
vigoare in acest domeniu, mentionand prevederile Codului Penal, a Legii 87/1994 privind
combaterea evaziunii fiscale, a Legii 82/1991 privind contabilitatea, a Legii 78/2000 privind
actele de coruptie, ale Codul Vamal – Legea 141/1997 si actele normative aferente aprobate prin
HG 1114/2001. Romania isi declara capacitatea de a coopera cu institutiile UE pentru a asigura o
protectie echivalenta si eficienta a intereselor financiare comunitare. Pe aceasta tema Romania
aminteste contextul legislatiei nationale care reglementeaza lupta impotriva fraudei si a evaziunii
fiscale, precum si protectia intereselor financiare si economice ale Statului Roman.

5

Strasbourg, 8 Martie 2002.
Echipa de evaluare a GRECO.
7
Subliniata de autorul prezentului raport.
8
Informatie preluata de pe site-ul www.mie.ro, site-ul oficial al Ministerului de Integrare Europeana din
Romania.
6
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In ciuda faptului ca fiecare document de pozitie adoptat contine acquis-ul specific fiecarui
domeniu, precum si principala legatura cu celelalte capitole, sunt necesare mai multe eforturi
pentru o corelare mai buna intre capitole.
Luand in considerare doar imbunatatirile de care este nevoie pentru a indeplini cerintele
acquis-ului referitor la evaziunea fiscala, Romania trebuie sa faca eforturi masive pentru
corelarea preluarii legislative cu implementarea executiva a cadrului specific descris in
aceste capitole.
In acest sens, Proiectul de Lege privind Controlul Public Financiar Intern este un document
remarcabil de o importanta startegica, care aduna toate componentele controlului financiar in
sectorul public din Romania: Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor Publice (si organismele
sale specializate – Administratia Vamilor, Controlul Fiscal, Administratia Financiara, Garda
Financiara, Sistemul de Trezorerie Publica), si alte entitati publice, incluzand sistemu lde control
financiar al comunitatilor locale.
Conform agendei actuale a Ministerului Integrarii Europene, pe langa planul general de prevenire
si combatere a evaziunii fiscale (detaliat discutat in Capitolul 10-Impozitarea), Romania a
elaborat un plan concret privind cresterea treptata si monitorizarea nivelului de impozitare pe
alcool, tutun si petrol. In mod firesc, acest plan urmareste strategia si programele UE pentru
consolidarea Pietei Interne, scopul sau esential fiind de a “imbunatati cooperarea intre Statele
Membre asigurand o aplicare uniforma a regulilor existente, si de a dezvolta o abordare integrata
a aspectelor legale si administrative in domeniul accizelor”. Un cadru cuprinzator care
reglementeaza regimul marfurilor si produselor impozabile poate fi gasit in Ordonanta 27/2000,
cu amendamentele sale aferente (2 protocoluri si 7 ordonante de urgenta), dintre care cea mai
recenta este OU 158/2001.
In ultimul an Romania a implementat masuri noi privind marfurile speciale impozabile, conform
recomandarilor UE. In 2001 impozitarea s-a extins si in sfera produselor din tutun (cu 10%); de
asemenea lista marfurilor impozabile include, din ianuarie 2001, produsele din petrol. In
domeniul productiei si comertului cu alcool s-au pus in vigoare, tot anul trecut, cote noi, crescute,
ale accizelor. De fapt, sunt in lucru noi ajustari in acest domeniu, conform efectelor estimate,
evaluate impreuna cu specialistii FMI. Noua Ordonanta de Urgenta privind regimul accizelor (in
vigoare de la 2002) reprezinta o revizuire generala a sistemului de impozitare pe accize, fiind
indeaproape corelate cu directivele UE,9 dupa cum se poate observa in:
- perfectionarea si integrarea (in cadrul aceluiasi act normativ) tuturor prevederilor existente in
acest domeniu (care se gaseau pana acum in 10 acte normative diferite);
- armonizarea legislatiei si reorganizarea prevederilor pe grupe de marfuri;
- limitarea scutirilor de plata la accize;
- stabilirea de sanctiuni mai severe in cazurile nerespectarii legii.
3. Discutie
In ultimii zece ani, contributia pe care a adus-o politica de impozitare la indeplinirea obiectivelor
Comunitatii, a fost intr-o legatura din ce in ce mai stransa cu dezvoltarea Pietei Interne, cu
uniunea economica si monetara si cu o integrare economica mai apropiata. In contextul
introducerii prevederilor Pietei Interne, Comunitatea a adoptat, la inceputul anului 1990, un
pachet semnificativ de legi referitoare la TVA si taxele pe accize. Tot atunci a devenit clar ca
9

O analiza detaliata a sistemului de taxe pe accize din Romania poate fi gasita in PAIS nr.7: sectiunea
privind preluarea in Romania a impozitarii indirecte UE (TVA si Taxa pe Accize).
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propunerile de impozitare se discutau prea des separat si nu in contextul mai larg al politicilor
UE.10 Deciziile adoptate in aceasta sfera contrastand cu nevoia de progres in coordonarea
impozitarii in UE, Comisia a propus o perspectiva noua si cuprinzatoare a politicii de impozitare.
Au fost identificate trei principale provocari, inter-dependente si complementare:
- stabilizarea veniturilor din impozite ale Statelor Membre;
- buna functionare a Pietei Interne; si
- promovarea ocuparii fortei de munca.
Dezvoltand aceasta abordare, in Comunicatul sau din 1 octombr ie 1997, Comisia a ridicat
problema unei mai mari coordonari pe tema impozitarii in cadrul UE. Respectivul Comunicat a
stat la baza unei dezbateri a Consiliului pe marginea politicii de impozitare, din 13 octombrie
1997. Desi dupa aceea progresul spre o mai buna coordonare pe tema impozitarii a fost mai
degraba lent, s-au observat unele rezultate importante in domeniul impozitarii directe. Cu
deosebire, un important pas inainte a fost acordul multilateral asupra elementelor cheie ale
pachetului de impozite, acord la care s-a ajuns in intalnirea Consiliului din 26-27 noiembrie 2000.
Primul program Fiscalis a imbunatatit cooperarea administrativa intre administratiile impozitare
si oficialii acestora in aceeasi piata, si a generat o practica de colaborare in domeniul impozitarii,
anterior fragmentata si dezorganizata.
Sistemele de control computerizat, finantat prin programul Fiscalis, au fost infiintate in scopul de
a inlocui controalele la frontiera, si sunt in mod unanim considerate drept elemente
indispensasbile ale sistemelor de control in impozitarea indirecta. Fara ele, controlul asupra
impozitelor si lupta impotriva fraudei nu ar functiona. Asadar, este in mod clar nevoie de
dezvoltarea acestui program, iar institutiile UE discuta pe marginea continuarii finantarilor
necesare pentru aceste sisteme. Cu toate acestea, apar noi provocari, cum ar fi largirea Uniunii
Europene, si adaptarea administratiilor impozitare la economia electronica (e-economy); noul
sistem ar trebuie sa ia in considerare asadar aceste nevoi.
Drept urmare, pentru a intemeia un acquis autentic in domeniul impozitarii si pentru a-i
imbunatati in mod constant prevederile, in scopul de a sprijini sporirea eficientei economice in
cadrul UE, s-a elaborat si propuse spre adoptare un nou program multi-annual de actiune al
Comunitatii. 11 Fiscalis 2007 este noul cadru de baza unde se regasesc principiile si regulile pentru
eficientizarea operatiunilor privind sistemele de impozitare de pe piata interna. Acest program
mai este important si datorita includerii tarilor candidate, alaturi de potentialele fonduri care s-ar
putea obtine pentru implementarea noilor reguli. Prevederile includ taxa TVA, impozitarea
directa, taxele pe acciza si tarile candidate, in timp ce obiectivele generale cuprind:
- Taxa pe Valoarea Adaugata: pentru a sprijini strategia TVA a Uniunii Europene,12 sau orice
alte viitoare strategie asemanatoare adoptata de Comisie. Principalele patru obiective pe
aceasta tema sunt simplificarea si modernizarea regulilor, alaturi de o aplicare uniforma a
acestora si o noua abordare a cooperarii administrative.13
10

Intalnirea ECOFIN de la Verona, din Aprilie 1996.
“Program pentru perfectionareasitemului de impozitare pe piata interna pe perioada 2003-2007” (asanumitul program Fiscalis 2007).
12
Evidentiata in Comunicatul Comisiei catre Consiliu si Parlamentul European, intitulat “O Strategie
pentru eficientizarea functionarii Sistemului TVA in cadrul contextului Pietei Interne.”
13
Exista multe cazuri cand anumite tari au fost autorizate, prin Decizii ale Consiliului, sa introduca
(temporar) masuri derogative de la prevederile celei de-a sasea Directiva a Consiliului (77/388/CEE)
privind armonizarea legilor in Statele Membre. Astfel de masuri au fost justificate in incercarea de a evita
anumite tipuri de frauda sau evaziune fiscala, si de a permite autoritatilor nationale sa contracareze in mod
eficient evaziunea si sustragerea fiscala (Marea Britanie, Grecia, Olanda, Franta, Germania, Italia, Irlanda,
Austria, Spania, Suedia, etc.) O lista compelta a acestor cazuri poate fi gasita in PAIS nr. 7.
11
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-

Taxele pe acciza: pentru a sprijini cooperarea intre Statele Membre, asigurand o aplicare
uniforma a regulilor existente si dezvoltand o abordare integrata a aspectelor legale si
administrative in domeniul accizelor.
Impozitarea directa: pentru a mari constientizarea politicilor comunitare in domeniul
impozitarii directe si a sprijini schimbul de experienta, informatie si alte aspecte ale
cooperarii administrative.
Tarile candidate: in scopul de a asigura aplicarea eficienta a acquis-ului in domeniul
impozitarii de catre tarile executorii, de a intampina anumite nevoi ale tarilor respective, de a
intari capacitatea lor administrativa si de asistarea acestora in implementarea masurilor
necesare legislative, administrative, organizatorice (institutionale) si tehnice. Obiectivele
concrete ale programului vor fi evidentiate si revizuite annual de catre comitetul director al
programului, conform hotararii consiliului.

Pe baza proiectiilor ce rezulta din cerintele acquis-ului si documentelor de pozitie, Romania are o
agenda destul de incarcata privind eficinetizarea functionalitatii tuturor actelor normative si a
institutiilor implicate in procesul controlului fiscal, atat in ce priveste aplicarea, cat si
administrarea. Controlul fiscal are menirea de a raspandi sinceritatea in randul contribuabililor, pe
marginea declaratiilor taxelor fiscale ale acestora, si scopul de a stopa, controla si elimina
evaziunea fiscala, cu ajutorul structurilor specializate, atat la nivel central cat si local.
Pentru a se alinia standardelor UE privind lupta impotriva evaziunii si sustragerii fiscale,
politica curenta de impozitare a Romaniei pune accent pe analiza si perfectionarea
urmatoarelor activitati, institutii si reguli:
-

-

Colectarea impozitelor si lupta impotriva fraudei si a coruptiei, incluzand si institutiile
relevante si eficienta acestora – Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor Publice (cu
organismele aferente Garda Financiara, Administratia Vamilor, Sistemul de Trezorerie
Publica), Ministerul Muncii si Asigurarii Sociale (cu organismele aferente Inspectoratul
General al Muncii, Agentia Nationala a Somajului), si Ministerul Public (Procuratura
Generala);
Procedurile fiscale, in mod special cele referitoare la controlul si inregistrarea activelor si
veniturilor;
Armonizarea si integrarea tuturor regulilor si procedurilor intr-un singur “Cod Fiscal,”
compatibil cu standardele UE;
Adoptarea Legii Impozitului pe Venit Privat (proceduri, reguli de implementare, inregistrarea
si controlul venitului privat) si a Legii Impozitului pe Venitul Companiilor.

Orientarea curenta a politicii fiscale a Romaniei vizeaza elaborarea si mentinerea unui sistem
fiscal unitar, stabil, si armonizat cu obiectivele Strategiei de Dezvoltare Economica a Guvernului.
Principalele obiective strategice pentru 2002 pun accent pe:
- Continuarea preluarii legislatiei UE privind impozitarea, respectand orarul anuntat;
- documentarea hotararilor pe marginea politicii fiscale cu analize ale experientelor altor state;
- redactarea Codului Fiscal, iu scopul de a organiza legislatia nationala fiscala in cadrul unui
document optim organizat, indexat si accesibil tuturor beneficiarilor si utilizatorilor;
- perfectionarea legislatiei si anumitor procedur i vamale in corelatie cu legislatia nationala si
Europeana;
- scaderea nivelului de impozitare prin eliminarea contributiilor la unele dintre fondurile
speciale;
- expunerea bazei de impozitare alaturi de scaderea taxelor fiscale suportate de persoanele
fizice.
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Promovarea implementarii acestor obiective strategice, impreuna cu intensificarea controalelor
financiare, ar trebui sa conduca la o mai buna disciplina financiara, un volum mai mare al
colectarilor bugetare (incluzand datoriile mari sau suspecte si arieratele), si o sporire a eficientei
in lupta impotriva evaziunii fiscale si a coruptiei financiare. Cele mai importante actiuni, cu
impact direct sau implicit asupra cresterii eficientei in lupta impotriva evaziunii si sustragerii
fiscale, ce urmeaza a se efectua in anii urmatori, sunt incluse in unele programe recente initiate de
Guvernul Romaniei si intens promovate. Aceste programe sunt parte ale unei strategii integrate
pentru dezvoltarea unei economii functionale de piata in Romania, pentru imbunatatirea (in
eficienta si atractivitate) a mediului de afaceri national, si pentru alinierea la standardele UE
privind criteriile de aderare si convergenta.14
Printre actiunile deja promovate sau care urmeaza a fi implementate, cu un impact direct asupra
stoparii evaziunii si sustragerii fiscale, ar trebui notate urmatoarele:15
1. Consolidarea sistemului fiscal
a) armonizarea impozitului pe profit cu cerintele directivelor UE;
b) promovarea de masuri care sa diminueze treptat plafoanele de impozitare (in special in
impozitarea directa), sa stimuleze transferul activitatilor de la o economie subterana la
una reala, vizibila;
c) elaborarea unui cadru unitar legislativ privind taxa TVA;
d) implementarea unui sistem simplificat de impozitare a micro-intreprinderilor; si
e) eliminarea efectelor inflatiei din cadrul bazei de impozitare
2. Consolidarea sistemului contabil aplicabil agentilor economici:
a) aplicarea reglementarilor contabile in armonie cu directivele UE si cu standardele
contabilitatii internationale (dupa cum s-a aprobat prin OMFP 94/2001 pentru societatile
comerciale enumerate la Bursa de Marfuri si alte societati reprezentative); si
b) instituirea unor reglementari privind o contabilitate simplificata pentru microintreprinderi.
3. Lichidarea (din circuitul economic) acelor companii care au pierderii mari si sunt permanent
nesolvabile.
4. Adoptarea proiectului de lege referitor la administrarea extraordinara a societatilor
comerciale.
5. Implementarea prevederilor Ordonantei 79/2001 privind intarirea disciplinei financiare pentru
acei agenti economici unde statul detine majoritatea actiunilor.
6. Finalizarea cadrului legislativ referitor la controlul financiar realizat de consiliul local asupra
asociatiilor de locatari si proprietari (proprietate imobiliara).
7. Implementarea acceptarii obligatorie a cartilor de credit/debit ale agentilor economici care
depasesc un anumit nivel de afaceri.
8. Infiintarea unui sistem specializat, care sa vina in sprijinul evidentei identificarilor fiscale,
destinat sa inlesneasca o administrare mai buna si o monitorizare a anumitor activitati care au
legatura cu evaziunea si sustragerea fiscala.

14

Spre exemplu “Programul Comun de Actiune al Guvernului Romaniei si al Bancii Nationale pentru
Relaxarea Blocajului Financiar,” “Programul Anti-Coruptie.”
15
Fiecare dintre aceste actiuni este insotita de o lista detaliata de date analitice: ministere sau alte entitati
ale statului, cu responsabilitatile fiecareia, teremene limita de implementare, nivelul penalizarilor,
comparatii cu situatia UE si masurile care trebuie adoptate pentru alinierea la standardele UE, necesarele
schimbari legislative corespunzatoare – vezi Programul Comun de Actiune al Guvernului Romaniei si a
Bancii Nationale pentru Relaxarea Blocajului Financiar. A se vedea Anexa I a prezentului raport.
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In ceea ce priveste aplicarea legii, in perioada ianuarie -octombrie 2001, institutiile de control
financiar si fiscal, au raportat 2,168 de cazuri infractionale, care au adus bugetului de stat un
prejudiciu de aproximativ 2,515 bilioane lei – comparat cu acelasi interval in anul precedent, cand
1693 cazuri au implicat doar 1,585 de bilioane. Mai mult de 90% din aceste notificari de cazuri
infractionale (indiferent de anul analizat) au avut referire la diminuarea veniturilor la bugetul de
stat prin evaziune fiscala. In primele 9 luni ale anului 2001, organismele de ancheta penala au
anchetat 6273 de incalcari ale Legii Evaziunii Fiscale, majoritatea acestora fiind observate de
institutiile Ministerului Finantelor Publice in anii anteriori lui 2001.
Astfel, institutiile de control au evidentiat o crestere a actelor de evaziune fiscala, ale caror
aspecte principale se refera la:
- evaziune de la plata impozitelor printr-o inregistrare incorecta a operatiunilor economice in
actele contabile;
- infiintarea ‘companiilor fantoma’ si conducerea de activitati evazive in numele acestora;
- distrugerea documentelor importante si a evidentelor contabile;
- folosirea unei duble -evidente;
- elaborarea si prezentarea unor date nerealistice in balantele contabile;
- nedeclararea anumitor activitati comerciale sau a unor surse de impozitare,
- subzistenta unor activitati economice fara declararea subsidiarilor, punctelor de lucru si
antrepozitelor;
- prezentarea de documente false privind operatiunile de import-export.
Studiile au scos la iveala prevederi permisive si chiar favorabile evaziunii fiscale, in regulile,
procedurile si reglementarile sistemelor bancar, financiar si valutar, precum si in normele
care reglementeaza in general contractele. Atata vreme cat tranzactiile ilegale sunt achitate
in numerar, si sanctiunile sunt disproportionat de mici comparat cu valoarea operatiunilor
ilegale, fenomenul este greu de contracarat. Accesul uneori imposibil la ope ratiunile
bancare care implica companiile fantoma, face ineficienta activitatea corpurilor de control
in eforturile lor de a recupera pierderile aduse bugetului de stat.
De asemenea, anumite prevederi din Codul de Procedura Penala impiedica institutiile de
control financiar si fiscal de a confisca in mod legal bunurile si valorile folosite sau rezultate
din fraude fiscale. Mai mult, conform actualelor prevederi legale, Ministerul Finantelor
Publice nu poate participa la un proces, ca parte vatamata, in toate acele cazuri in care
bugetul de stat a fost defraudat; cazul penal trebuie adus la cunostinta instantei, si judecat
inaninte de a se lua in considerare reclamatiile de raspundere civila. Astfel, deoarece un
proces poate dura mai multi ani, si achitarea poate pune in lumina reclamatiile de
raspundere civila drept perimate, nu se poate argumenta pe tema intervalului optim de
plata al datoriilor fiscale.
In primul semestru al anului 2002, autoritatile romane au inceput intr-adevar sa promoveze sau/si
sa implementeze noi documente legislative in armonie cu legislatia UE si sa perfectioneze
aplicarea lor practica:
In sfera Statisticii, referitor la un sistem precis de evidenta a contabilitatii nationale, Romania a
inceput preluarea si implementarea16 actuale i legislatii UE privind impozitele si alte contributii:
? Regulamentul Parlamentului European si a Consiliului 2516/2000/CE face referinta la
principiile comune ale sistemului European de contabilitate nationala si regionala in cadrul

16

Pentru detalii, vezi Anexa 2.2 – baza legala generala si metodologia de armonizare in acest domeniu.

21

Comunitatii (ESA) 95 privind impozitele si contributiile sociale, amendare la Regulamentul
Consiliului 2223/96/CE;
? Decizia Comisiei 94/168/CE specifica masurile care trebuie luate pentru implementarea
Directivei Consiliului privind armonizarea calculului PNB cu preturile de piata;
?Decizia Comisiei 98/527/CE privind tratamentul fraudei la taxa TVA in scopuri de
contabilitate nationala (discrepantele intre facturile pe TVA in teorie si cele in realitate).
In sfera Politicii Fiscale, pentru a preveni si contracara evaziunea si sustragerea fiscala, sunt
promovate si aplicate urmatoarele masuri:
? Perfectionarea colectarii de impozite pentru bugetele de stat si locale;
? Prevenirea si diminuarea fenomenelor de frauda si evaziune fiscala;
? Elaborarea Codului Fiscal si a Codului de Procedura Fiscala care ar veni in sprijinilor
noilor cunostinte si implementari a legislatiei fiscale, asigurand de asemenea stabilitatea pe
termen lung a sistemului fiscal. 17
O prioritate intre obiectivele politicii fiscale in aceasta perioada, este aceea de a intensifica
armonizarea legislatiei fiscale nationale cu standardele UE. Legislatia si mecanismele Pietei
Unice reprezinta unul dintre cele mai importante obiective ale “Strategiei Nationale de Aderare”,
in timp ce documentul de pozitie pentru negocierea Capitolului 10–Impozitarea, cuprinde
angajarea ferma a Romaniei de preluare a intregului acquis in domeniul impozitarii. 18
In sfera impozitelor de reformare pe Venitul Global, Ordonanta 7/2001 a intrat in vigoare la
inceputul anului 2002, in timp ce “Pactul Social” (semnat de Guvern si Sindicate) a inclus noi
reguli privind limitele impozitarii lunare pe venit din salarii si pensii, iu scopul de a proteja
cetatenii de presiunile inflatiei.
De la inceputul anului 2002, Ordonanta 8/2001 reformeaza de asemenea sistemul de impozitare
pe Venitul din Agricultura, in intentia de a transforma impozitul pe venitul din agricultura in
impozit pe teren agricol. Astfel, impozitul in agricultura se transforma usor intr-un impozit pe
proprietate, care se aplica doar proprietarilor a mai mult de 10 ha.19
In sfera taxelor pe accize, Ordonanta de Urgenta 44/2001 (care a modificat si completat
Ordonanta 27/2000 privind regimul marfurilor impozabile) a marit totalul accizelor pe produsele
din tutun, apropiindu-se treptat de nivelul impus prin directivele UE. De asemenea, Ordonanta de
Urgenta 117/2001 (modificand si compeltand aceeasi Ordonanta 27/2000) reglementeaza regimul
marfurilor impozabile si implementarea masurilor de urgenta cu scopul de a reduce fenomenul de
frauda si evaziune fiscala in domeniul produselor alcoolice:
? Eliminarea din circuitul economic a tuturor agentilor economici care efectueaza
activitati ilegale in productia si comercializarea alcoolului;
?Introducerea supravegherii fiscale si autorizatiei de comert cu bauturile alcoolice
rafinate din cereale, vin, si toate bauturile alcoolice rafinate de origine agricola;
? Inlaturarea facilitatilor fiscale pentru alcoolul sanitar si eliminarea agentilor economici
intermediari din sfera comerciala, pentru fiecare tip de produse alcoolice rafinate in
distilarii;

17

Date recente ale Institutului National de Statistica subliniaza ca instabilitatea constanta a legislatiei
fiscale are un efect negativ asupra mediului de afaceri si a afluxului de investitii directe straine.
18
In acest sens, mai multi experti au elaborat ample studii comparative, urmate de programe specifice,
urmarind armonizarea completa a legislatiei in acest domeniu.
19
1 hecatar este echivalentul a aproximativ 2,5 acri.
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? Aplicarea de sanctiuni severe in cazul incalcarii prevederilor legale, iu scopul de a stopa
vanzarea de marfuri impozabile in alte moduri decat cele prevazute de lege.
Printre alte imbunatatir i introduse de Ordonanta de Urgenta 158/2001, efectiv in vigoare de la
inceputul acestui an, sunt notabile:
? Simplificarea legislatiei existente privind aria de implementare, contribuabilii si
termenele la care trebuie platite accizele, exceptiile si regimul de circulatie al
documentelor fiscale;
? Redefinirea marfurilor si claselor de marfuri care intra in categoriile de “alcool” si
“bauturi alcoolice”, urmarind indeaproape prevederile directivelor UE;
? Redefinirea produselor impozabile din petrol;
? Eliminarea dublei impuneri pentru marfurile mai voluminoase;
? Revizuirea intregului regim de scutiri, in acelasi timp cu:
? Implementarea unui nou sistem de compensari in cazul accizelor (compensare cu alte
impozite cerute de bugetul de stat);
? Stabilirea unor accize specifice, (de)numite in LEI pe unitate fizica si care se vor ajusta
semestrial, in functie de rata inflatiei;
? Impunerea de penalizari mai severe, iu scopul descurajarii/diminuarii nivelului
evaziunii fiscale, si de perfectionare a colectarii de venituri la bugetul de stat.
Ultimele, dar nu cele din urma, acte specifice legislative foarte importante sunt intr-un stadiu
avansat de elaborare si/sau implementare, privind reglementarea importurilor, taxa TVA20 , taxele
vamale, si aplicarea actelor normative ale Codului Vamal Romanesc, Tariful Vamal Integrat
Romanesc si altele. Scopul final al tuturor acestor acte normative il constituie prevenirea si
contracararea evaziunii si sustragerii fiscale.
4. Concluzii si recomandari
Optiunea Romaniei pentru o tranzitie la economia de piata implica inca un proces de schimbari
care nu pot fi realizate dintr-odata si /sau in mod discret. In timp, este nevoie de ample schimbari
ale intregului sistem social si economic: restructurarea drepturilor pe proprietate, reorganizarea
relatiilor financiare, monetare, si valutare, a tehnologiei si a sectorului public, construind un nou
cadru legal mai rafinat, precum si reevaluarea rolului economic al statutului. In acest context,
sistemul de impozitare, precum si politica cheltuielilor publice trebuie sa implice participarea
tuturor persoanelor fizice si juridice pentru creerea veniturilor statului, asigurand in acelasi timp o
politica sociala cuprinzatoare in stare sa stimuleze procesele de profit si investitii.
Lipsa unei legislatii corespunzatoare, acompaniata de capacitatea administrativa
insuficienta a institutiilor de control, a creat mai multe oportunitati pentru evaziunea
fiscala, atat din partea agentilor economici cat si a populatiei.
Drept urmare, economia subterana a inflorit in continuare, in timp ce fondurile se scurgeau in
conturile din strainatate ale “inginerilor financiari” nou imbogatiti. Procesul de “reciclare” era
mai rapid si mai sigur in transferul de fonduri catre asa-numitele “paradisuri fiscale”, unde riscul
interventiei autoritatilor de stat este mai mic.
Printre factorii care au facilitat aparitia si dezvoltarea economiei subterane in Romania, si in mod
implicit a evaziunii fiscale, mentionam:
20

Vezi si concluziile Studiului 7 pe reforma TVA.
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-

tranzitia catre o economie de piata fara un cadru legal solid, stabil si coerent, a permis
confiscarea privata a companiilor de stat, si insusirea privata (in mare parte) a patrimoniului
public;
toleranta anumitor administratii bancare fata de preluari de catre persoane corupte a rezultat
in privarea cetatenilor de venituri/castiguri financiare;
ineficienta autoritatilor publice si a institutiilor de control in lupta impotriva economiei
subterane, a permis creerea unor metode relativ simple de evaziune fiscala;
coruptia si protectionismul din cadrul organizatiilor si institutiilor publice au afectat imaginea
tarii peste hotare, mediul de afaceri romanesc suferind mari prejudicii in ce priveste
dezvoltarea sociala si economica.

Datorita complexitatii procesului de tranzitie, ritmului accelerat al globalizarii, evaziunea fiscala
din Romania este la ora actuala legata de infractiuni economice si financiare, precum si de
organizatiile de crima organizata.
Ministerul Finantelor Publice, ca si reprezentant al statului si institutie de sinteza privind
bugetarea, este autoritatea cea mai inalta in termeni de control al evaziunii fiscale. In timp ce
evaziunea fiscala este o incercare a agentilor economici de a evita, partial sau total, prin orice
mijloace, plata impozitelor catre bugetul de stat, statul se confrunta cu doua componente: a) una
de natura administrativa – interpretarea eronata din partea contribuabililor a documentelor
legislative; si b) unde de natura penala – folosirea deliberata si constienta a unui arsenal original
de mijloace si tehnici frauduloase. Pentru a preveni si contracara componenta administrativa,
Romania ar trebui sa revizioneze, analizeze, evalueze si elaboreze un cadru normativ unitar si
coerent, aliniat legislatiei Europene. Pentru stoparea, impiedicarea si lupta impotriva componentei
penale, Romania trebuie sa adopte masuri aditionale intitutionale si legislative, care sa dea mai
multa putere actualelor institutii executorii.
In acest ultim sens, notificarile de infractiuni din partea institutiilor de control fiscal si
financiar ar trebui transmise imediat catre organismele de urmarire si ancheta penala.
La randul lor, acestea ar trebui sa fie capabile sa angajeze proceduri de urgenta in investigatiile
lor, astfel incat sa se realizeze o recuperare rapida a prejudiciilor, identificarea infractorilor,
stabilirea raspunderii acestora, precum si judecata si pedepsirea lor. Scurtand intervalul de timp
de la aflarea despre actul de evaziune fiscala si completarea investigatiei, s-ar controla
posibilitatea de alterare, pierdere sau distrugere a evidentelor, si s-ar diminua rata de nerecuperare a prejudiciilor la bugetul de stat.
Pentru a indeplini standardele UE privind lupta impotriva evaziunii si sustragerii fiscale
(componenta administrativa), autoritatile romanesti trebuie sa perfectioneze:
- activitatea institutiilor specializate din domeniu (Ministerul Finantelor Publice si Garda
Financiara, Ministerul Muncii, Ministerul Public , Ministerul Justitiei);
- procedura fiscala, care de fapt cuprinde controlul si inregistrarea diferitelor tipur i de venituri
si active;
- activitatea de armonizare si unificare a tuturor regulilor si procedurilor in cadrul unui singur
Cod Fiscal.
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Romania ar trebui sa adopte un “cod general de impozitare”, asemanator celor existente in
UE21 . La ora actuala, procedurile romanesti sunt distinct separate de partea generala (substantiala)
a regulilor si principiilor. 22
Printre alte legi, reguli si proceduri de control care trebuie analizate in viitorul apropiat, o atentie
speciala ar trebui acordata urmatoarelor:
- Legea Impozitului pe Venitul Privat (proceduri, reguli de implementare, inregistrarea si
controlul venitului privat rezultat din toate sursele, incluzand comertul electronic si alte
activitati electronice);
- Legea Impozitului pe Venitul Companiilor (idem);
- Controlu l si investigarea “pietei muncii la negru” (perfectionarea eficientei structurilor
specializate – Inspectoratul General al Muncii si inspectoratele locale, Casa de Pensii, sau
Agentia Nationala a Somajului – alaturi de procedurile de control si investigatie folosite de
Ministerul Finanatelor Publice si organismele sale specializate – Garda Financiara si
Departamentul General al Vamilor; estimari recente ale Ministerului Muncii arata un numar
de 2 milioane de persoane care lucreaza “la negru”.
Evaziunea fiscala imbraca forme diferite si manifesta grade diferite de intensitate si agresivitate,
direct proprotionale cu nivelele de impozitare. Astfel, evitarea platii taxelor fiscale aduce
castiguri mai mari, eliminand competitorii de buna-credinta. Iu scopul asigurarii obiectivele
tranzitiei la o economie de piata functionala, si succesului negocierilor pentru aderarea la UE,
Romania trebuie sa asigure si sa intareasca mediul de afaceri, protejand agentii economici de
buna-credinta de comportamentul agresiv al diversilor infractori economici si financiari.
In acest sens, pasii ulteriori ar trebui sa se concentreze pe urmatoarele idei si sugestii:
? Referitor la documentele fiscale si alte documente care insotesc marfurile, ar trebui sa se
acorde o mai mare atentie faptului ca marfurile circula si reducerile fiscale sunt obtinute pe baza
unor documente apartinand ori altor companii decat furnizorilor reali, ori eliberate pe numele
unor companii inexistente.
Acest fenomen a aparut din cauza lipsei controlului comercializarii unor astfel de formulare/
documente speciale, si absentei unui cadru legal strict in acest domeniu. Pentru a lupta eficient
impotriva comertului ilegal si folosirii unor astfel de formulare, Romania ar trebui sa adopte
masuri restrictive care sa asigure un control strans asupra productiei si distributiei lor. In mod
asemanator, producerea si emisiunea marcilor fiscale, timbrelor si straifurilor, ar trebui mai bine
reglementate, pentru contracararea tendintei actuala de a obtine o noua serie pe baza unei simple
declaratii de pierdere sau distrugere.
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Spre exemplu, Franta are un “Code Général des Impots”, care include norme procedurale in a doua sa
parte – “Livre des procédures fiscales”; responsabilitati, termene limita, probleme privind biroul
administrativ al avocatilor, sau chestiunile contencioase ale impozitarii, proceduri si solutii inainte de a face
apel la Instanta Judecatoreasca, si altele.
22
Pentru a asigura cadrul legislativ necesar pentru o administratie unitara si coerenta, sprijinita de reguli si
proceduri clare, Ministerul Finantelor Publice a inceput redactarea Codului de Procedura Fiscala. Primele
capitole clarifica definitiile si notiunile teoretice folosite in administrarea impozitelor, evidentelor fiscale,
declaratiilor de venit si calculelor de impozite; intregul text al Codului de Procedura Fiscala ar trebui
finalizat pana la sfarsitul lui 2002. Adoptarea Codului de Procedura Fiscala prezinta avantaje indiscutabile
referitor la sistematizarea legislativa, asigurand pe viitor imposibilitatea duplicarii si/sau contrazicerilor la
nivel de legislatie a impozitarii. In acelasi timp, existenta unui Cod de Procedura Fiscala constituie o
premiza pentru stabilitatea impozitelor – la randul ei o premiza extrem de importanta pentru un mediu de
afaceri puternic in Romania.
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? In ceea ce priveste inregistrarea societatilor comerciale, principala problema ramane cea legata
de durata existentei falselor companii, care se regasesc inca in Registrul Comertului, in ciuda
faptului ca nu se desfasoara nici o activitate la locatia declarata a acestora (impiedicand astfel
orice orice control din partea institutiilor fiscale).
Registrul Comertului ar trebui sa fie implicat in mod direct in verificarea autenticitatii
documentelor depuse pentru inregistrarea sediilor si a punctelor de lucru. Mai mult, este nevoie
de acte normative mai restrictive privind atribuirea/cesionarea actiunilor unei companii, eventual
in legatura cu evidenta fiscala, astfel incat institutiile de control sa poata reactiona prompt in fata
unor tranzactii care implica societati cu datorii la bugetul de stat.
? Legislatia fiscala a permis evitarea platii taxelor fiscale, ca in cazul produselor impozabile care
pot fi usor inlocuite, pe hartie, cu produse ne-impozabile – in mod special produsele din petrol si
alcool.
In cazul productiei de alcool, supravegherea fiscala s-a dovedit ineficienta, favorizand evaziunea
fiscala. Institutiile de control au descoperit si sigilat mai multe intreprinderi neautorizate
producatoare de alcool; desi inchise, unele dintre acestea si-au continuat activitatea “profitand” de
absenta unei supravegheri constante. De asemenea, prestatorii de servicii evita plata taxelor
fiscale cu ajutorul anumitor servicii de consultanta, care la randul lor, nu pot fi identificate si
cuantificate (management, marketing, know-how). In practica, se creaza circuite de documente
false dar aparent legale, cheltuielile inregistrate fiind crescute in mod artificial, taxa TVA ilegal
redusa sau implicarea altor facilitati fiscale.
4.1

Masuri legislative

1.

Completarea Legii 26/1990 privind Registrul Comertului (Ordonanta 49/1998), prin
instituirea obligatiei de a insoti confirmarea din partea unor autoritati fiscale de toate
celelalte documente necesare pentru inregistrarea unei noi companii. Mentionata confirmare
face referinta la existenta sediilor si a punctelor de lucru declarate si ar trebui sa insoteasca
orice modificare ceruta de la Registrul Comertului. De asemenea, participarea efectiva a
persoanelor fizice reprezentand compania, ar trebui sa fie obligatorie oricand au loc
inregistrari, amendamente sau tranzactii ale companiei, in fata notarului sau a unui oficial al
Registrului Comertului.

2.

Amendarea si completarea Legii 26/1990 privind Registrul Comertului, si a Legii 31/1990
privind societatile comerciale (Ordonanta 33/1998), in sensul introducerii obligatiei ca
agentii economici sa prezinte o dovada de la institutia fiscala teritoriala in toate cazurile de
atribuire/cesionare de actiuni. Respectiva dovada face referinta la datoriile fiscale de
importanta, ale societatilor ale caror actiuni sunt implicate in tranzactii. Mai mult, persoanele
care preiau societati comerciale cu datorii mari catre bugetul de stat ar trebui sa aiba
obligatia de a prezenta garantii materiale sigure (eventual dovezi de bonitate ).

3.

Implementarea prevederilor Art.6 al Ordonantei de Guvern 831/1997 pentru aprobarea
modelelor de formulare comune referitoare la activitatile financiare si contabile, si a
normelor metodologice privin d redactarea si folosirea unor astfel de formulare (stipulate in
Ordonanta 368/1997). Cumparatorii ar trebuie sa aiba obligatia de a verifica ca toate
documentele fiscale sa fie in ordine, cu sanctiunea de preluare a tuturor datoriilor de
importanta si/sau alte obligatii pecuniare ale agentului comercial neidentificat.
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4.

Introducerea (prin amendament) in Legea 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale
(Ordonanta 299/1994) a unei prevederi care ar permite institutiilor de control fiscal un
acces mai mare la informatie privind transferul de bani prin conturi bancare. Astfel,
tranzactiile efectuate de companii false ar putea fi usor identificate, monitorizate si folosite
drept dovezi in situatia in care reprezentantul companiei refuza sa prezinte documentele,
si/sau daca exista indicatii suficiente referitoare la folosirea de conturi nedeclarate.

5.

Adoptarea de penalizari severe pentru tranzactiile monetare care depasesc plafoanele
legale (eventual, apeland din nou la clauza care stipula confiscarea respectivei sumei). O
astfel de masura a constituit o piedica importanta la vremea in care era in vigoare, justificand
asadar amendamentele pe aceasta tema la Ordonanta 15/1996 privind intarirea unei
discipline fiscale si valutare (cu referinta la Ordonanta 24/1996).

6.

Actualizarea periodica a evidentelor pastrate in Camera de Comert si Industrie si la
Registrul Comertului. Astfel, toata lumea ar evita societatile care nu au fost infiintate si
care nu functioneaza dupa lege. In timp ce agentii economici si bancile comerciale ar fi
impiedicate sa se angajeze in relatii economice si financiare cu societatile enumerate,
Registrul Comertului ar avea o imagine clara a societatilor care nu mai exista pe piata.

7.

Stabilirea procedurilor pentru eliberarea si pastrarea Evidentelor Fiscale ale societatilor
comerciale si persoanelor fizice.23 Principalii pasi necesari pentru implementarea
procedurilor referitoare la evidenta fiscala - un nou instrument pentru contracararea
evaziunii fiscale - sunt specificati in Cartea Alba a Ministerului Finantelor Publice si
Strategia acestuia pe 2002.

4.2

Perfectionari institutionale

In contextul social si economic al Romaniei, a carui caracteristica principala este data de procesul
accelerat al acumularii de capital privat, activitatile financiare si economice au cunoscut o
crestere fara precedent.
Pe acest fundal, incercarile de a evita reglementarile fiscale, comerciale si vamale vin in mod
natural, schimbandu-si permanent formele de manifestare. Avand in vedere aceasta situatie,
factorii de decizie ar trebui sa adopte o politica institutionala care sa confere o capacitate sporita
pentru o interventie rapida si eficienta impotriva unor astfel de activitati, evaziunea fiscala fiind
doar o parte a problemei, si nu esenta acesteia.
Astfel, din punct de vedere institutional, Romania trebuie sa asigure anumite structuri eficiente
de operare in cadrul institutiilor de control si autoritatilor locale. Astfel de structuri ar trebui sa fie
pe masura specificitatilor economice ale fiecarei zone geografice analizate.
Pentru prevenirea, contracararea si descurajarea evaziunii fiscale, autoritatile romanesti ar trebui
sa imputerniceasca astfel de structuri institutionale cu acces la informatie privind orice incercare
frauduloasa. Astfel echipate, institutiile ar trebui sa poata interveni mai aproape de locul si timpul
infractiunii, scurtand intervalele de timp necesare de la descoperire la acheta, si de la identificare
la recuperarea prejudiciului.
23

Vezi o prezentare detaliata a Evidentelor Fiscale in Apendicele nr.1 la sectiunea curenta.
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In scopul de a atinge acest deziderat, Romania a conceput un set de strategii coerente, pe baza
carora ar trebui create institutii specifice, in viitorul apropiat.24 Pe baza acestor strategii, factorilor
de decizie le revine atributia de a aloca si mobiliza, rapid si eficient, resursele si eforturile
necesare.
In cazul evaziunii fiscale, totusi, exista deja institutii – au nevoie doar de o mai mare vitalitate si
capacitati de identificare ale actelor ilegale si de depistare a domeniilor in care are loc evaziunea
fiscala. Cooperarea cu alte autoritati si institutii publice va asigura ca evaziunea fiscala poate fi
prevenita si contracarata, pentru eficientizarea colectarii veniturilor la bugetul de stat, asigurarea
stabilitatii macro-economice si un mediu de afaceri favorabil.
?
Apendice nr.1: Evidenta fiscala, un nou instrument de combatere a evaziunii fiscale
Modernizarea administrarii impozitelor implica existenta unui sistem informatic care sa poate
furniza administratiei o informatie sistematizata si operationala, in scopul de a cunoaste conditiile
fiscale ale contribuabililor. Una dintre masurile necesare care conduce la intarirea administratiei
fiscale, se refera in mod principal la organizarea unei evidente fiscale eficiente. Sistematizarea
informatiei fiscale are scopul de a imbunatati calitatea serviciilor de asistenta pentru contribuabili,
si de a intari administratia fiscala, printr-o identificare rapida a contribuabililor cu riscuri
fiscale ridicate . In acest sens, activitatea de control fiscal, precum si colectarea si executarea
constrangerii fiscale, pot constitui prioritati privind mai sus-mentionatele categorii de
contribuabili.
In acelasi timp, evidenta fiscala este un instrument folositor in implementarea legislatiei specifice
in sfera scutirilor de la plata taxelor catre bugetul de stat, a acordarilor de licente, autorizatii,
notificari, a participarilor la licitatiile publice, etc. De asemenea, la momentul
infiintarii/inregistarii societatilor comerciale de catre persoane care au fost anterior implicate in
cazuri de evaziune fiscala, obligatia de a prezenta evidenta fiscala poate constitui un obstacol
excelent. Datele din evidentele fiscale sunt confidentiale, fiind eliberate doar respectivilor
contribuabili, pentru evidentele lor personale, organismelor de ancheta penala si instantelor
judecatoresti, la cerere. Ministerul Finantelor Publice poate furniza, la cerere, informatii din
evidentele fiscale ale contribuabililor, autoritatilor fiscale din tarile partenere, conform
acordurilor fiscale internationale.
Ordonanta de Guvern Nr. 75/30.08.2001 privind organizarea si functionarea evidentelor fiscale
(OG Nr. 540/2001) prevede deja existenta unui sistem organizat pe principiile evidentelor fiscale.
Doar acest fapt ar trebui sa permita autoritatilor sa-si directioneze activitatile specifice din sfera
prevenirii si contracararii evaziunii fiscale catre cazurile contribuabililor cu risc fiscal ridicat.
Evidenta fiscala reprezinta un sistem de luare in evidenta a contribuabililor, persoane fizice sau
juridice, partenerilor, actionarilor si reprezentantilor legali ai acestora, si pune in lumina orice fapt
sanctionat de legile fiscale/finanaciare si vamale, sau cu referinta la disciplina fiscala si
financiara. Ministerul Finantelor Publice organizeaza evidenta fiscala intr-un format electronic, la
nivel central si la nivelul diviziunilor generale ale finantelor publice in judete si in Municipiul
Bucuresti. Evidenta fiscala va fi administrata, atata la nivel local cat si national, de o structura
specializata stabilita de Ministerul Finantelor Publice.

24

A se vedea, de exemplu, recenta infiintare a Procuraturii Nationale Anti-Coruptie.
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Evidenta fiscala aduna date referitoare la faptele si respectivele penalizari aplicate
contribuabililor care au incalcat disciplina financiara/fiscala, precum si masurile de executare a
constrangerii fiscale in aceste situatii. Faptele inregistrate in evidentele fiscale vor fi in principal
infractiuni serioase de evaziune fiscala. Evidentele fiscale ale contribuabililor sunt
sterse/reabilitate prin decizia legii reabilitarii sau a instantei judecatoresti, sau daca au trecut 10
ani de la savarsirea ultimei contraventii. La cererea contribuabililor, certificatul de evidenta
fiscala poate fi eliberat intr-o forma simplificata, in care se atesta doar daca acestia sunt (nu sunt)
in evidenta. Certificatul de evidenta fiscala este valabil 30 de zile de la data eliberarii, si numai
pentru scopul in care a fost eliberat. Certificatul de evidenta fiscala se elibereaza in 10 zile de la
data cererii. Pentru eliberarea acestuia, sunt percepute, prin lege, taxele de timbru extra-judiciare.
La cerere, in caz de urgenta, certificatul poate fi eliberat in 3 zile, platindu-se o taxa de timbru de
100% mai mare.
Contribuabilii listati in evidenta fiscala pot cere institutiilor fiscale acreditate sa schimbe datele
inregistrate anterior, daca acestea nu corespund situatiilor reale, sau daca inregistrarea lor a fost
facuta in afara legii. Raspunsul la cererea de rectificare va fi comunicat printr-o scrisoare catre
contribuabil in termen de 30 de zile de la data cererii. Contribuabilii ale caror cereri de rectificare
au fost respinse, pot face recurs in termen de 30 de zile de la data comunicarii respingerii.
Recursul poate fi cerut si in cazul in care eroarea de inregistrare in evidentele fiscale nu e din
cauza institutiilor fiscale. Recursul este rezolvat de o instanta judecatoreasca competenta si este
scutit de taxa de timbru. Daca rectificarea sau recursul este admis, institutia fiscala va elibera un
nou certificat de evidenta fiscala, care este de asemenea scutit de taxa de timbru.
Comparatie intre antreprize : pentru o colectare eficienta a impozitelor, Fiscul trebuie sa
dispuna de metode de identifica a celor care nu platesc impozitele corecte. In orice forma de
comert, competitia deschisa rezulta intr-o asemanare a pragurilor de cost si profit. Astfel, venitul
din impozite se preconizeza a fi asemanator raportului intre cifra de afaceri si costuri. Procentul
venitului individual este apoi comparat cu media pentru activitatea comerciala respectiva.
Numarul antreprizelor din acea clasa de comert va fi suficient de mare sa creeze o baza de date
statistice folositoare, iar acei care se situeaza sub medie pot fi investigati. In acelasi timp, celor
peste medie li se poate acorda consultanta in perfectionarea datelor din sistem. Folosirea unui
proces de selectie atat de impersonal apara intr-adevar Fiscul de ineficiente interne si frauda,
deoarece rezultatele programului de consultanta pot fi analizate pentru a atesta eventuala
performanta profesionala a anumitor birouri individuale si autoritati. 25
Apendice 2: Mecanismele evaziunii fiscale
Pentru elucidarea mecanismului evaziunii fiscale si perfectionarea masurilor si procedurilor de
contracarare, va prezentam aici cateva exemple a celor mai recente tehnici. Pentru o discutie mai
detaliata, consultati revizuirea specializata a MFP pe tema “Finantele Publice si Contabilitatea” si
numeroasele articole publicate in ziarele centrale, cum ar fi “Adevarul”, “Romania Libera”,
“Curentul”, “Bursa”.
a. In sfera importului, productiei si comertului cu petrol nerafinat si produse din petrol
nerafinat --- infiintarea de societati comerciale in numele unor cetateni straini care parasesc
teritoriul Romaniei la putin timp dupa aceea, fapt care permite folosirea acestor societati ca si
intermediar in circuitul comercial pentru acoperirea ‘in fals’ a destinatiei finale a unui produs.

25
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Majoritatea produselor petroliere furnizate de rafinarii drept derivati neimpozabili (benzina de
extractie, benzina COR, soleventi aromatici, etc.) ajung in cele din urma – cu ajutorul
companiilor ‘fantoma’ in lantul documentelor fiscale – drept combustibil precum benzina
premium si diesel. Falsele produse intra in circuitul comercial, fiind comercializate ca atare, in
ciuda parametrilor calitativi nepotriviti ai acestora. In timp ce produsele reale raman neatinse in
cisternele de transport de la rafinarii la statiile de distributie, compania -fantoma interpusa si
respectivele documente fiscale creaza un fals circuit comercial, menit sa evite controalele
financiare si sa confere o aparenta de legalitate partic ipantilor reali la circuit. Folosind acest
model, infractorii evita plata accizelor, TVA si impozit pe profit, in timp ce substituirea cu
produse de calitate inferioara are un impact negativ asupra motoarelor vehiculelor ‘victimelor’.
Acelasi model se folosea la comercializarea carburantilor obtinuti de la rafinarii fara a se plati
taxa speciala de drum.
Aceasta procedura a fost folosita pe scala relativ mare de un grup de persoane si societati
comerciale care au creat o retea ingenioasa pentru comertul aparent legal al acestui gen de
carburanti de la RAFO Onesti catre anumiti beneficiari. Garda Financiara a descoperit ca FARM
PETROL SRL Bacau (subsisdiar al unei companii din Chisinau, Republica Moldova) a prelucrat
prin RAFO Onesti in jur de 2,500 tone de solventi aromatici – un produs petrolier neimpozabil.
‘Solventul’ a fost ulterior livrat, potrivit documentelor, printr-o alta companie SC MIHALIS SRL
Bacau, unei companii-fantoma SC MAXIM OIL Bucuresti. Aceasta din urma a eliberat acte
fiscale pentru livrarea de benzina Premium catre beneficiarul real – SC ROHUN SRL Arad –
produsul fiind ulterior distribuit statiilor de benzina. In practica, acesta a fost doar un circuit fals
de documente creat deliberat, produsul fiind incarcat in vagoane cisterna si livrate direct catre SC
ROHUN SRL Arad, si ulterior catre SC TOMAS IULI SRL Suceava.
Numai in acest caz prejudiciul la bugetul statului s-a ridicat la aproximativ 1 mil EURO, din care
mai mult de 600.000 EURO au constitutit delapidare de impozit pe acciza. Din fericire, institutiile
de control ale Ministerului Finantelor Publice s-a bucurat in acest caz de intreaga colaborare din
partea politiei, procuraturii si a factorilor de decizie locali. Patronul SC TOMAS IULI a fost
inchis in final, ancheta scotand la iveala ca acesta mai adusese statului prejudicii in valoare de
15,4 bilioane lei ca actionar al SC SEVERIN SRL Suceava.
b.

In sfera importului, productiei si comertului cu alcool si bauturi alcoolice – principala
metoda folosita de evitare a impozitelor in acest domeniu, consta intr-un sistem de
cesionari ale societatilor comerciale cetatenilor straini, ‘speculand’ astfel deficientele
legislative.

Actionarii (cetateni romani) inregistreaza legal societatile si obtin licente de productie a
alcoolului si bauturilor alcoolice. Cu acoperire legala, acestia desfasoara pe fata activitati aparent
legale pentru o anumita perioada de timp, datoriile financiare acumulandu-se de sute de bilioane
de lei. La acel moment, societata este predata, cu active si pasive (cu tot cu datoriile fiscale) unor
cetateni straini care nu pot fi identificati ulterior. Mai mult decat atat, licentele si actele fiscale
speciale (facturi, foi fiscale, bonuri de marfa) ale noii societati continua sa fie folosite de
persoanele neidentificate, pentru acoperirea altor tranzactii ilegale.
Alaturi de acest sistem de cesionare, infractorii au speculat deficientele legislative. Alcoolul –
materia prima – poate fi furnizat si folosit in prefabricarea bauturilor alcoolice doar daca este
furnizat prin Divizia Generala a Finantelor Publice. Totusi, a circulat practic sub numele de vodca
cu ridicata pana cand Guvernul a scos Ordonanta de Urgenta 134/2000 pentru amendarea si
completarea Ordonantei 27/2000 privind regimul produselor impozabile. Ulterior, fisura legala a
permis aceleeasi materie prima sa circule sub denumirea de vin sau distilat din cereale.
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Un bun exemplu in acest sens il constituie controlul Garzii Financiare din 2001 al tuturor
producatorilor de bauturi alcoolice din tara. Aproape 90% dintre agentii economici verificati “au
livrat”, adica au circulat documente, mai mult de 600 mln de litri de “vodca cu ridicata” si
aproximativ 40 mln. litri de “vin” sau “distilat din cereale”, evident livrate de catre societati
identificate ulterior drept societati fantoma. Prejudiciul la bugetul de stat prin aceasta forma de
evaziune fiscala s-a ridicat la aproape 1,000 bilioane LEI; doar sase dintre companiile care au
folosit aceasta metoda (DESIRO Cluj, GDGEDA Sibiu, ALCPROD Arad, GILMAR
DEVELOPMENT Ilfov, CRIVAL Ilfov, si CONER DRINKS S.R.L. Galati) au evitat plati la
impozite in valoare de aproximativ 400 bilioane LEI. Politia a amendat patronul SC CONER
DRINKS S.R.L. Galati pentru evaziune fiscala, conform art.10 si 12 din Legea 87/1994, tinanduse anchete ulterioare a intregii documentatii si ativitatii penale, precum si a complicilor.
Un alt exemplu important in cesionarea societatilor catre cetateni straini in scopul evitarii platii
impozitelor, este cazul familiei Stan, din Focsani, Jud. Vrancea. Familia Stan avea inregistrate nu
mai putin de 8 societati in intervalul 1999-20001, toate cedate ulterior – dupa desfasurarea
anumitor activitati si acumularea la plata de impozite - unor cetateni straini, de obicei din
Republica Moldova. Una dintre aceste societati, SC DORANGEL SRL Golesti, a fost subiectul
mai multor verificari ale Garzii Financiare privind legalitatea productiei si comertului cu bauturi
alcoolice, si modul de stabilire, inregistrare si transferare catre bugetul de stat a datoriilor
financiare aferente. Verificarea a scos la lumina ca numita companie a evitat plata impozitelor in
valoare de 22 bil. LEI, prin cedarea de actiuni unui cetatean din Republica Moldova, si printr-o
schimbare la timp a locatiei societatii in Judetul Constanta. Pentru a sublinia pericolul de lucru cu
infractori de evaziune fiscala, mentionam ca un ofiter de politie implicat in investigarea SC
DORANGEL SRL a fost subiectul unui atentat ucigas (o grenada de defensiva a fost plasata in
masina acestuia).
c. In sfera serviciilor si constructiilor – companiile romanesti intra in servicii de evidenta
financiara si contabila care nu pot fi nici cuantificate nici identificate fizic si/sau material
(management, marketing, know-how, consultanta); majoritatea dintre companiile de ‘prestare
servicii’ sunt ori firme fantoma ori cesionari (daca societati inregistrate in tara au furnizate astfel
de ‘servicii’), sau sunt companii inregistrate intr-un “paradis fiscal” cunsoscut (Liechtenstein,
Virgin Islands, Vaduz, Cyprus, etc.)
Practic, nu se presteaza nici un fel de servicii – se creaza un circuit fals de documente; in aceste
documente, cheltuielile sunt artificial crescute si plata TVA este ilegal redusa. Deseori, astfet de
servicii sunt “de import”, avand loc un aparent transfer legal de valuta catre o companie de peste
hotare. De fapt, cea mai mare parte a delapidarii de valuta din circuitul economic real este
transferata in strainatate – nu in numerar, “cu valiza”, ci in conturi bancare – folosind aceasta
metoda care specule aza legislatia permisiva. Evitarea datoriilor financiare in domeniul
contructiilor se face conform unui scenariu in care o companie straina liciteaza in Romania sau
preia activitatea pe post de antreprenor; ulterior compania straina preda obiectul de activ itate unui
companii subcontractante din Romania. Astfel, aceasta din urma presteaza un serviciu ‘in
strainatate’ unei firme straine, beneficiind de pe urma unei cote TVA zero si calificandu-se pentru
o reducere la impozitul pe profit doar de 5%. Mai mult, beneficiarul roman plateste in valuta
contractorului strain, in timp ce valuta revine, cel putin partial, subcontractantului.
Un exemplu revelator in folosirea acestei metode a fost circuitul operational desfasurat de SC
VIROLITE POLIMERI FUNCTIONALI SA Victoria, din Jud. Brasov, cu societatea straina
PUROLITE INTERNATIONAL LTD. Garda Financiara a descoperit ca societatea romaneasca
platea partenerului din strainatate 3,232,182 USD pentru servicii importate de management,
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consultanta, cercetare-si-dezvoltare, publicitate. A se retine ca societatea straina detinea 51% din
actiunile SC VIROLITE POLIMERI FUNCTIONALI SA Victoria. Evident a fost imposibil de
regasit o materializare a serviciilor respective in dezvoltarea sau cresterea productivitatii
companiei “beneficiare” din Romania. Mai mult, suma respectiva a fost in mod deliberat
inregistratata drept “cheltuieli de cerecetare si dezvoltare”, fara a se calcula plata de rigoare a
datoriilor la stat care se ridicau la 15,2 bil LEI. Un alt exemplu este societatea SC TITAN SA
Bucuresti, care a platit fara o baza legala 409,877 USD societatii SAINT GEORGE LTD. Cipru,
pentru servicii nematerializate in activitatea beneficiarului roman.
c.

In sfera importurilor si exporturilor – interpunerea unei societati (reala sau nu, dar
ulterior intrebuintata) in circuitul comertului pe piata interna, pentru importul de materie
prima, marfuri si produse finite depreciate, pentru care nu se plateau taxe vamale.

In acest mod, marfurile de import, depreciate, sunt vandute “pe hartie” companiei fantoma.
Ulterior preturile salta sau se aliniaza la pretul pietii pentru marfurile care se vand ca atare unui
“cumparator de buna-credinta”. Impozitele implicite pentru diferenta de pret intre valoarea mica
raportata la vama si valoarea reala de pe piata sunt, in cele mai multe cazuri, imposibil de
recuperat. De fapt, se creaza un circuit fals de documente, marfurile fiind transferate practic de la
vama direct la “cumparatorul de buna-credinta”.
In ceea ce priveste exporturile, practica institutiilor de control fiscal si financiar puncteaza doua
forme de evaziune fiscala . Pe de o parte, marfurile cumparate in tara sunt exportate le preturi
medii catre beneficiari din strainatate din “paradisul fiscal”; acolo, dupa ce pretul salta, diferenta
pana la valoarea reala a exportului este recuperata in valuta. Pe de alta parte, “exportul fara
specificatie”
inseamna ca marfurile “exportate” nu parasesc de fapt teritoriul tarii, fiind inlocuite cu produse de
calitate mult inferioara. Astfel, societatea “exportatoare” beneficiaza de cunoscuta cota zero a
TVA si 5% impozit pe profit.
Evident ca “beneficiarul” strain va trebui sa transfere valuta in conturile exportatorului roman,
ceea ce inseamna ca, cel putin, castigurile in urma unor astfel de activitati de “export” se intorc in
Romania. De fapt, beneficiarul strain emite o factura fiscala pentru servicii furnizate din
strainatate (marketing, consultanta, etc.), asadar valuta ramane in afara Romaniei, si exportatorul
roman creste in mod artificial chelu tielile pe factura. In acelasi timp, marfurile ramase efectiv in
Romania sunt preluate de un “cumparator de buna-credinta” care incepe inregistrarile in
contabilitate, pe baza unei facturi de la compania -fantoma. Astfel, se completeaza un circuit
economic aparent real si legal, in vreme ce bugetul de stat este prejudiciat, si valuta delapidata de
pe piata financiara reala este transferata in strainatate.
Aceste exemple duc la concluzia ca astfel de metode de evaziune fiscala sunt folosite in crearea
complexa unui sistem de delapidare ingenios. De exemplu, SC AZOMURES SA TG. Mures a
platit in avans 3 mil USD unei companii CHARING CROSS TRADING LTD Amsterdam.
Motivul a fost achizitionarea cu numerar in avans a unei centrale termice “Siemens” apreciata la
16 mil USD. Respectiva centrala nu a fost vreodata achizitionata, si suma de 3 mil de USD a fost
returnata in 216 zile. Ulterior, aceeasi suma a fost din nou transferata companiei straine, drept
plata in avans, cu aceeasi destinatie, si returnata de mai multe ori, asa incat in intervalul
decembrie 1998 – februarie 2001 suma de 3 mil USD a fost prezenta in conturile SC
AZOMURES SA doar pentru 33 zile.
Pe baza unei informatii referitoare la retele de contrabanda care opereaza in sfera importului,
productiei si comertului cu orez, Garda Financiara centrala si politia au descoperit un caz foarte
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complex care a combinat folosirea mai multor metode. Un grup de companii cu actionari de
origine Araba au importat cantitati uriase de orez “neprelucrat”, l-au declarat la vama drept
materie prima folosita in procesul lor de productie. Pentru aceste materii prime, companiile au
beneficiat de scutiri la plata taxelor vamale si a TVA. Ca atare, EL MABROUK SRL a
comercializat pe piata interna, o mare parte din cantitatea importata, in timp ce evidentele aratau
tranzactii cu produse din orez rezultate din procesul de decorticare. Produsele, comercializate la
aproximativ 10% din valoarea lor reala, erau canalizate printr-o companie fantoma – SC
MARIANE PRODUCTION SRL Bucuresti. Ulterior, compania fantoma a emis o factura pe
cantitatea respectiva, drept “orez de calitate superioara” cu pretul aferent, catre o a treia companie
– SC ROHIM SRL—care a revandut-o societatii EL MABROUK SRL. Asadar, un circuit fals de
acte a acoperit diferenta de pret, in vreme ce produsele nu au plecat fizic niciodata de la EL
MABROUK. Evident ca societatea fantoma nu are nici un act, evidente sau facturi privind
datoriile financiare. Prejudiciul la bugetul de stat s-a ridicat la aproximativ 40 bil. LEI, in timp ce
aprox. 700 tone din orezul capturat a fost vandut la licitatie pentru a recupera din prejudicii.
d.

In domeniul zonelor defavorizate – o serie de tehnici de evaziune se foloseste de
facilitatile importante create agentilor economici care opereaza in zonele defavorizate,
zadarnicind scopul de balansare a economiei regionale, de reabsorbtie a fortei de
munca, si de creare de activitati productive, efectuandu-se in acelasi timp evaziune si
sustragere fiscala.

Societatile si-au infiintat “puncte de lucru” in zone defavorizate, pentru a beneficia de facilitatile
fiscale cum ar fi scutirea si absolvirea de plata a taxelor vamale, TVA, accize, impozit pe profit.
Doar falsul “circuit de acte” sprijina afirmatia ca activitatile planuite s-au desfasurat ‘intr-adevar’;
de fapt, materiile prime, bunurile finite si tehnologia de import sunt comercializate pe piata
interna.
Garda Financiara si politia au anchetat transportul de conserve de carne de vita de la SC SDR
YAN PROD SRL Stejaru, Jud. Tulcea, catre o companie din Braila, pentru a descoperi ca punctul
de lucru al furnizorului era locat in Altan Tepe, Jud. Constanta, o zona defavorizata. Transportul
provenea (fara nici o prelucrare) dintr-un import care a beneficiat de facilitatile fiscale acordate
zonelor defavorizate. Analize si anchete ulterioare privind activitatea SC SDR YAN PROD SRL
a scos la iveala ca societatea a importat conserve de carne de vita inghetata in valoare de 6,5 bil
LEI, si a comercializat-o fara prelucrare, evitand astfel plata la taxele vamale, TVA, si impozitul
pe profit.
Un alt caz se refera la SC BENYSEV SRL, Vatra Dornei, Jud. Suceava, care a importat
echipament si tehnologie in valoare de 10 bil LEI pentru punctul sau de lucru locat intr-o zona
defavorizata, beneficiind asadar de scutirile de la plata taxelor vamale si TVA. De fapt, importul
n-a fost nicodata folosit pentru activitatea “planuita” in zona defavorizata, insa au fost
comercializate pe piata interna. Prejudiciul la bugetul de stat adus prin aceste tehnici frauduloase
s-a ridicat la 13,2 bil LEI. Nemaifiind o surpriza, patronul societatii, retinut la ora de actuala, era
aceeasi persoana acuzata si de tranzactii frauduloase cu produse petroliere a SC TOMAS IULI
SRL Suceava (vezi Sectiunea a).
Un numar important de afaceri ilegale au creat o imagine falsa in opinia publica ca facilitatile
acordate zonelor defavorizate vor rezulta in crearea de zone infractionale lipsite de consideratie
pentru re-balansarea economiei regionale, re-absorbtia fortei de munca si stimularea productiei.
Controalele financiare si fiscale au scos intr-adevar la iveala ca multe societati si-au deschis
puncte de lucru in astfel de zone, doar pentru a profita de pe urma facilitatilor fiscale (scutirea de
impozit si taxe vamale, plata accizelor, TVA si impozitul pe profit). Majoritatea activitatilor
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economice ale acestor societati au fost create doar pentru a justifica circuitul actelor, si nu a de a
veni in sprijinul scopului declarat acordarii acestor facilitati.
???
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Partea II: Spalarea Banilor
Dupa 1989, tranzitia catre o economie de piata si deschiderea granitelor Romaniei a dus la o
crestere spectaculoasa a circulatiei transfrontaliere de marfuri, persoane, si capital, rezultand in
acelasi timp intr-o crestere serioasa a diferitelor tipuri de activitati infractionale.26
Infractionalitatea in floare si castigurile de pe urma ei a facut spalarea de bani – o notiune relativ
necunoscuta in economia romaneasca inainte de 1989 – una dintre problemele stringente cu care
se confrunta Guvernul.
Pe perioada negocierilor de pre-aderare, chestiunile referitoare la prevenirea si lupta impotriva
spalarii de bani sunt dezbatute in Capitolul 24 “Cooperarea in domeniul justitiei si afacerilor
interne” si Capitolul 4 “Libera circulatie de capital”.27 In ambele cazuri, obiectivul principal al
Uniunii Europene este acela de a se asigura ca tarile candidate au capacitatea de a se alinia unor
standarde adecvate si acceptabile in lupta impotriva spalarii de bani.
Romania accepta integral asquis-ul si nu cere nici o perioada de tranzitie sau derogari,
preconizand implementarea integrala a acquis-ului pana la data aderarii sale in Uniunea
Europeana.28 Comisia Europeana a recunoscut29 ca Romania si-a perfectionat in ultima vreme
cadrul de reglementare a controlului si luptei impotriva spalarii banilor.
Totusi, potrivit Consiliului Uniunii Europene,30 Romania mai trebuie sa:
- continuie alinierea la acquis-ul in doemniu, prin ratificarea si implementarea Conventiei de la
Strasburg privitoare la efortul impotriva spalarii castigurilor din infractiuni31 ;
- intareasca capacitatea administrativa a Oficiului National de Prevenire si Combatere a
Spalarii Banilor;
- asigure respectarea recomandarilor Financial Action Task Force; si
- completeze alinierea legislatiei la normele UE, in mod special cea de-a doua Directiva
referitoare la prevenirea folosirii sistemului financiar in scopul spalarii de bani. 32
Prima parte a acestui studiu va fi dedicata raspunsului la intrebarea care ar fi pasii concreti pe
care ar trebui sa ii ia autoritatile din Romania pentru a face legislatia romaneasca compatibila cu
reglementarile UE.
1. Acquis -ul Comunitar in domeniul spalarii banilor
Acquis-ul cuprinde:

26

Intre 1990 si 2000 nivelul infractionalitatii a crescut de mai mult de patru ori. “Raportul Periodic pe 2001
asupra Progresului Romaniei catre Aderare” Comisia Comunitatii Europene, Bruxelles, 13.11.2001,
SEC(2001) 1753.
27
Contrar impartirii formale a problemei in doua capitole, nu exista nici o diferenta in practica, intre
cerintele capitolului. Din aceasta perspectiva, pentru scopul studiului de fata, se va lua in considerare un
singur acquis privind spalarea de bani valabil atat pentru Capitolul 4 cat si pentru Capitolul 24.
28
Pe baza informatiei de la Centrul de Informatie a Comisiei Europene in Romania
http://www.infoeuropa.ro
29
“Raportul periodic pe 2001 privind progresul Romaniei catre aderare.” Comisia Comunitatii Europene,
Bruxelles, 13.11.2001. SEC(2001) 1753.
30
Decizia consiliului 2002/92/CE asupra principiilor, prioritatilor, obiectivelor intermediare si a conditiilor
cuprinse in Parteneriatul pentru Aderare cu Romania, 28 ianuarie 2002.
31
Vezi Conventia din Anexe.
32
Directiva 2001/97/CE din decembrie 2001 (OJL 344 din 28/12/2001).
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Conventia Europeana asupra Spalarii de Bani, Depistarea, Sechestrarea si Confiscarea
Beneficiilor din Infractiuni (denumita in acest studiu Conventia de la Strasbourg), 8.11.1990
(Consiliul Europei);
Directiva Consiliului 91/308/CEE asupra prevenirii folosirii sistemului financiar in scopul
spalarii banilor, 10 iunie, 1991;
Directiva 2001/97/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 decembrie 2001
amendare la Directiva Consiliului 91/308/CEE referitoare la prevenirea folosirii sistemului
financiar in scopul spalarii banilor;
Cele 40 de Recomandari ale FATF, privind Spalarea Banilor 33 , din 1996. 34
Conventia Natiunilor Unite impotriva Traficului Ilicit de Narcotice si Substante Psihotropice
(mentionata in prezentul studiu drept Conventia de la Viena), 19 decembrie 1988;
Decizia Cadrului Consiliului din 26 decembrie 2001 privind spalarea banilor, identificarea,
urmarirea, stoparea, capturarea si confiscarea mijloacelor si castigurilor din infractiuni.
(2001/500/JHA)35 .

Unul dintre urmatoarele acte deliberate constituie spalare de bani:36
- conversia sau transferul de bunuri (sau asistenta la), avand la cunostinta faptul ca bunurile
respective provin din activitati penale sau participare la asemenea activitati, in scopul de
mascare sau tainuire a originii ilicite a bunurilor, sau de asistenta a unei persoane implicata in
astfel de activitati sa scape de consecintele legale ale faptelor sale;
- tainuirea sau mascarea adevaratei naturi, proveniente, locatii, circulatii, drepturi privind
proprietatea de bunuri, cunoscand faptul ca acele bunuri provin din activitati penale sau din
participare la astfel de activitati;
- achizitionarea, pastrarea sau folosirea bunurilor, stiind, la momentul livrarii, ca acestea
proveneau din activitati penale sau din participare la astfel de activitati;
In scopul combaterii spalarii banilor, astfel de activitati penale 37 inseamna:
- infractiuni specificate in Articolul 3(1)(a) al Conventiei de la Viena 38 acoperind asa-numita
spalare de bani din traficul de stupefiante;
33

Desi Cele 40 de Recomandari ale FATF privind Spalarea Banilor si Conventia de la Strasbourg nu
cosntituie in mod direct parte a legislatiei UE, sunt considerate parte a acquis -ului datorita Pirncipiului 13
al Pactului de Pre-Aderare privind Crima Organizata intre Statele Membre ale Uniunii Europene si Tarile
Candidate din Eurpa centrala si de est si Cipru din 1998 (adoptat sub Titlul VI al Tratatului pe Uniunea
Europeana. OJC 220 din 15/7/98). Pactul face parte din acquis. Art. 13 recomanda ca in scopul combaterii
spalarii de bani ar trebui sa se implementeze integral Cele 40 de Recomandari FATF, Directiva Consiliului
91/308/CEE din 10 iunie 1991 si Conventia de la Strasbourg din 1990. In plus, statele au cazut d acord sa
infiinteze, daca nu au fact-o deja, unitati de inteligenta financiara la nivel national.Romania, alaturi de
celelalte tari CEE, a fost de acord sa implementeze integral actele mentionate, in scopurile combaterii
spalarii de bani.
34
Recomandarile au fost initial elaborate in 1990. Revizuite in1996. Vezi Apendice 1.
35
OJL 182, 05/07/2001, p.1. Decizia de Cadru cere statelor membre UE sa dopte masuri similare legate de
aplicarea Conventiei din 1990. Se bazeaza pe cererea Consiliului European de revizuire a legii penale si
procedurilor in cazul spalarii de bani, in principal confiscarea de fonduri, si o gama suficient de mare si
uniforma a activitatilor penale care constituie cele mai importante infractiuni de spalare de bani in toate
statele membre, in scopul de a acorda o asistenta bilaterala completa in investigatia si urmarirea penala a
infractiunilor financiare care includ impozite si taxe.
36
Directiva Consiliului 91/308/CEE asupra prevenirii folosirii sistemului financiar in scopul spalarii
banilor, 10 iunie 1991, art. 1 Directiva este unul dintre instrumentele internationale in lupta impotriva
spalarii de bani.
37
Ibid. vezi si Conventia de la Viena, Art. 3(a).
38
vezi si Conventia unica a Natiunilor Unite privind Narcoticele din 1961; Protocolul din 1972 amendare la
Conventia Unica din 1961; Conventia privind Substantele Psihotropice din 1971.
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orice tip de implicare penala in comiterea unei infractiuni majore.39

In conformitate cu cea de-a doua Directiva, care vine in completarea infractiunilor definite in
Art.3(1)(a) al Conventiei de la Viena, infractiunile majore sunt cel putin:
- activitatile organizatiilor criminale definite in Art. 1 al Actiunii Comune 98/733/JHA
(infractiuni pedepsite prin privarea de libertate de mai mult de un an maxim (masuri de
confiscare) sau mai mult de 6 luni minim (infractiuni de spalare de bani) 40 ;
- frauda majora definita in Art. 1 (1) si 2 al Conventiei PIF din 1995;
- coruptie;
- o infractiuni care poate genera castiguri substantiale si care este pedepsita printr-o sentinta
severa cu inchisoarea.
Conform Deciziei de Cadru a Consiliului din 26 decembrie 2001, infractiunea financiara grava,
implicand impozite si taxe, ar trebui adaugata la aceasta lista.
Urmatoarele persoane si institutii41 (in timpul functiunii) sunt considerate a fi supuse obligatiei
impuse de Directiva privind spalarea banilor:
- institutiile de credit;
- institutiile financiare (inclusiv companiile de asigurari, firmele de investitii si investitiile
colectiv);
- auditori, contabili externi, si consultanti fiscali;
- agenti imobiliari;
- notari si alti profesionisti legali independenti oricand acestia ofera asistenta in planuirea si
executarea tranzactiilor clientilor lor 42 sau participa in numele sau pentru clientii lor in orice
tranzactie financiara sau imobiliara;
- afaceristi cu bunuri de mare valoare (pietre sau metale pretioase, opere de arta, obiecte din
licitatii) atunci cand plata se efectueaza in numerar in valoare de 15,000 EURO sau mai mult;
- cazinouri.
Pentru simplificarea limbajului, institutiile si persoanele mentionate, care intra sub incidenta
Directivei, vor fi amintite drept “institutii” in acest studiu.
Statele se vor asigura ca institutiile cer identificarea clientilor lor43 , prin prezentarea de dovezi,
atunci cand intra in relatii de afaceri, in mod special cind deschid un cont sau ofera conditii sigure
de pastrare.
Cererea de identificare se va aplica si in tranzactiile cu alti clienti decat cei mentionati mai sus,
implicand sume mai mari de 15,000 EURO, daca tranzactia este facuta intr-o singura operatiune

39

Conform celei de-a doua Directive privind spalarea de bani din 4 decembrie 2001. Vezi si Recomndarea
# 4 a FATF sugerand extinderea infractiunii de spalare de bani proveniti din traficul cu stupefiante in
infractiuni majore.
40
OJL 351, 29.12.1998, p.1
41
Art. 1 al Directivei 2001/97/CE din 4 decembrie 2001 amendare la Directiva Consiliului 91/308/CEE
asupra prevenirii folosirii sistemului financiar in scopul spalarii de bani.
42
Tranzactiile privitoare la vanzarea si cumpararea de imobiliare sau entitati comerciale, administrarea
banilor de la clienti, titluri de valoare sau alte active; infiintarea si administrarea unui cont bancar, conturi
de depuneri sau valori; organizarea contributiilor necesare infiintarii, operarii sau administrarii
companiilor; infiintarea, operarea sau administrarea corporatiilor, societatilor sau altor structuri similare.
43
Directiva Consiliului 91/308/CEE, Art. 3(1). Vezi si Cele 40 de Recomandari ale FATF, Recomandarea
#10, privind identificarea clientilor si regulile de mentinere a evidenti.
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sau mai multe care par a avea legatura intre ele. Toti clientii din cazinouri vor fi identificati daca
vand sau cumpara jetoane in valoare de 1,000 EURO sau mai mult.
Se va realiza identificarea clientului si a persoanei care sustine ca actioneaza in numele clientului.
Atunci cand se realizeaza o tranzactie cu un client care nu a fost fizic prezent pentru identificare,
institutiile si persoanele mentionate mai sus ar trebui sa ia masuri potrivite speciale necesare
pentru compensarea unui risc ridicat de spalare a banilor. Astfel de masuri vor asigura stabilirea
identificarii clientului, de exemplu, cererea de acte aditionale, sau masuri suplimentare pentru
verificarea si certificarea actelor primite.
Pentru a indeplini cerintele de identificare privind persoanele juridice, institutiile vor lua, cand
este nevoie, masuri pentru verificarea existentei legale si a structurii clientului, obtinand ori de la
registrul public ori de la client, sau ambele, dovada de infiintare a companiei, care sa includa
informatii privind numele clientului, forma legala, adresa, directorii si reglementarile care pun in
legalitate desfasurarea activitatii afacerii clientului.
Pentru a asigura probe in investigatiile pe marginea spalarii de bani, Statele vor cere institutiilor
sa pastreze, pe o perioada de cel putin cinci ani, urmatoarele 44 :
- in cazul identificarii, o copie sau referintele evidentelor cerute;
- in cazul tranzactiilor, probe si evidente, constand in documente originale sau copii admisibile
in achetele instantelor judecatoresti, conform legislatiei nationale in vigoare.
Institutiile vor examina cu mare atentie orice tranzactie care li se pare suspecta de spalare de bani
si vor evita desfasurarea unor astfel de tranzactii. 45 Daca evitarea nu este posibila sau ar afecta
eforturile de urmarire a beneficiarilor operatiunilor de spalare de bani, institutiile vor informa
imediat autoritatile.
Legile confidentialitatii46 institutiei financiare vor fi astfel concepute incat sa nu impiedice lupta
impotriva spalarii banilor. Institutiile, directorii si angajatii sai trebuie sa informeze autoritatile
responsabile de combaterea spalarii banilor din proprie initiativa sau cand observa actiuni care
indica spalare de bani.
Informarea autoritatilor responsabile de combaterea spalarii banilor, de catre un angajat sau
director al unei institutii privind activitati de spalare a banilor, nu va constitui o incalcare a
vreunei restrictii referitoare la dezvaluire de informatie, si nu va atrage nici o penalizare a
institutiei, directorilor sau angajatilor sai.
In plus, institutiile, directorii si angajatii nu vor dezvalui clientilor sau altor persoane faptul ca au
fost informate autoritatile sau ca se desfasoara vreo ancheta privind spalarea de bani.
Statele se vor asigura ca, daca in timpul investigatiilor in cadrul institutiilor de catre autoritati
competente 47 , aceste autoritati descopera fapte ce ar putea constitui dovezi de spalare de bani,
acestea vor informa autoritatile responsabile de combaterea spalarii banilor.

44

Idem Art.4
Idem. Art.5 si Art.7.
46
Idem. Art. 6, Art. 8 si Art. 9; vezi si Cele 40 de Recomandari ale FATF, Recomandarea #2.
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Idem Art.10.
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Si structurile de supraveghere imputernicite prin lege sau reglementare sa supravegheze fondurile,
bursa si pietele financiare derivate, trebuie sa informeze autoritatile responsabile de combaterea
spalarii banilor, daca descopera fapte ce ar putea sa constituie dovezi de spalare a banilor.
Conventia din 1990 recomanda masuri pentru deprivarea infractorilor de castigurile din
infractiuni. Aceste masuri constau in:
- Masuri de confiscare;
- Masuri investigative si provizorii care sa permita identificarea si descoperirea bunurilor
pasibile de confiscare si prevenirea oricarei afaceri, transfer sau vanzare a acestor bunuri;
- Puteri speciale de ancheta care sa permita instantelor sau altor autoritati competente sa ceara
spre investigare dovezi bancare, financiare sau penale, sau sa le retina pentru a conduce
actiunile mai sus mentionate;
- Tehnici speciale de ancheta care sa faciliteze identificarea si depistarea bunurilor si
strangerea dovezilor (ordine de supraveghere, observare, interceptare a telecomunicatiilor,
accesare a sistemelor de calculatoare si ordine pentru prezentarea unor anumite documente);
- Oferirea de remedii legale eficiente partilor interesate afectate de masurile 1 si 2 de mai sus,
pentru pastrarea drepturilor acestora;
- Stabilirea infractiunilor de spalare de bani drept infractiuni sub incidenta legilor nationale;
- Cooperare internationala.
2. Reglementarile curente ale Romaniei in domeniul spalarii banilor
Fiind un stat in sud-estul Europei cu granite la Marea Neagra, Romania este pozitionata strategic
intre Est si Vest, si reprezinta o portiune importanta a “Rutei Balcanice” in traficul cu stupefiante
si arme din afara Europei, creand asadar conditii atractive pentru spalarea de bani a gruparilor de
crima organizata.
Principalul intermediar in actiunile de spalare de bani din tara, se crede a fi sectorul bancar, dar
alte institutii financiare, precum companiile de brokeri sau de asigurari ar putea fi la randul lor
implicate in acest proces. La ora actuala, principalele surse de castiguri ilicite sunt considerate a fi
traficul cu stupefiante, arme si substante radioactive; traficul de persoane; contrabanda cu tigari,
cafea si alcool; traficul cu titluri bancare false si cu automobile furate din Vest.48
O analiza a fenomenulu i de spalare a banilor distinge trei piloni in cadrul sectorului financiar din
Romania:
- institutiile de stat, care pana nu demult au controlat marea majoritate a pietii;
- marile institutii financiare internationale; si
- bancile locale si regionale.49
Este improbabil ca primii doi piloni sa fie de obicei surse de fonduri ilicite sau de spalare a
banilor; adaugarea de bariere normative si administrative dupa 11 septembrie, in urma
investigatiilor privind eventualele operatiuni ale grupurilor teroriste si ale altor organizatii
simialre, transforma spalarea banilor intr-o activitate extrem de costisitoare si complexa. Si totusi,
situatia este diferita in ce priveste bancile locale si regioanle. Putinele obstacole pentru intrarea
pe piata, permit aparitia unor banci private mici, infiintate de organizatii criminale, cu
scopul de spalare de fonduri. Cu toate acestea, dimensiunea relativ mica a sectorului bancar din
48

Raportul Anual al Comitetului Selectiv de Experti in Evaluarea Masurilor Impotriva Spalarii de Bani al
Consiliului Europei (Comitetul PC-R-EV), Bruxelles, 1999.
49
“Re -evaluarea Conducerii si a Guvernarii.” Oxford Analytica, selectata pentru intalnirea anuala a
Forumului Economic International. New York, 31 ianuarie – 4 februarie, 2002.
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Romania, il face o sursa improbabila de spalare de bani substantiala 50 (in termeni
internationali/Europeni).
Ultimul raport al Departamentului de Stat al SUA privind Controlul International al Narcoticelor,
clasifica Romania drept o zona de “ingrijorare”, dar afirma ca regimul Romaniei impotriva
spalarii banilor pare a fi pe drumul cel bun si nu indica potential pentru cresterea activitatilor de
spalare de bani.
Cu toate acestea, in tara, o posibila sursa de ingrijorare o constituie scontata cresterea
rapida a sectorului financiar si bancar, legata de intentia Bancii Nationale a Romaniei de
initiere a comercializarii instrumentelor financiare derivate, stimuland astfel activitatile de
inginerie financiara.
In plus, Romania implementeaza la ora actuala noi acte normative privind bursa, ceea ce
sugereaza o relaxare treptata a constrangerilor circulatiei de capital. Aceasta relaxare va permite
mai multe operatiuni internationale care, la randul lor, pot crea mai multe posibilitati pentru
spalarea banilor.
2.1 Legislatia romaneasca impotriva spalarii banilor
Inainte de 1999 Romania nu a avut acte normative impotriva spalarii banilor. Totusi, Romania s-a
confruntat cu o crestere a problemei spalarii de bani, pe de o parte, si pe de alta parte, a necesitatii
de a se alinia standardelor UE, ca si cerinta in progresul procesului de aderare. Asadar, Guvernul
Romaniei, a adoptat, in ultimii ani, un numar considerabil de acte normative pe marginea
prevenirii spalarii banilor.
La ora actuala, legislatia impotriva spalarii de bani consta in:
- Legea 21/1999 asupra prevenirii si pedepsirii spalarii banilor;
- Legea 78/2000 asupra prevenirii, depistarii, si pedepsirii activitatilor de corptie;
- OU 190/2000 privind regimul metalelor pretioase in Romania;
- OU 207/2000 privind amendarea Codului Penal si Codului de Procedura Penala;
- OU 237/2000 privind amendarea Legii 21/1999 asupra prevenirii si pedepsirii spalarii
banilor;
- OU 153/2001 privind implementarea Rezolutiei 1373/2001 a Consiliului de Securitate a
Natiunilor Unite pentru Lupta Imptriva Terorismului International;
- HG 479/2002 privind aprobarea Regulamentului vizand constituirea si functionarea Oficiului
National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
- Normativele 3/2002 ale Bancii Nationale privind standardele informatiei asupra clientilor;
- Hotararea nr. 3 a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
privind Raportarea operatiunilor suspecte si Raportarea operatiunilor in numerar ce depaseste
10,000 EURO, din 28 iunie 1999.
Cele mai inventive aspecte ale Legii 21/1999 vizand prevenirea si pedepsirea spalarii banilor apar
in reglementari precum:
- definitia infractiunii penale de spalare de bani (Art.23);
- identificarea clientilor in orice operatiune egala sau mai mare de 10,000 EURO (Art.9 si 10);
- obligatia institutiilor financiare de a raporta operatiunile suspecte (Art.3);
- confidentialitatea bancara privind spalarea banilor (Art.7);
- confiscarea obligatorie a bunurilor care formeaza obiectul spalarii de bani (Art.25);
50

Idem
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-

sanctiuni financiare si disciplinare (Capitolul IV);
infiintarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (mentionat in
acest studiu ca si Oficiul National) (Capitolul III).

Cu toate acestea, exista urmatoarele principale deficiente si incompatibilitati cu legislatia UE51 :
1.

Definitia spalarii de bani (Art.23) foloseste o lista specifica de infractiuni pena le, reducand
numarul si varietatea faptelor care pot fi considerate activitati penale de spalare a banilor.
Acest lucru nu corespunde cu “abordarea integrala a infractiunilor” folosita in Conventia de
la Strasbourg si in legislatia UE (pina in prezent spre exemplu, evaziunea fiscala nu este
acoperita de legea actuala).

2.

Lista institutiilor si a persoanelor implicate in combaterea spalarii banilor (Art.8) nu include
agentii imobiliari, birourile de schimb valutar, avocatii, notarii, contabilii externi, audit orii,
afaceristii cu bunuri de mare valoare, sau cazinourile 52 . In acelasi timp, definirea subiectilor
drept “orice alta persoana fizica sau juridica […] dinafara sistemului financiar si bancar”
poate eventual crea dificultati in controlarea indeplinirii obligatiilor impuse de Lege acestor
persoane.

3.

Obligatia de a raporta Oficiului National tranzactii referitoare la depunerea sau retragerea de
numerar in valoare de peste 10,000 EURO, este considerata prea mare, si ar trebui aplicata
tuturor operatiunilor in numerar; mai mult, nu exista in prezent nici o obligatie de raportare a
tranferului transnational de numerar din conturile bancare.

4.

Privitor la reglementarile de confidentialitate, exista o inconsistenta intre cerinta ca bancile
sa raporteze operatiuni Oficiului National, si prevederile Legii Bancare53 prin care bancile
sunt obligate sa pastreze secretul informatiei pana la o etapa ulterioara a urmaririi penale. Se
poate apela la instanta la cererea procurorului dupa inceperea procesului de urmarire
penala. In plus, Legea nu specifica clar daca dezvaluirea de informatie catre autoritatile
responsabile de combaterea spalarii banilor nu constituie o incalcare a obligatiei de
confidentialitate. In schimb, Legea spune doar ca institutiile financiare nu vor suferi
sanctiuni disciplinare, civile sau penale pentru aceste dezvaluiri.

5.

O alta deficienta, desi nu este o deficienta directa a Legii, poate fi regasita in faptul ca
statutul Bancii Nationale nu a fost modificat conform prevederilor Legii – pentru asumarea
obligatiei de a verifica daca prevederile impotriva spalarii banilor sunt adoptate de
institutiile financiare.

6.

Prevederile Legii care stipuleaza ca persoanele si institutiile financiare au obligatia sa
raporteze suspiciunile legate de spalarea banilor, pe baza unor dovezi concrete, pot crea
problema descurajarii raportarii.
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Pentru mai multe detalii, vezi raportul pe redactarea amendamentului la Legea Nr. 21/99 realizata de
Consultantul pe probleme de Pre-Aderare a Oficiului National.
52
Obligatia de raportare ar putea fi extinsa si asupra altor categorii conform nevoilor specifice legate de
economia si sistemul Romaniei (oficiile postale si persoanele juridice care presteaza servicii de transfer de
bani, agentiile de turism, alte entitati implicate in procesul de privatizare, vamile…).
53
Legea 58/1998 privind Activitatile Bancare.
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7.

Legea nu are nici o prevedere specifica care sa permita inceperea urmaririi penale in caz de
spalare de bani, sau in situatia in care presupusa infractiune s-a comis in afara granitelor
tarii.

Legea 78/2000 referitoare la prevenirea, depistarea, si incriminarea activitatilor de coruptie, a
avut un impact pozitiv asupra combaterii spalarii banilor, prin stabilirea spalarii de bani drept
infractiune in directa legatura cu coruptia, in cazul in care bunurile (obiect al spalarii de bani)
sunt obtinute prin actiuni considerate acte de coruptie (Art.17).
Mult mai importante sunt totusi prevederile legate de confidentialitatea bancara, potrivit carora
persoanele si institutiile sub incidenta Legii, sunt obligate sa raporteze autoritatilor informatia
presupusa a avea legatura cu infractiunea de coruptie (incluzand acte de spalare de bani) (Art.
24), dar dezvaluirea unor astfel de informatii nu violeaza notiunea de confidentialitate
profesionala sau bancara (Art. 25). Acest lucru a reparat intr-o oarecare masura mai susmentionatele deficientele ale Legii 21/1999 privind spalarea banilor; totusi, prevederile Legii
78/2000 sunt valabile doar pentru infractiuni de spalare de bani legate de coruptie.
Normativele 3/2002 ale Bancii Nationale privind standardele informarii despre clienti reprezinta
o dezvoltare aditionala a Legii 21/1999 si sunt aplicate bancilor romanesti si straine cu filiale in
Romania. Pe baza Normativelor, in scopul desfasurarii de activitati conform cadrului legal,
bancile trebuie sa adopte politici si proceduri pentru a-si cunoaste clientii. Acestea trebuie sa fie
specifice fiecarei banci, in functie de natura, complexitatea si dimensiunea activitatilor sale.
In mod special pentru identificarea clientilor, Normativele stipuleaza:
- bancile nu au voie sa intre in relatii de afaceri pana cand nu s-a efectuat identificarea
corespunzatoare a clientului. Cand exista dubii privind veridicitatea informatiei oferita de
clienti si/sau cand nu se poate verifica acest lucru, bancile pot refuza initierea relatiei de
afaceri sau prestarea de servicii ceruta;
- bancile trebuie sa revizuiasca si sa actualizeze periodic informatia asupra clientilor si sa
mentina in conditii prielnice de functionare sistemul de detectare a operatiunilor neobisnuite
si suspecte;
- bancile trebuie sa-si instruiasca permanent personalul in obtinerea de informatii corecte
asupra clientilor;
- directorii de banci si ceilalti membri din comitetul de conducere sunt responsabili pentru
implementarea tuturor prevederilor Normativelor.
Normativele Bancii Nationale contin reglementari cuprinzatoare cu descrieri detaliate ale
prevederilor referitoare la identificarea clientului. Din acest punct de vedere, ar putea fi
folositor sa se considere posibilitatea extinderii normativei care acopera acum doar bancile,
si asupra altor entitati sub incidenta Legii privind spalarea banilor (de exemplu, alte
institutii de credit, institutii financiare precum societatile de asigurari si fonduri de
investitii, auditori, agenti imobiliari, etc.) .
2.2 Alte realizari privind spalarea banilor
OU 190/2000 privind regimul metalelor pretioase in Romania stipuleaza ca operatiunile cu metale
pretioase pot fi desfasurate doar de persoanele fizice sau juridice autorizate de Banca Nationala,
iar aceste persoane au obligatia sa informeze Oficiul National in legatura cu tranzactiile cu metale
pretioase, suspecte de a constitui o infractiune de spalare de bani. OU 207/2000 amendare si
completare a Codului Penal si a Codului de Procedura Penala, stabileste competenta instantelor
judecatoresti in anchetarea infractiunilor legate, in primul rand, de spalarea banilor. Hotararea
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nr.3 a Oficiului National vine in sprijinul implementarii practice a Legii 21/1999 privind spalarea
banilor, aproband formatul standard al Raportarii operatiunilor suspecte si al Raportarii
operatiunilor in numerar care depasesc 10,000 EURO.
OU 153/2001 privind implementarea Rezolutiei 1373/2001 a Consiliului de Securitate al
Natiunilor Unite pentru combaterea terorismului international, a fost data imediat dupa atacurile
teroriste de la 11 septembrie, dupa Plenul Extraordinar FATF din 31 octombrie 2001, din
Washington. Pe perioada Plenului, misiunea FATF de combatere a spalarii de bani a fost extinsa
pentru a include si lupta impotriva terorismului.
Prin aceasta Ordonanta Guvernul Romaniei se pune de acord asupra faptului ca terorismul
international si crima organizata au ridicat problema spalarii banilor la nivel transnational, si
admite necesitatea coordonarii eforturilor la nivele nationale, regionale si internationale in
combaterea spalarii de bani.
Acesta Ordonanta infiinteaza Consiliul Inter-Ministerial coordonat de Ministerul Afacerilor
Externe, care are obligatia sa prezinte Guvernului Romaniei rapoarte privind implementarea
Rezolutiei Natiunilor Unite referitoare la Combaterea Terorismului International.
In acelasi timp, in ciuda faptului ca Romania are un cadru de reglementare destul de cuprinzator
referitor la spalarea banilor, inca nu s-a ratificat una dintre conventiile de baza privind
spalarea de bani – Conventia de la Strasbourg din 1990 – care reprezinta o parte
fundamentala a acquis-ului comunitar.
Regimul masurilor normative este un aspect cu deosebire problematic. Aceste masuri pot fi
adoptate, in principiu, doar pe perioada unei anchete penale pentru a repara daunele
provocate de infractiune sau de se asigura ca daunele vor fi platite, si nu cu scopul de
prevenire.54
Luand in considerare spalarea banilor, depistarea, sechestrarea si confiscarea bunurilor obtinute
de pe urma infractiunilor, Conventia stipuleaza masuri care ar trebui luate la nivel national si
cooperarea internationala privind aceste chestiuni. Celalalt aspect important al Conventiei care va
conduce la modificari semnificative in legislatie, se regaseste in definitia “presupusei
infractiunii”. Conform Conventiei, o presupusa infractiune este orice infractiune penala
generatoare de castiguri (beneficii economice de pe urma infractiunilor penale). Prin contrast,
legislatia nationala enumera o lista mare dar definitiva a infractiunilor, folosita in determinarea
spalarii banilor.
2.3 Sistemul institutional pentru combaterea spalarii banilor
Cadrul institutional de prevenire si control al spalarii de bani in Romania este destul de mare si
cuprinzator, incluzand Ministerul de Finante, Ministerul de Justitie, Banca Nationala, Comisia de
Valori Nationale si Inspectoratul General al Politiei.
Oricum, principalele responsabilitati in implementarea actelor normative privind combaterea
spalarii banilor revin in sarcina Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii
Banilor, care a fost infiintat in 1999. Oficiul national este compus din reprezentanti ai diferitelor
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Raportul pe redactarea amendarii la Legea 21/99 a Consultantului pe probleme de Pre -Aderare al
Oficiului National care concluzioneaza: “este urgent ca Romania sa ratifice Conventia din 1990 astfel
incat sistemul de confiscare si masurile normative sa fie in mod general reanalizate”.
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corpuri guvernamentale,55 si actioneaza ca filtru intre entitatile financiare raportoare si Oficiul
Public de Procuratura.
Guvernul Romaniei a aprobat recent o noua reglementare privind Oficiul National, 56 dar
atributiile acestuia nu au fost schimbate radical.
Principalele atributii ale Oficiului National sunt:
- analiza si procesarea informatiei primita de la institutiile financiare si persoanele care au
obligatia sa coopereze cu autoritatile in cazul depistarii unui indiciu de spalare de bani;
- Investigarea, din proprie initiativa, a cazurilor din domeniul starii materiale;
- Suspendarea executarii de operatiuni suspecte de spalare de bani;
- Informarea Oficiului Public de Procuratura de pe langa Curtea Suprema, in legatura cu
cazurile in care exista dovezi importante de spalare de bani;
- Organizarea de programe de instruire a persoanelor si entitatilor raportoare privind suspectii
de spalare de bani;
- Colaborarea cu alte institutii din sfera spalarii banilor, si promovarea schimbului de
informatie si experienta cu institutii din strainatate care au aceleasi atributii.
Pentru a-si indeplini atributiile, Oficiul National, care este FIU in Romania, a devenit membru al
Grupului Egmont, fapt care ii permite conectarea la Egmont Secure Web, fapt care permite un
schimb de informatie sigur, referitor la operatiunile financiare. In plus, Oficiul a semnat
Memorandumurile de Intelegere cu Slovacia si Belgia privind schimbul de informatie
financiara.57
In 2000, Oficiul National a trimis 130 de rapoarte catre Oficiul General de Procuratura. S-au
inceput investigatiile in 87 de cazuri, iar 3 dintre aceste au fost trimise in instanta. Au fost
eliberate 8 mandate de sechestrare in anchetele asupra spalarii de bani, pe bunuri in valoare de 2,5
milioane EURO. Capacitatea Oficiului National de procesare a informatiei si lupta impotriva
activitatilor de spalare de bani a crescut constant in 2001. In timp ce in 1999 Oficiul National a
primit si analizat 168 de rapoarte referitoare la operatiuni suspecte, numarul lor a crescut la 372 in
2000 si la 706 in 2001. Un alt indicator direct al imbunatatirii situatiei in acest domeniu, il
constituie o diminuare a sumelor de bani spalate in Romania: 519 mil. EURO in 2001 comparat
cu 900 mil. EURO in 2000 58 .
Pentru o consolidare a capacitatii sale institutionale, Oficiul National beneficiaza de un Program
de finantare PHARE, in valoare de 500,000 EURO, destinati in primul rand intaririi capacitatii de
identificare a tranzactiilor suspecte. Cu acelasi sprijin financiar, Oficiul National a incheiat
acorduri twinning cu Italia si Austria.
2. Concluzii si Recomandari
Rezumand analiza de mai sus, recomandarile privind combaterea spalarii de bani in Romania pot
fi impartite in doua: una va discuta pasii necesari in indeplinirea cerintelor acquis-ului; cealalta se
55

Minsiterul finantelor, Ministerul Justitiei, Ministerul Afacerilor Interne, Banca Nationala, Oficiul Public
de Procuratura de pe langa Curtea Suprema, Asociatia Bancara din Romanaia, si Curtea de Audit.
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HG 479/2002 privind aprobarea Regulamnetului referitor la infiinatrea si functionarea Oficiului National
de Prevenire si Combatere a Sapalarii Banilor.
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“Raportul Periodic pe 2001 asupra Progresului Romaniei catre Aderare”,Comisia Comunitatii Europene,
Bruxelles, 13.11.2001, SEC(2001) 1753.
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Pe baza cuvantarii Presedintelui Oficiului National tinuta in cadrul Conferintei Internationale pe tema
Spalarii Banilor, Bucuresti, 13 Mai 2002.
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va lega de perfectionarea generala a legislatiei si cadrului institutional in domeniul spalarii
banilor in Romania.
3.1 Recomndari privind compatibilitatea cu legislatia UE
1.

Ratificarea Conventiei de la Strasbourg si adoptarea “abordarii complete a infractiunilor”
folosita in Conventie. Acest lucru va face intelegerea notiunii de presupusa infractiune
comparabila cu cea folosita in UE. In plus, se va evita astfel omisiunea unor importante
presupuse infractiuni precum evaziunea fiscala, va ajuta mai mult in confruntarea cu
dezvoltarile nefavorabile ale activitatii penale, daca aceasta va avea legatura cu
dezvoltarea noilor manifestari infractionale.

2.

Lista persoanelor si institutiilor care intra sub incidenta obligatiilor prevazute de Legea
asupra prevenirii si incriminarii spalarii banilor, ar trebui extinsa asupra entitatilor precum
agentii imobiliari, auditorii, afaceristii cu bunuri de mare valoare, si cazinourile. In situatia
unei extinderi si mai mari a listei, ar trebui date definitii clare pentru persoanele/institutiile
insarcinate sa controleze implementarea Legii de catre respectivele entitati.

3.

Legea privind prevenirea si incriminarea spalarii banilor ar trebui sa scoata cerinta ca
raportarea spalarii banilor sa se faca doar pe baza unor dovezi clare. In acest caz, o
afirmare de genul “…orice fapt care ar putea constitui o indicatie de spalare de bani…”
(folosita in Directivele UE) pare cea mai potrivita.

4.

Legea ar trebui sa afirme clar principiul neviolarii confidentialitatii profesionale si
bancare, in situatiile in care persoane si institutii sub incidenta Legii privind spalarea
banilor, dezvaluie informatii autoritatilor de rigoare.

5.

Legea Activitatilor Bancare ar trebui amendata pentru a permite bancilor sa furnizeze la
timp informatii autoritatilor care se ocupa de combaterea spalarii banilor, intr-un stadiu
initial decat dupa inceperea anchetei penale.
3.2 Observatii generale fara o legatura directa cu aderarea Romaniei la UE

1.

Conform Legii privind spalarea banilor, se cere identificarea clientului in situatiile oricaror
operatiuni in numerar sau nu, egale sau care depasesc 10,000 EURO. Acesta este si plafonul
pentru circulatia transnationala de capital. Totusi suma de 10,000 EURO este considerata
prea mare pentru economia Romaniei si, mai bine spus, pentru venitul mediu pe cap de
locuitor.59 Din acest punct de vedere, ar fi mai acceptabila diminuarea plafonului la 5,000
EURO. O astfel de masura nu ar veni in contradictie cu legislatia UE, deoarece Statele
Membre au voie sa aplice acte normative mai aspre pe marginea spalarii de bani decat
prevad reglementarile generale ale Uniunii. 60

2.

Tinand cont de nivelul inalt de coruptie din Romania, si faptul ca tara se afla inca in
procesul de tranzitie catre o economie de piata, lista persoanelor si institutiilor care au
obligatii potrivit Legii spalarii banilor, poate fi extinsa si asupra ofiterilor vamali, entitatilor
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Raportul Anual al Comitetului Selectiv de Experti in Evaluarea Masurilor Impotriva Spalarii de Bani al
Consiliului Europei (Comitetul PC-R-EV), Bruxelles, 1999.
60
Directiva Consiliului 91/308/CEE asupra prevenirii folosirii sistemului financiar in scopul spalarii de
bani, 10 iunie 1991, Art.4.
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implicate in procesul de privatizare, oficiile postale, persoanele si institutiile care presteaza
servicii de transfer, Trezoreria si agentiile de turism.
3.

In ceea ce priveste presupusele infractiuni, amendarea ar trebui sa mearga si mai departe,
acordand posibilitatea de initiere a investigatiilor referitoare la spalarea de bani, chiar daca
presupusa infractiune a fost comisa in afara granitelor tarii.
?

Apendice 1: Cele 40 de Recomandari ale FATF
CADRUL GENERAL AL RECOMANDARILOR
Recomandarea 1
Fiecare tara trebuie sa ia masuri imediate pentru ratificarea si completa implementare a
Conventiei Natiunilor Unite din 1988 privind Traficul Ilicit de Narcotice si Substante
Psihotropice (Conventia de la Viena).
Recomandarea 2
Legile de confidentialitate ale institutiilor financiare ar trebui concepute astfel incat sa nu
impiedice implementarea acestor recomandari.
Recomandarea 3
Implementarea unui program eficient impotriva spalarii banilor ar trebui sa includa o cooperare
multilaterala sporita si asistenta bilaterala legala in investigatiile pe tema spalarii de bani,
incriminarii si extradarii in cazurile de spalare de bani, acolo unde este posibil.
ROLUL SISTEMULUI LEGAL NATIONAL IN COMBATEREA SPALARII DE BANI
Dimensiunea infractionalitatii penale de spalare a banilor
Recomandarea 4
Fiecare tara ar trebui sa ia masurile care ii sunt necesare, incluziv cele legislative, pentru a
sprijini incriminarea spalarii de bani, dupa cum specifica Conventia de la Viena. Fiecare
tara ar trebui sa modifice notiunea de infractiune de spalare a banilor din traficul de
stupefiante intr-o notiune care sa contina cazurile de infractiuni grave. Fiecare tara va
determina care dintre infractiunile grave vor fi desemnate drept presupuse infractiuni de
spalare de bani.
Recomandarea 5
Dupa specificarile Conventiei de la Viena, infractiunea de spalare de bani ar trebui sa se aplice
cel putin activitatilor cunoscute ca spalare de bani, incluzandu-se aici conceptul ca informatia
poate proveni din circumstante obiective reale.
Recomandarea 6
Acolo unde este posibil, chiar si corporatiile – nu doar angajatii acestora – sa poata fi
raspunzatoare penal.
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Masuri normative si Confiscarea
Recomandarea 7
Statele ar trebui sa adopte masuri similare celor precizate in Conventia de la Viena, dupa
necesitate, incluzand masuri legislative; sa permita autoritatilor competente sa recurga la
confiscarea bunurilor provenite din spalarea de bani, castigurilor, instrumentelor folosite
sau care intentionau a fi folosite in comiterea infractiunii de spalare a banilor, sau a
bunurilor de o valoare echivalenta, fara a prejudicia dreptul la buna-credinta a tertei parti.
Astfel de masuri ar trebui sa includa autoritatea de: 1) identificare, depistare si evaluare a
bunurilor pasibile de confiscare; 2) indeplinire a masurilor normative precum, stopare si
apropriere, pentru prevenirea oricarei afaceri, transfer sau comercializare a bunurilor
respective; si 3) adoptare de masuri potrivite de investigatie.
Pe langa sanctiunile de confiscare si incriminare, statele ar trebui sa considere de asemenea si
penalizari monetare si civile, si/sau anchete care sa le cuprinda si pe cele civile; sa anuleze
contractele realizate intre parti, in situatiile in care partile stiau sau ar fi trebuit sa stie ca in urma
unui astfel de contract, Statul va avea greutati sa isi recupereze pierderile financiare, de exemplu
prin confiscare sau colectare de taxe si penalizari.
ROLUL SISTEMULUI FINANCIAR IN COMBATEREA SPALARII DE BANI
Recomandarea 8
Recomandarile 10-29 ar trebui sa se aplice nu numai bancilor, dar si celorlate institutii financiare.
Chiar si acelea care nu se afla in toate tarile sub un regim formal de supraveghere preventiva, de
exemplu birourile de schimb valutar; guvernele ar trebui sa se asigure ca aceste institutii intra sub
incidenta aceleeasi legi si reglementari impotriva spalarii de bani ca toate celelalte institutii
financiare si ca aceste legi sau reglementari sunt eficient implementate.
Recomandarea 9
Autoritatile nationale din domeniu ar trebui sa aplice Recomandarile 10–21 si 23 asupra modului
de desfasurare al activitatilor financiare; acestea ar trebui sa constituie o actiune comerciala a
companiilor si profesiilor care nu sunt institutii financiare, acolo unde sunt permise asemenea
actiuni. Activitatile financiare le includ, dar nu se limiteaza la acestea, pe cele din anexa atasata.
Ramane la decizia fiecarei tari daca ar trebui definite situatii speciale in care aplicarea masurilor
impotriva spalarii de bani nu este necesara; de exemplu, cand o activitate financiara se desfasoara
pe o baza ocazionala sau limitata.
Identificarea clientului si reguli de tinere a evidentei
Recomandarea 10
Institutiile financiare nu ar trebui sa tina conturi anonime sau conturi in mod evident sub nume
false: ele ar trebui sa aiba obligatia (prin lege, acte normative, acorduri intre autoritatile de
supraveghere si institutiile financiare sau prin acorduri de regulament interior intre institutiile
financiare) de a identifica, pe baza unui document oficial sau a altui act de identificare valabil, de
a inregistra identitatea clientilor, ocazionali sau obisnuiti, in momentul initierii unei relatii de
afaceri sau desfasurarii de tranzactii (in mod special deschiderea de conturi sau a carnetelor de
depunere, desfasurarea de operatiuni fiduciare, inchirierea de casete de depunere sigure,
realizarea unor tranzactii importante in numerar).
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Pentru a indeplini cerintele privind identificarea entitatilor juridice, institutiile financiare ar
trebui, acolo unde este necesar, sa ia masuri:
i)

ii)

de verificare a existentei legale si structurii clientului prin obtinerea, ori de la un registru
public ori de la client, sau ambele, a unei dovezi de instituire, incluzand informatii despre
numele clientului, forma legala, adresa, directori si prevederile care permit desfasurarea
legala a activitatii entitatii respective.
de verificare si identificare a oricarei persoane care sustine ca actioneaza in numele
clientului este autorizata sa faca lucrul acesta.

Recomandarea 11
Institutiile financiare ar trebui sa ia masuri potrivite pentru a obtine informatii despre adevarata
identitate a persoanelor in numele carora s-a deschis un cont sau a avut loc o tranzactie, daca
exista dubii privind faptul ca acesti clienti ar actiona in numele lor; de exemplu, in situatia
companiilor domiciliare (cum ar fi institutiile, corporatiile, fundatiile, etc. care nu desfasoara nici
o activitate comerciala sau de productie sau orice alta forma de operatiune comerciala in tara
unde este inregistrat sediul acestora).
Recomandarea 12
Institutiile financiare ar trebui sa mentina, pe o perioada de cel putin cinci ani, toate evidentele
necesare referitoare la tranzactii, atat nationale cat si internationale, pentru a le permite sa dea
curs repede cererii de informatii de catre autoritatile competente. Astfel de evidente ar trebui sa
fie suficiente pentru a permite reconstituirea tranzactiilor individuale (incluzand sumele si tipurile
de moneda in fiecare caz) si de a furniza, daca este nevoie, dovezi pentru incriminarea
comportamentului penal.
Institutiile financiare ar trebui sa pastreze evidente cu identificarile clientilor (de exemplu, copii
sau evidente ale documentelor oficiale de identificare precum pasapoarte, buletine de identitate,
permise de conducere sau alte documente similare), dosare de cont si corespondenta de afaceri
pentru o perioada de cel putin cinci ani de la inchiderea contului. Aceste documente ar trebui sa
fie la indemana autoritatilor competente in contextul investigatiilor si incriminarilor relevante.
Recomandarea 13
Statele ar trebui sa acorde o atentie speciala amenintarilor de spalare de bani, inerente
tehnologiilor noi sau in dezvoltare care pot favoriza anonimitatea, si sa ia masuri, daca este
nevoie, pentru a preveni folosirea acestora in scheme de spalare a banilor.
Un entuziasm mai mare al institutiilor financiare
Recomandarea 14
Institutiile financiare ar trebui sa acorde o atentie speciala tuturor tranzactiilor complexe si
neobisnuit de mari, si tuturor modelelor de operatiuni, care nu au aparent vreun scop economic
sau vizibil legal. Culisele si scopul acestor tranzactii ar trebui examinate, pe cat posibil,
consemnate descoperirile, si puse la indemana supraveghetorilor, auditorilor sau agentiilor
raspunzatoare de aplicarea legii.
Recomandarea 15
Daca institutiile financiare suspecteaza ca anumite fonduri provin din activitate penala, acestea ar
trebui sa aiba obligatia de a raporta prompt suspiciunile autoritatilor competente.
Recomandarea 16
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Institutiile financiare, directorii, functionarii si angajatii lor ar trebui sa fie protejati prin prevederi
legale de incriminari penale sau civile pentru incalcarea vreunei restrictii privind dezvaluirea de
informatii, fapt impus prin contract printr-o prevedere legislativa sau administrativa; in situatia in
care acestia raporteaza de buna credinta suspiciunile lor catre autoritatile competente, chiar daca
nu stiau cu exactitate care era activitatea penala din culise, si indiferent daca activitatea ilegala a
avut loc sau nu in realitate.
Recomandarea 17
Institutiile financiare, directorii, functionarii si angajatii lor nu ar trebui, sau acolo unde este
potrivit nu ar trebui sa aiba voie sa isi avertizeze clientii in situatia in care s-au raportat
autoritatilor competente informatii despre acestia.
Recomandarea 18
Institutiile financiare raportoare ar trebui sa urmeze instructiunile din partea autoritatilor
competente.
Recomandarea 19
Institutiile financiare ar tebui sa dezvolte programe impotriva spalarii de bani. Aceste programe ar
trebui sa includa, cel putin:
i.
dezvoltarea politicilor interne, a procedurilor si controalelor, inclusiv desemnarea
functionarilor din conducere, insarcinati cu aplicarea regulamentelor, si proceduri
potrivite de monitorizare pentru a asigura standarde inalte in momentul angajarii de
personal;
ii.
un program permanent de instruire a personalului;
iii.
o activitate de audit pentru verificarea sistemului.
Masuri pentru rezolvarea problemelor tarilor care nu au sau nu au luat suficiente masuri in
lupta impotriva spalarii de bani
Recomandarea 20
Institutiile financiare ar trebui sa se asigure ca principiile mentionate mai sus sunt de asemenea
aplicate filialelor si majoritatii dintre subsidiarii locati in afara granitelor tarii, in mod special in
tarile care nu aplica, sau aplica insuficient aceste Recomandari, in masura in care o permit legile
si actele normative locale in vigoare. Cand legile si actele normative locale impiedica aceasta
implementare, autoritati competente din tara companiei mama ar trebui sa fie informate de catre
institutiile financiare ca nu se pot aplica Recomandarile.
Recomandarea 21
Institutiile financiare ar trebui sa acorde o atentie speciala relatiilor de afaceri si tranzactiilor cu
persoane, inclusiv companii si institutii financiare, din tarile care nu aplica sau nu aplica suficient
aceste Recomandari. In situatia in care aceste tranzactii nu au un scop economic aparent sau
vizibil legal, ar trebui examinate, pe cat posibil, istoricul si scopul acestora, ar trebui consemnate
in scris descoperirile, si puse la indemana supraveghetorilor, auditorilor si agentiilor insarcinate
cu aplicarea legii.
Alte masuri pentru evitarea spalarii banilor
Recomandarea 22
Statele ar trebui sa considere implementarea de masuri fezabile pentru detectarea sau
monitorizarea operatiunilor transfrontaliere in numerar, instrumente de negociere simplificate,
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sub o stricta supraveghere in scopul de folosire potrivita a informatiei si fara a impiedica in vreun
fel libera circuatie de capital.
Recomandarea 23
Statele ar trebui sa ia in considerare fezabilitatea si utilitatea unui sistem in care bancile si alte
institutii financiare si intermediarii ar raporta toate tranzactiile in valuta nationala si internationala
care depasesc o suma fixa, catre o agentie centrala nationala cu o baza de date electronica, care sa
fie la indemana autoritatilor competente pentru folosire in cazuri de spalare de bani si sub stricta
supraveghere pentru a asigura folosirea corecta a informatiilor.
Recomandarea 24
Statele ar trebui sa continue dezvoltarea de tehnici moderne si sigure de management al
capitalului, inclusiv folosirea din ce in ce mai raspandita a cecurilor, a cartilor de credit,
depozitele directe de cecuri pe salarii, si evidenta intrarilor contabile a titlurilor de valoare, ca
mijloace de incurajare a inlocuirii transferului in numerar.
Recomandarea 25
Statele ar trebui sa ia in considerare potentialul abuzarii corporatiilor fictive de catre infractorii in
spalarea de bani si ar trebui sa analizeze daca este nevoie de masuri aditionale pentru prevenirea
folosirii ilegale a acestor entitati.
Implementarea si rolul autoritatilor administrative si executorii.
Recomandarea 26
Autoritatile competente care supravegheaza bancile, alte institutii financiare sau intermediari, ori
alte autoritati competente, ar trebui sa se asigure ca institutiile supravegheate au programe
adecvate de a se proteja impotriva spalarii de bani. Aceste autoritati ar trebui sa coopereze si sa
imprumute expertiza, spontan sau la cerere, cu alte autoritati nationale judiciare sau executorii, in
investigatiile si incriminarile spalarii de bani.
Recomandarea 27
Autoritati competente ar trebui desemnate sa asigure o implementare eficienta a tuturor acestor
Recomandari, printr-o reglementare si supraveghere administrativa, in alte profesiuni care implica
tranzactii in numerar, dupa cum sunt definite in fiecare tara.
Recomandarea 28
Autoritatile competente ar trebui sa stabileasca indrumari care sa asiste institutiile financiare in
detectarea modelelor suspecte de comportament ale clientilor lor. Se intelege ca astfel de
indrumari trebuie dezvoltate in timp si nu vor fi niciodata exhaustive. Deasemenea se intelege ca
aceste indrumari vor servi in primul rand ca instrument in instruirea personalului institutiilor
financiare.
Recomandarea 29
Autoritatile competente care se ocupa cu reglementarea si supravegherea institutiilor financiare ar
trebui sa ia masurile legale necesare de reglementare a prevenirii controlului sau achizitionarii
unei participari semnificative in institutiile financiare de catre infractori si complicii acestora.
INTARIREA COOPERARII INTERNATIONALE
Cooperarea administrativa
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Schimbul de informatie generala
Recomandarea 30
Administratiile nationale ar trebui sa ia in considerare tinerea in evidenta, cel putin in mare, a
circulatiei internationale de numerar in orice moneda, astfel incat sa se poata face estimari ale
circulatiei si recirculatiei de numerar din diferite surse din afara granitei cand acest lucru este
combinat cu informatiile bancii centrale. Aceste informatii ar trebui puse la indemana Fondului
Monetar International si Bancii de Tranzactii Internationale pentru a facilita analizele
internationale.
Recomandarea 31
Autoritatile internationale competente precum Interpolul si Organizatia Internationala a Vamilor,
ar trebui sa aiba responsabilitatea de colectare si difuzare de informatii catre autoritatile
competente, in legatura cu ultimile activitati in spalarea banilor si tehnici de spalare de bani.
Bancile centrale si legiuitorii bancari ar putea sa faca acelasi lucru in propria retea. Autoritatile
nationale din diferite domenii, de comun acord cu asociatiile sindicale, ar putea raspandi ulterior
informatia catre institutiile financiare din anumite tari.
Schimbul de informatie privind tranzactiile suspecte
Recomandarea 32
Fiecare tara ar trebui sa faca eforturi pentru perfectionarea unui schimb de informatii international
intre autoritatile competente, spontan sau “la cerere”, privind operatiunile suspecte, persoanele si
corporatiile implicate in aceste operatiuni. Ar trebui stabilite supravegheri stricte pentru a se
asigura ca acest schimb de informatii este in acord cu reglementarile nationale si internationale
privind confidentialitatea si protectia datelor.
Alte forme de cooperare
Baze si mijloace pentru cooperarea in sfera confiscarii, asistentei bilaterale si extradarii
Recomandarea 33
Statele ar trebui sa incerce sa asigure, pe o baza bilaterala sau multilaterala, ca standardele de
cunostinte diferite in definitiile nationale –de exemplu standardele diferite privind elementul de
intentie intr-o infractiune-nu afecteaza capacitatea sau dispozitia tarilor sa acorde o asistenta
bilaterala legala.
Recomandarea 34
Cooperarea internationala ar trebui sa fie sprijinita de o retea de acorduri bilaterale si multilaterale
si scheme bazate pe concepte legale comune, in scopul de a conferi masuri practice care sa
acopere o gama cat mai larga posibil de asistenta bilaterala.
Recomandarea 35
Statele ar trebui sa fie incurajate sa ratifice si sa implementeze conventii internationale relevante
privind spalarea de bani cum ar fi Conventia Europeana asupra Spalarii de Bani, Depistarea,
Sechestrarea si Confiscarea Beneficiilor din Infractiuni.
Accentul asistentei bilaterale imbunatatite pe temele spalarii de bani
Recomandarea 36
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Ar trebui incurajate co-investigatiile intre autoritatile competente in domeniu, din fiecare tara. Pe
aceasta tema una dintre tehnicile valabile si eficiente este livrarea controlata a activelor suspecte
de a proveni din infractiuni. Statele sunt incurajate sa sprijine aceasta tehnica acolo unde este
posibil.
Recomandarea 37
Ar trebui sa existe prevederi pentru asistenta bilaterala in cazurile penale privind folosirea
masurilor obligatorii, printre care tinerea de evidente de catre institutiile financiare si alte
institutii, anchetarea persoanelor si a incintelor, sechestrul si obtinerea probelor pentru folosire in
investigatiile
si incriminarile spalarii de bani si in actiuni similare ale
jurisdictiilor straine.
Recomandarea 38
In situatiile de spalare de bani sau infractiuni care stau la baza activitatii de spalare de bani, ar
trebui sa se instituie o autoritate in luarea de masuri imediate ca raspuns la cererile celorlalte tari
de identificare, stopare, sechestrare si confiscare a castigurilor din infractiuni sau a altor bunuri de
aceeasi valoare. De asemenea ar trebui sa existe scheme de coordonare a actiunilor de sechestru si
confiscare care ar putea include impartirea activelor confiscate.
Recomandarea 39
Pentru a se evita conflictele de jurisdictie ar trebui sa se acorde atentie in elaborarea si aplicarea
mecanismelor pentru determinarea celei mai bune cai de incriminare a inculpatilor in interesele
justitiei, in cazurile ce constituie subiect de incriminare in mai multe tari. In mod asemanator ar
trebui sa existe scheme de coordonare a actiunilor de sechestru si confiscare care ar putea include
impartirea activelor confiscate.
Recomandarea 40
Statele ar trebui sa aiba reglementari privind extradarea, acolo unde este posibil, a indivizilor
acuzati de infractiune de spalare de bani sau infractiuni asemanatoare. In conformitate cu propriul
sistem legal, fiecare tara ar trebui sa recunoasca spalarea banilor drept o infractiune care atrage
extradarea. Potrivit cadrului lor legislativ, statele pot recurge la simplificarea extradarii permitand
transmisiunea directa a cererilor de extradare intre ministerele din domeniu, extradarea
persoanelor facandu-se pe baza anchetelor sau a mandatelor de arestare, extradarea conationalilor
si/sau introducerea unei modalitati de extradare simplificata a persoanelor care isi dau
consimtamantul si care scutesc autoritatile de procedurile formale in cazul extradarii.
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PARTEA III: LUPTA IMPOTRIVA FRAUDEI SI CAPACITATEA DE A PROTEJA
INTERESELE FINANCIARE COMUNITARE
Pe perioada negocierilor de aderare, problemele legate de combaterea fraudei sunt dezbatute in
cadrul Capitolului de negociere nr. 28 “Controlul Financiar”, care acopera un numar relativ
limitat de acte normative. Capitolul se concentreaza pe principiile internationale comune de
solida gestionare financiara si control. Astfel, negocierea se bazeaza mai mult pe evaluarea
generala a sistemelor existente de control financiar in tarile candidate, si capacitatea acestora de a
proteja interesele financiare comunitare.
Pe langa simpla protectie de interese, se mai dezbat si eventuale cerinte privind implementarea de
acte normative in domeniu referitoare la verificarile la fata locului de catre inspectorii Comisiei.
Tarilor candidate li se mai cere si desemnarea unui punct unic de contact pentru cooperarea cu
Oficiul European Anti-Frauda (mentionat in studiul de fata drept OLAF), si sa asigure
dezvoltarea capacitatii administrative necesara implementarii acquis-ului, inclusiv capacitatea
corpurilor legislative si judiciare de a rezolva cazurile in care sunt riscate interesele financiare ale
UE.61
Analiza abordarii UE a definitiei si actiunilor pe tema combaterii fraudei impotriva intereselor
financiare comunitare, demonstreaza ca Uniunea isi indreapta mai mult atentia asupra fraudei
avutului public. Principiul care sta la baza acestei orientari este acela ca, in timp ce pierderile
victimelor este relativ limitat in cazurile de frauda in avutul privat, daunele in avutul public
afecteaza toti contribuabilii, diminuand fondurile publice.62
Aceasta perspectiva implica activitati de depistare si monitorizare a fraudei vamale, apropriere
frauduloasa a subventiilor si evaziune fiscala, precum si lupta impotriva coruptiei si a
oricaror alte activitati ilegale in detrimentul intereselor financiare comunitare. Statele Membre au
principala responsibilitate in combaterea fraudei. Acestea trebuie sa ia masurile necesare pentru
prevenirea si incriminarea eficienta a fraudei si a iregularitatilor, si pentru recuperarea
prejudiciilor.63
Romania a pornit negocierile asupra acestui Capitol in iunie 2002, afirmand ca accepta si aplica
intregul acquis comunitar. Propunand 1 ianuarie 2007 ca data la care vor fi finalizate pregatirile
pentru aderare, Romania nu cere perioada de tranzitie sua derogari la acest Capitol. In schimb,
autoritatile romane continua armonizarea legislatiei nationale cu prevederile acquis-ului, si
dezvoltarea infrastructurii institutionale necesare.64
Cu toate acestea, conform raportului Comisiei asupra progresului Romaniei in procesul de
aderare, se observa deocamdata doar un progres limitat in lupta impotriva fraudei. 65 Din acest
motiv studiul de fata va analiza incompatibilitatile existente intre actele normative ale UE si
Romaniei in acest domeniu.
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1.

Prezentarea acquis -ului

Urmatoarele acte normative formeaza acquis-ul in domeniul combaterii fraudei:
1.
-

Conventia privind protectia intereselor financiare comunitare (Conventia PIF), adoptata
prin Actul Consiliului din 26 iulie 1995, 95/C 316/03:
- Definitia fraudei comunitare ;
Obligatia Statelor Membre de a o transforma in infractiune, sa stabileasca puterea de
decizie pe principiul teritorialitatii, privind cooperarea, centralizarea incriminarilor, si
extradarea;
Obligatia Statelor Membre sa inregistreze progrese in depistarea companiilor care se fac
vinovate de infractiune.

2.

Raportul Explicativ asupra Conventiei privind protectia intereselor financiare comunitare,
aprobat de Consiliu in 26 mai 1997, 97/C 191/01.

3.

Primul Protocol al Conventiei privind protectia intereselor financiare comunitare, 27
septembrie 1996 (OJ C 313, 23.10.1996) si Raportul sau Explicativ (OJC 11 din 15
ianuarie 1998):
- Definitia coruptiei care afecteaza interesele financiare comunitare ;
- Obligatia Statelor Membre de a o transforma in
infractiune. 66

4.

Al doilea Protocol al Conventiei privind protectia intereselor financiare comunitare, 19
iunie 1997 (OJC 221, 19.07.1997) si Raportul sau Explicativ (OJC 91 din 31 martie
1999):
Obligatia Statelor Membre, referitor la
infractiunile listate in cadrul masurilor PIF, de
a transforma spalarea de bani 67 in infractiune.
Obligatia de a incrimina persoanele juridice in cazuri de frauda sau coruptie activa si spalare
de bani, comise spre beneficiul acestora si care aduc prejudicii sau pot aduce prejudicii
intereselor financiare comunitare;
Obligatia Statelor membre de a sechestra si confisca instrumentele si castigurile din
infractiuni;
Reguli pentru cooperarea intre Comisie si Statele Membre si pentru protectia datelor.

-

5.Protocol asupra interpretarii, folosind deciziile preliminare ale Curtii Comunitatii Europene, a
conventiei privind protectia intereselor financiare comunitare.
6.Regulamentul Consiliului 2988/95/CE privind protectia intereselor financiare comunitare, 18
decembrie 1995:
- adopta reguli generale referitoare la verificari omogene, masuri administrative si incriminari
ale iregularitatilor (actiuni sau omisiuni ale operatorilor economici care au drept rezultat
prejudicierea bugetului comunitar);
- prezice ca procedurile de aplicare a investigatiilor comunitare, masurilor si incriminarilor sa
fie eficiente, proportionate si disuasive, astfel incat sa asigure o protectie adecvata a
intereselor financiare comunitare;
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prezice ca procedurile de investigatii comunitare, masurile si incriminarile vor fi guvernate de
legile Statelor Membre si chiar inspectorii Comisiei vor conduce investigatii, pe propria
responsabilitate.

8.

Regulamentul Consiliului 2185/96/CE privind investigatiile la fata locului si inspectiile
facute de Comisie in scopul protectiei intereselor financiare comunitare impotriva fraudei si
a altor neregularitati, 11 noiembrie 1996.

9.

Decizia Comisiei 99/352/CE privind infiintarea Oficiului European Anti-Frauda (OLAF), 29
aprilie 1999.

10. Regulamentul Consiliului (Euratom) 1074/1999 referitor la investigatiile conduse de Oficiul
European Anti-Frauda (OLAF), 25 mai 1999.
Conceputa in scopul inlaturarii deficientelor si incompatibilitatilor intre prevederile legilor penale
ale Statelor Membre, Conventia pentru Protectia Intereselor Financiare Comunitare (mentionata
de aici inainte Conventia) cere Statelor Membre sa asigure ca actiunea definita drept frauda in
dauna intereselor financiare comunitare constituie infractiune si va fi pedepsita ca atare. In
acest scop, Conventia da o definitie comuna fraudei, urmand a fi adoptata de toate Statele
Membre. Pentru acoperirea diverselor tipuri de frauda, doua concepte complementare acopera
procesul financiar in cadrul Uniunii: venituri si cheltuieli.
Din perspectiva cheltuielilor, prin frauda se intelege orice act deliberat sau omisiune legata de
folosirea sau prezentarea de documente si situatii false, incorecte ori incomplete, tainuirea de
informatii incalcand o obligatie specifica, care au drept rezultat aproprierea frauduloasa sau
retinerea incorecta de fonduri din bugetul general comunitar, sau investirea frauduloasa a acestor
fonduri in scopuri altele decat cele pentru care au fost alocate initial. Aici, efectul aproprierii sau
a retinerii frauduloase nu este neaparat prezent in investirea frauduloasa de fonduri, din punctul
de vedere al cheltuielilor.68 In ceea ce priveste veniturile, prin frauda se intelege orice actiune
deliberata sau omisiune a folosirii sau prezentarii de documente sau situatii false, incorecte ori
incomplete, tainuirea de informatii incalcand o obligatie specifica, si investirea frauduloasa a
beneficiilor obtinute legal, care au drept rezultat diminuarea ilegala a resurselor bugetului general
comunitar, sau administrarea acestuia de catre, sau in numele Comunitatii Europene.69
A se nota ca acesta abordare separata a aspectelor de venit si cheltuieli ale procesului bugetului,
aplicata de Uniunea Europeana vis-à-vis de frauda, are repercursiuni asupra organizarii
administrative pentru prevenirea fraudei. In special la nivelul comunitar, vamile si autoritatile
perceptoare insarcinate cu colectarea veniturilor comunitare, aplica aceleasi metode de control la
fel cum s-ar aplica si la nivel national; se creaza in acest fel asimetrii intre Statele Membre. In ce
priveste cheltuielile, situatia este invers: la nivel national Statele Membre aplica acelasi grad de
protectie ca si cel folosit pentru cheltuielile comunitare, fapt care produce o simetrie puternica in
combaterea fraudei.
In contextul Conventiei, cheltuielile inseamna mijloace, in afara de subventii si sprijin financiar
administrate direct de bugetul general comunitar, si subventii sau sprijin finaciar catre bugetele
administrate de Comunitati si/sau in numele lor – subventii sau sprijin financiar acordate de
Fondul de Garantii si Directia Europeana Agricola, si de Fondurile Structurale. Fondul de
Dezvoltare administrat de Comisie si Banca Europeana de Investitii, si anumite fonduri
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neacoperite de buget, dar administrate pentru conturile proprii de catre structuri comunitare,
lipsite de statut institutional, sunt de asemenea incluse in definitia cheltuielilor. Venit inseamna
taxe din comertul cu tarile non-membre, in cadrul politicii agricole comune, si contributii din
comertul cu tari terte 70 , in cadrul organizarii integrate a pietelor de zahar si taxelor vamale.
Un principiu fundamental al Conventiei este cerinta destul de stricta ca Statele Membre sa
specifice in legislatia lor incriminarile pentru orice act care constituie frauda in dauna
intereselor financiare comunitare .71
In acest scop, este foarte importanta determinarea gradului de frauda (minora sau majora),
prevazuta in Art 2.1 al Conventiei.
Frauda majora este participarea, instigarea la, sau incercarea de a comite o fapta care implica o
suma minima, stabilita de fiecare Stat Membru, care sa nu depaseasca 50,000 EURO. Statele
Membre trebuie sa specifice incriminarile, inclusiv deprivarea de libertate, ceea ce poate creste
numarul extradarilor. Totusi, pentru sume mai mici decat plafonul mentionat, Conventia lasa la
atitudinea Statelor Membre sa stabileasca ce act fraudulos poate de asemenea sa constituie frauda
majora. Aceasta prevedere vine in acord cu principiul ca Statele Membre pot aplica penalizari
mai mari decat cele cerute de Conventie; de exemplu, Statele Membre pot cere deprivarea de
libertate si, in plus, penalizari administrative.
Fraudele minore sunt fraudele de comportament care implica sume mai mici de 4,000 EURO in
circumstante nu neaparat majore. In acest caz, Statele Membre nu trebuie sa stipuleze penalizari,
ceea ce inseamna ca penalizarile ar trebui sa fie in principal adminsitrative. Mai mult, Statele
Membre nu sunt obligate sa impuna penalizari pentru participare, instigarea la, sau incercarea de
a comite astfel de fraude. 72
Conventia mai stipuleaza ca persoanele din conducerea companiilor nu sunt in mod automat
scutite de penalizari, in situatiile in care o persoana din compania lor comite fraude actionand in
numele firmei. 73 Acest lucru implica faptul ca li se permite Statelor Membre sa stabileasca
incriminarile pentru persoanele din conducerea respectivei companii, daca acestea nu si-au
indeplinat indatorirea de a supraveghere si control. Totusi, Conventia da o libertate considerabila
Statelor Membre in stabilirea premizelor in incriminarea persoanelor de conducere din companii.
Investigatii administrative, masuri si penalizari trebuie sa asigure protectie adecvata intereselor
financiare comunitare, nu numai impotriva fraudei, dar si a “neregulilor” nu neaparat frauduloase.
Prin neregula se intelege orice incalcare a unei prevederi a legii comunitare, care rezulta dintr-o
actiune, sau omisiune de catre un operator economic, cu efectul aducerii de prejudicii bugetului
general comunitar, atat prin diminuare cat si pierdere de venituri provenite din resurse colectate
direct sau in numele Comunitatii, sau printr-o cheltuiala nejustificata.74 Procedurile pentru
conducerea investigatiilor comunitare, a masurilor si penalizarilor vor fi guvernate de legile
Statelor Membre, atata vreme cat se aplica legea comunitara.
Masurile si penalizarile administrative pot fi o combinatie a urmatoarelor:
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plata taxei administrative;
plata unei sume mai mari decat sumele incorect primite;
ridicarea totala sau partiala a vreunui avantaj acordat prin regulile comunitare;
excluderea, sau retragerea avantajului pe o anumita perioada dupa comiterea neregulii;
retragerea temporara a aprobarii de recunoastere necesara pentru paticiparea la schemele de
ajutor comunitare;
pierderea garantiei sau a depozitului oferit cu scopul de a indeplini unele cerinte;
alte penalizari de caracter pur economic.

Masurile si penalizarile administrative comunitare pot fi aplicate operatorilor economici
(persoane fizice sau juridice) care au comis neregularitatea, si celor care au obligatia sa isi asume
raspunderea pentru respectiva neregularitate, sa se asigure ca aceasta nu se comite. Pe langa
penalizarile administrative, orice neregularitate aduce dupa sine retragerea avantajului incorect
obtinut.75
Statele Membre vor aplica masurile necesare pentru a asigura regularitatea si realitatea
tranzactiilor care afecteaza interesele financiare comunitare. Masurile privind investigatiile vor fi
conform naturii specifice a fiecarui sector, si in proportie cu obiectivele urmarite, fara sa implice
constrangeri economice sau costuri administrative excesive. Fara prejudicierea acestor investigatii
si a celor efectuate de institutiile comunitare, Comisia va face investigatii pe cont propriu,
inclusiv inspectii si investigatii la fata locului. 76 Acestea se fac pentru depistarea neregularitatilor
transfrontaliere, sau neregularitatile care pot implica operatori economici care actioneaza in mai
multe State Membre, sau atunci cand situatia intr-un Stat Membru are nevoie de mai multe
investigatii si inspectii la fata locului, pentru un caz anume, in scopul de a mari eficienta
protectiei intereselor financiare.77
Investigatiile si inspectiile la fata locului ale Comisiei vor fi pregatite si efectuate intr-o stransa
cooperare cu autoritatile competente ale Statului Membru respectiv, care pot lua parte alaturi de
Comisie la aceste inspectii, sau pot desfasura actiuni comune 78 cu inspectorii Comisiei. Inspectiile
Comisiei vor fi efectuate de oficialii imputerniciti ai Comisiei, asupra operatorilor economici in
situatiile in care exista motive pentru a crede ca s-au comis neregularitati. Inspectorii Comisiei
vor avea acces, in acelasi regim cu inspectorii administrativi nationali, la toate informatiile si
documentatia referitoare la operatiunile in cauza.79
Informatia stransa pe parcursul inspectiilor la fata locului va intra in regim de confidentialitate
profesionala si va fi protejata conform legislatiei nationale a Statului Membru respectiv si
prevederilor aplicabile institutiilor comunitare. Directorul OLAF ar trebui sa se asigure ca
angajatii OLAF, si celelalte persoane care actioneaza sub autoritatea sa, respecta prevederile
comunitare si nationale privind protectia datelor personale. 80 Inspectorii Comisiei ar trebui sa tina
seama de cerintele procedurale nationale in momentul redactarii rapoartelor. Rapoartele vor trebui
sa contina dovezi acceptabile procedurilor administrative si judiciare ale Statului Membru
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respectiv, in acelasi regim precum rapoartele adminsitrative redactate de inspetorii administrativi
nationali. Acestea vor fi subiect ale acelorasi reguli de evaluare, si vor avea valoare identica
pentru rapoartele nationale.81
OLAF a fost infiintat in 1999 ca o substructura a Comisiei Europene 82 dupa ce Unitatile si
Efectivele pentru Coordonarea Prevenirii Fraudei nu s-au dovedit a fi institutii de control destul
de eficiente. Activitatile OLAF se concentreaza pe depistarea si monitorizarea fraudei vamale,
aproprierea frauduloasa a subventiilor si evaziunea fiscala, daca este afectat bugetul comunitar,
precum si lupta impotriva coruptiei si a altor activitati ilegale care aduc daune intereselor
financiare comunitare. Implica in mod special:
(i)
efectuare de investigatii administrative (externe si intrene) pentru combaterea fraudei,
coruptiei si a altor activitati ilegale;
(ii)
acordarea de asistenta din partea Comisiei in cooperarea cu Statele Membre in sfera
luptei impotriva fraudei;
(iii)
pregatirea initiativelor legislative si normative ale Comisiei, avand drept obiectiv
prevenirea fraudei; si
(iv)
efectuarea altor activitati operationale ale Comisiei, legate de lupta impotriva fraudei.
OLAF are trebui sa fie in contact direct cu politia si autoritatile judiciare.83
Investigatiile, inspectiile administrative si alte masuri luate de angajatii OLAF conform
atributiilor pe care le au, pot fi atat externe cat si interne. Investigatiile externe se efectueaza in
Statele Membre si, conform acordurilor de cooperare, in tari terte. Investigatiile interne se
efectueaza in cadrul institutiilor, departamentelor, oficiilor si agentiilor comunitare. OLAF are
dreptul la acces imediat si inopinat la orice informatie detinuta de institutii, departamente, oficii si
agentii, si la sediile acestora. Are dreptul sa verifice conturi, sa faca si sa ia copii, si sa obtina
extrase ale oricarui document sau continut care include date ajutatoare. OLAF paote de asemenea
sa ceara informatie orala de la membrii institutiilor, departamentelor, oficiilor si agentiilor.
Directorul OLAF poate incepe investigatiile externe sau interne, din proprie initiativa, sau in
urma unei cereri din partea unui Stat Membru, sau din partea unei institutii, departament, oficiu
sau agentie.84
Independenta OLAF este asigurata in primul rand prin regulile care stabilesc investirea,
activitatile si sanctiunile disciplinare ale Directorului, si prin puterile acordate Comitetului de
Supraveghere. Pentru investirea Directorului, dupa un anunt public de primire a aplicatiilor, si
dupa exprimarea unei opinii favorabile de catre Comitetul de Supraveghere, Comisia intocmeste
o lista a candidatilor calificati potriviti pentru aceasta pozitie. Dupa ce Comitetul de Supraveghere
si-a exprimat opinia privind candidatura Directorului, si au fost consultate Parlamentul European
si Consiliul, Comisia poate numi Directorul. Directorul nu va cauta si nici nu va urma instructiuni
din partea vreunui guvern sau institutie, departament, birou sau agentie, privind ni itierea si
efectuarea investigatiilor, sau redactarea rapoartelor. Daca Directorul considera ca o masura luata
de Comisie ii ameninta independenta, are dreptul sa actioneze impotriva acestei institutii la
Curtea de Justitie. Directorul raporteaza regulat Parlamentului European, Consiliului, si Curtii
Auditorilor, asupra descoperirilor in urma investigatiilor efectuate.85
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Comitetul de Supraveghere este compus din cinci persoane independente (din afara), care au
calificarile necesare, rolul sau principal fiind acela de a sustine independenta OLAF, printr-o
monitorizare regulata a implementarii atributiei sale investigative. Isi va exprima opinii (din
proprie initiativa, sau la cererea Directorului OLAF) privind activitatile OLAF, fara a stanjeni
investigatiile in curs de desfasurare. Directorul OLAF trebuie sa informeze Comitetul de
Supraveghere in mod regulat asupra activitatilor, investigatiilor OLAF, rezultatele acestora, si
masurile care s-au luat. Acesta trebuie de asemenea sa informeze Comitetul de Supraveghere
despre cazurile in care o institutie, oficiu, departament sau agentie nu a actionat conform
recomandarii facute de OLAF, si despre cazurile in care se cere transmiterea informatiei catre
autoritatile judiciare ale unui Stat Membru. 86
2. Prevederile curente ale Romaniei in domeniul luptei impotriva fraudei
Contrar legislatiei UE unde chestiunile de frauda au fost clar determinate, cadrul de
reglementare in Romania are o structura destul de vaga in sensul definirii fraudei, stabilirii
precedurilor, aplicarii masurilor de investigatie pentru prevenirea si combaterea fraudei.
Cu toate acestea, urmatoarele acte normative reprezinta baza normativa actuala pentru protectia
intereselor financiare comunitare impotriva fraudei:
- Codul Penal;
- Legea 82/1991 pr ivind contabilitatea;
- Legea 87/1994 referitoare la combaterea evaziunilor fiscale;
- Legea 72/1996 privind finantele publice;
- Legea 141/1997 refereritoare la Codul Vamal;
- OG 70/1997 privind controlul fiscal si Legea 64/1999 care aproba aceasta Ordonanta;
- OG 119/1999 referitoare la auditul intern si controlul financiar preventiv si Legea 301/2002
care aproba aceasta Ordonanta;
- HG 521/2002 privind investirea Corpului de Control al Primului Ministru ca punct de contact
unic cu OLAF.
Desi legislatia Romaniei nu contine o diviziune explicita, si analizare separata a fraudelor si
neregularitatilor pe baza impartirii in venituri si cheltuieli, analiza actelor normative de mai sus
va urmari paradigma Europeana. Potrivit Ordonantei 119/1999 privind auditul intern si controlul
financiar preventiv, unul dintre instrumentele folosite de guvern in combaterea fraudei este
auditul intern. Aceasta procedura are scopul de a proteja fondurile publice impotriva pierderilor
ce pot avea loc datorita erorilor si/sau fraudelor. Auditul intern este efectuat de o diviziune
speciala, organizata in cadrul fiecarei institutii publice, si consta din una sau mai multe persoane
angajate in acest scop sau contractate pentru audit – si care nu sunt niciodata implicate in
activitatile pe care le verifica. Auditul intern ar trebui efectuat conform instructiunilor aprobate de
Ministrul Finantelor, si ar trebui sa se bazeze pe principiile de independenta si etica (Art.3, 7).
O alta masura preventiva impotriva fraudei stipulata in Ordonanta, este cea a controlului
financiar, efectuat de reprezentanti desemnati de Ministrul Finantelor, in situatiile in care exista
indicatii de frauda sau alte violari ale legislatiei financiare in cadrul respectivelor institutii publice
(Art. 26). Aceste prevederi se repeta si in Legea 72/1996 referitor la finantele publice, unde
Institutia Suprema de Audit este vazuta ca o structura responsabila cu efectuarea controlului
financiar pe perioada formarii, administrarii si achitarii resurselor financiare, atat la nivel local cat
si national (Art. 36, 48).
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Din perspectiva veniturilor, frauda afecteaza in mod sigur interesele financiare nationale prin
evaziunea fiscala si falsificarea taxelor vamale.87 Cel mai cuprinzator act normativ care
monitorizeaza influxul de fonduri financiare la buget, este Ordonanta 70/1997 privind controlul
fiscal, care prevede ca toti contribuabilii – Romani sau straini, persoane fizice sau juridice – sa fie
sub incidenta prevederilor acesteia (Art. 2). Controlul fiscal este implementat de Ministerul
Finantelor si birourile sale teritoriale, care au dreptul de a examina actele contabile, pentru a
stabili suma corecta de plata pe impozite, sa ceara explicatii de la contribuabili pe marginea
respectivelor acte, sa analizeze natura activitatii de productie, si sa intre (in prezenta unui
reprezentant al contribuabilului) in oricare dintre sediile contribuabilului unde se desfasoara
activitatea de baza. Totusi, actiunile autoritatilor de control ar trebui efectuate in asa maniera
incat sa aiba cel mai mic impact negativ asupra activitatilor contribuabilului (Art. 4, 6, 10).
Un alt act normativ cu masuri impotriva fraudei este Codul Vamal, care stipuleaza ca folosirea
de acte false, si/sau transportul/prezentarea de documentatie comerciala in timp ce se dau
declaratiile vamale, care rezulta in reduceri nemotivate ale taxelor, constituie o infractiune si ar
trebui pedepsita cu inchisoarea de la 3-10 ani (Art. 178). In mod asemanator, Legea 82/1991
privind contabilitatea, stipuleaza ca un act deliberat care implica inregistrarea incorecta, inclusiv
omisiunea, a datelor contabile si care are ca si consecinte directe prezentarea gresita a venitului,
cheltuielilor, sau rezultatelor financiare, si se reflecta in balanta contabila, constituie o infractiune
de falsificare (Art. 40), si poate fi considerata drept frauda. O masura suplimentara in combaterea
fraudei la frontiera a fost introdusa in ianuarie 2001, prin infiintarea unui Serviciu Anti-Frauda in
cadrul Directiei de Supraveghere a Vamilor, a carui atributii se concentreaza exact pe investigatia
si prevenirea cazurilor de frauda la frontiera.
Evaziunea fiscala, analizata in detalii in prima parte a acestui studiu, conduce la diminuarea
ilegala a resurselor bugetului, constituind astfel frauda. Din acest motiv, prevederile Legii
87/1994 referitoare la combaterea evaziunii fiscale pot fi interpretate si ca sprijin in
combaterea fraudei. Una dintre masurile speciale prevazute de Lege este dreptul autoritatilor
financiare si fiscale sa faca verificari asupra organizarii si dezvoltarii de activitati economice care
aduc profit impozabil (Art. 8). In cazul in care se folosesc acte primare incorecte sau incomplete
pentru calculul impozitelor de plata, sau impozitele nu sunt platite deoarece activitatea economica
nu este inregistrata, sau in orice alt caz care constituie frauda prin evaziune fiscala , pedeapsa
prevazuta este de 2 – 8 ani de inchisoare (Art. 10-14).
In cele din urma, dincolo de abordarea de venit-cheltuieli a fondurilor publice, Codul Penal da
definitii pentru diverse genuri de activitati care pot fi considerate in general frauda. Acestea
includ in mod special:
- Administrare frauduloasa, care este un act deliberat de cauzare de prejudicii unei persoane,
prin administrarea si pastrarea bunurilor ce apartin acelei persoane. Administrarea
frauduloasa este considerata o infractiune mai grava atunci cand administrarea incorecta este
facuta in scopul de castig material.
- Inselaciunea inseamna folosirea unei interpretari gresite a realitatii, in prezentarea drept
corecta de informatii sau acte care sunt inselaciuni, sau, invers, in prezentarea faptelor si
actiunilor adevarate drept neadevaruri, in scopul deliberat de a obtine pentru sine sau alta
persoana beneficii materiale nemeritate. Inselaciunea care implica folosirea de nume sau
calitati care nu sunt adevarate constituie o infractiune si mai grava. Daca mijloacele de
inselaciune reprezinta o infractiune penala prin natura lor, se aplica regula cumulativa a
incriminarii. Prezentarea de informatii false la momentul concluzionarii sau implementarii
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unui contract, astfel incat fara acea informatie partea vatamata nu ar fi incheiat sau
implementat contractul, este de asemenea considerata frauda.
Abuzul impotriva intereselor publice este actul deliberat al unui functionar civil, in timpul
functiunii, si care cauzeaza sau afecteaza buna functionare, sau aduce prejudicii bunurilor
statului, departament sau institutie, sau alte structuri de stat.
Devierea de fonduri constituie un act de schimbare a destinatiei banilor sau resurselor
materiale, violand prevederile legale in domeniu, care aduce falimentul activitatii economice
si financiare, sau aduce prejudicii statului respectiv, departament sau institutie.

Cadrul institutional implicat in combaterea fraudei in Romania este destul de vast, si include
institutii precum Oficiul de Procuratura de pe langa Curtea Suprema, Ministerul de Integrare
Europeana, Ministerul Finantelor Publice (Departamentul de Control si Audit Intern,
Departamentul Vamilor, Garda Financiara, Departamentul de Control Fiscal si Departamentul de
Armonizare a Legislatiei si Integrare Europeana), Ministerul Justitiei, Ministerul Afacerilor
Interne, Institutia Suprema de Audit, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii
Banilor, Inspectoratul General al Politiei, Corpul de Control al Primului Ministru, si Ministerul
Administratiei Publice.
Cu toate acestea, daca ne referim la necesitatea consolidarii structurilor institutionale care se
ocupa cu combaterea fraudei publice, Uniunea Europeana a impus, drept una dintre conditiile
pentru inceperea negocierilor asupra Capitolului 28 – Controlul financiar, crearea unei structuri
care ar facilita contactul direct si colaborarea cu OLAF. Pentru a indeplini aceasta cerinta de a
asigura o protectie eficienta si echivalenta a interselor financiare ale Romaniei si UE, Guvernul a
decis (Hotararea 521/2002) investirea Corpului de Control al Primului Ministru (mentionat de
acum incolo Corpul de Control) drept punct unic de contact cu OLAF. Potrivit Hotararii, unul
dintre principiile de baza ale functionarii punctului unic de contact il constituie autonomia si
independenta acestuia fata de alte institutii publice.
Pe perioada functionarii sale ca punct unic de conctact, Corpul de Control primeste cereri de la
OLAF privind eventualele neregularitati referitoare la achitarea fondurilor comunitare, si are
dreptul sa ceara toate si orice informatie necesara de la respectivii operatori. La cerere,
reprezentantii OLAF pot participa direct la verificarile efectuate de Corpul de Control, si pot avea
acces la toate informatiile relevante. Drept rezultat, Corpul de Control ar trebui sa prezinte OLAF
o Nota cu informatii detaliate. Daca neregularitatea constituie o infractiune in administrarea
fondurilor comuniatre, informatia ar trebui transmisa autoritatilor de competenta penala. Dintr-un
punct de vedere structural88 , Corpul de Control este componenta a administratiei Primului
Ministru, iar Primul Ministru desemneaza in mod direct pe seful acestuia. Aceasta procedura
creaza posibilitatea Primului Misnitru sa aiba un cuvant de spus in legatura cu personalul
punctului de contact, aceasta constituind o diferenta semnificativa prin comparatie cu procedura
folosita in investirea Directorului OLAF.
Corpul de Control are dreptul de a efectuta investigatii in orice institutie guvernamentala, pe cont
propriu sau impreuna cu alte unitati de control. Totusi, prevederea conform careia Corpul de
Control nu ar trebui sa substituie activitatile ce tin de competenta/jusridictia altor autor itati creaza
o fisura in sistem, invitand la conflicte de interese intre institutii. Acesta este doar unul dintre
efectele legate, pe de o parte, de nedefinirea precisa a notiunii de frauda in legislatia romaneasca,
si, pe de alta parte, de rolul mai mult de fatada al Corpului de Control in combaterea fraudei:
Corpul de Control este mai mult un intermediar si “asistent local” al OLAF, venind in
88

Considerarea structurii organizationale si atributiilor Corpului de Control, se bazeaza pe HG 265/2001
privind detereminarea organizarii interne si atributiilor Corpului de Control al Primului Ministru.
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contradictie cu prevederea conform careia responsabilitatea in combaterea fraudei revine in mod
egal Statelor Membre cat si a Uniunii. 89
Atata vreme cat nu exista o definitie clara a atributiilor Corpului de Control privind efectuarea
investigatiilor administrative si a procedurilor, rolul acestuia in combaterea fraudei risca sa
ramana minor, iar pozitia lui fara putere.
3. Concluzii si Recomandari
Cadrul legal romanesc privind lupta impotriva fraudei nu contine o definitie a fraudei care sa
acopere intreaga complexitate a acestui aspect, prin includerea unei analize separate a fraudei pe
baza celor doua aspecte de venituri si cheltuieli, si diferenta in penalizarile pentru frauda minora
si majora. Aceasta situatie ar putea impiedica introducerea ulterioara (si aplicarea) de masuri
suficiente pentru protectia intereselor financiare comunitare, la nivelul actual la care se aplica in
Statele Membre. O alta observatie este legata de punctul unic de contact al Romaniei pentru
OLAF, care deocamdata joaca un rol minor in combaterea fraudei. Drept consecinta, Romania
prezinta un spectru prea mare de resposabilitati conflictuale intre diferitele autoritati de stat,
deseori necoordonate in activitatile lor.
Luand in considerare cele de mai sus, urmatoarele recomandari au ca scop o capacitate
administrativa adecvata pentru implementarea acquis-ului, inclusiv capacitatea organismelor
judiciare si executorii de a rezolva cazurile in care se risca interesele financiare comunitare:
1.

Transformarea punctului unic de contact intr-o institutie separata si independenta,
controlata, supravegheata si evaluata de un comitet director format din reprezentanti ai
diferitelor institutii implicate in combaterea fraudei, si cu un Director desemnat prin
consultarea acestui comitet si a Parlamentului;

2.

Imputernicirea punctului unic de contact cu capacitatea de a efectua independent verificari
si investigatii, si de a le initia chiar si fara cererile OLAF. Punctul unic de contact ar trebui
de asemnea sa aiba un rol in coordonarea relatiilor cu alte institutii de control specializate;

3.

Adoptarea Conventiei privind Protectia Intereselor Financiare Comunitare, fapt care ar
introduce in legislatia nationala o definitie clara a fraudei ce afecteaza resursele financiare
ale Uniunii Europene.

4.

Introducerea de pedepse penale pentru tipurile de comportament care constituie frauda in
dauna intereselor financiare comunitare.

Lasand critica la o parte, este necesar sa mentionam ca Guvernul Romaniei lucreaza la ora
actuala asupra unei legi privind lupta impotriva fraudei, ceea ce ar aduce modificari la Codul
de Procedura Penala si alte reglementari specifice. Aceste modificari au drept scop introducerea
de prevederi care ar proteja in mod eficient interesele financiare comunitare, si pregatirea
adoptarii altor acte normative care ar introduce sanctiuni severe impotriva fraudei care afecteaza
interesele comunitare. Acest efort legislativ se va face urmand specificarile Conventiei asupra
Protectiei Intereselor Financiare Comunitare.

89

Tratatul pe Uniunea Europeana, Art.280.

62

???

63

Apendice: Discutie asupra punctului unic de contact in Romania al OLAF
O angajare importanta pe care si-a luat-o Romania in documentul de pozitie pentru negocierea
capitolului 28 – Controlul Financiar, este aceea de infiintare a unui oficiu national care va actiona
ca punct unic de contact al OLAF, avand drept atributie fundamentala protectia intereselor
financiare comunitare si ale Romaniei. Cadrul legal si institutional pentru acest oficiu trebuie
elaborat cat de curand posibil, iar un program PHARE va asigura asistenta tehnica pentru acest
proiect. Au existat patru propuneri diferite pentru punctul de contact in Romania al OLAF, inanite
de hotararea guvernului de a institui Corpul de Control al Primului Ministru pentru preluarea
acestei atributii (Hotararea 521 din 23 mai 2002).
Fiecare propunere va fi prezentata pe scurt si analizata in acest studiu pe baza modului in care au
fost prezentate intr-un document guvernamental special de lucru al Ministerului Integrarii
Europene (Document de Lucru al Grupului de Lucru infiintat in cadrul Delegatiei Sectoriale
pentru Negocierea Capitolului 28–Controlul Financiar pentru Desemnarea Oficiului care va
functiona pe post de Punct Unic de Contact al OLAF). Inainte de a incepe analiza, este important
sa mentionam ca reprezentantii OLAF au propus deja structura ideala pentru o tara candidata
precum Romania. Din trei alternative posibile, cum au fost dezvoltate in alte State Membre:
- un oficiu cu atributia de coordonare si fara puteri speciale, ca in cazul Frantei;
- un oficiu independent cu putere asupra tuturor celorlalte institutii de control;
- un oficiu cu atributia de a efectua investigatii in toate domeniile de interes, ca in cazul Italiei;
a fost sugerat drept propice infiintarea unui oficiu de al doilea sau al treilea tip.
1.

Punctul unic de contact al OLAF in Romania ca unitate de control in cadrul structurii de
control a Primului Ministru

Structura de control a Primului Ministru este organizata si functioneaza in conformitate cu Legea
90/2001. Poate efectua investigatii administrative in orice institutie guvernamentala, pe cont
proporiu sau impreuna cu alte unitati de control. Primul ministru desemneaza intregul personal si
tot el are puterea de demitere a acestora. Documentul de lucru enumera ca puncte puternice:
existenta anterioara a unui punct de control si experienta acestuia in efectuarea de investigatii
impreuna cu toate celelalte unitati de control specializate. Punctul slab este considerat a fi
inexistenta unei baze de date proprii.
2.

Punctul unic de contact al OLAF in Romania este un oficiu in cadrul Oficiului de
Procuratura de pe langa Curtea Suprema de Justitie.

In cadrul oficiului de procuratura functioneaza deja o Sectiune pentru Combaterea Coruptiei si a
Crimei Organizate (potrivit Legii 78/2000). Aceasta efectueaza urmariri penale in legatura cu
cazurile de coruptie si crima organizata, dar functioneaza si ca un grup special preocupat de
infractiunile de informatie si asupra fondurilor comunitare. Sunt enumerate mai multe atuuri
puternice: rapiditate, impartialitate, neutralitate politica si existenta unei retele nationale de oficii
locale. Singurul punct slab mentionat in document este numarul insuficient de procurori.
3.

Punctul unic de contact al OLAF in Romania ca si institutie guvernamentala separata

Aceasta propunere a fost facuta de Ministerul Afacerilor Interne si dupa cum s-a mentionat, a fost
inspirata de succesul Oficiului National de Prevenire si Control al Spalarii Banilor (NOPCML).
Aceasta inseamna ca ar trebui sa fie o institutie independenta, controlata de un comitet director
alcatuit din reprezentanti ai institutiilor relevante angajate in combaterea fraudei. Comitetul este
condus de un ministru de stat, adica investit de guvern. Institutia va avea un rol de coordonare in
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ceea ce priveste institutiile de control specializate. Ca un puternic atu (nu a fost mentionat nici un
punct slab) este mentionata independenta functionala a institutiei.
4.

Punctul unic de contact al OLAF in Romania un oficiu in cadrul Ministerului de Finante

Potrivit propunerii Ministerului de Finante, oficiul ar trebui sa fie o structura independenta
functional, si care actioneaza doar la cererea Directorului General OLAF. Va colabora cu toate
unitatile de control nationale si ale UE. Atuurile acestui gen de oficiu ar fi: Ministerul Finantelor
are deja atributiile de control fiscal si financiar, inclusiv modul in care sunt cheltuite fondurile
comunitare; exista deja o data de baze; experienta anterioara in cooperarea cu OLAF. Nu este
mentionat nici un punct slab al acestei propuneri.
Trasaturi comune ale celor patru propuneri
O analiza a celor patru propuneri si a sugestiei OLAF clarifica urmatoarele aspecte:
1. Oficiul OLAF-Romania trebuie sa fie o structura puternica si independenta. Acest aspect
este foarte clar accentuat in propunerea OLAF, care nu recomanda oficiul de tip frantuzesc,
care se limiteaza doar la o functie de coordonare in legatura cu institutiile deja existente.
Aceasta este o avertizare subtila dar foarte clara ca institutiile existente nu sunt de incredere,
lucru care nu surprinde, avand in vedere coruptia endemica din Romania. Ideea importantei
independentei acestui oficiu este de asemnea prezenta in trei dintre propunerile Romaniei,
desi gradul de independenta, dezvaluit de modul in care urmeaza a fi implementata, pare a fi
destul de diferit.
(ii)

Independenta, dupa cum este prezentata in cele trei propuneri mentionate mai sus, are
un inteles comun complet neadecvat, daca este sa o analizam in legatura cu problema
pe care dezbatem. In toate cele trei propuneri ale Romaniei, independenta inseamna
cel mult independenta oficiului in legatura cu celelalte institutii guvernamentale
(acesta este cazul propunerii Ministerului Afacerilor Interne) dar nu si independenta
oficiului de institutiile guvernamentale propriu-zise. Ar trebui puternic accentuat ca
problema cu care ne confruntam – nevoia de o protectie eficienta a interselor
financiare comunitare intr-o societate corupta – poate fi abordata cu succes doar de o
institutie independenta functional de institutiile guvernamentale ale Romaniei. Acesta
este esenta structurii organizatorice a OLAF si modul in care este protejata de
influenta Comis iei sau oricarei institutii UE sau a unui Stat Membru. De exemplu,
Directorul General al OLAF nu este desemnat de Comisie, in timp ce in toate cele
patru propuneri, Directorul OLAF-Romania este desemnat de un ministru, sau, in cel
mai bun caz, de Primul Ministru. Nu exista, in toate cele patru propuneri, o structura
independenta unica implicata intr-un fel in desemnarea Directorului Oficiului, sau in
evaluarea activitatii oficiului. Aceasta este o garantie clara ca oficiul nu va functiona
mai bine decat institutiile de control existente in Romania.
Nu exista constrangeri financiare riguroase in ce priveste infiintarea punctului de contact al
OLAF in Romania si, in plus, se beneficiaza de un generos program PHARE de asistenta tehnica.
O analiza separata a ce lor patru propuneri
Propunerea 1. Un punct de contact al OLAF in Romania, independent guvernamental si eficient
functional, ca un oficiu in cadrul Corpului de Control al Primului ministru, este greu daca nu
imposibil de implementat. Se pare ca trebuie schimbata intreaga natura a acestei structuri.
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Propunerea 2. Daca luam drept marturii eficienta practica a “neutralitatii politice” si a “nivelului
inalt de independenta” al institutiilor de urmarire penala din Romania, este clar ca un punct de
contact al OLAF in Romania ca un oficiu in cadrul Procuraturii de pe langa Curtea Suprema a
Justitiei, nu este o solutie optima.
Propunerea 3. Aceasta propunere pare mai atractiva deoarece se bazeaza pe o experienta de
succes. Dar, in acest caz, experienta de succes s-ar putea sa nu se mai repete, din motive foarte
serioase. In primul rand, NOPCML este o structura de inteligenta financiara si investigatiile sale
sunt foarte discrete sau cu minima expunere publica. Nu asta este cazul cu punctul de contact al
OLAF in Romania, care, cel putin in situatiile de verificari la fata locului, isi expune angajatii,
care, la randul lor ar putea deveni reticenti in a actiona cu hotarare. In al doilea rand, desi
NOPCML este o institutie independenta, nu este functional independenta guvernamental:
Directorul sau este desemnat de guvern.
Propunerea 4. In acest caz, oficiul nu ar fi numai dependent guvernamental, dar nici nu va
deveni o institutie independenta guvernamental.
Sugestii pentru un Punct Unic de Contact al OLAF in Romania mai eficient
Atuurile precum si punctele slabe subliniate de autorii celor patru propuneri, sunt irelevante in
timp. Se poate acumula expertiza personalului si cheltuielile bugetare ar putea acoperi celelalte
puncte slabe. Analiza anterioara a dovedit ca exista un aspect fundamental al viitorului oficiu: si
anume independenta functionala guvernamentala. Acest aspect poate fi indeplinit doar printr-o
legislatie specifica propice, care sa garanteze aceasta independenta. In acest scop este
fundamental:
1.

Ca Punctul de Contact al OLAF in Romania sa fie o institutie separata si independenta de
celelalte institutii guvenramentale. Dupa un astfel de criteriu, se califica numai una dintre
cele trei propuneri anterioare: cea de-a treia, care a fost inspirata de NOPCLM;

2. Ca Punctul de Contact al OLAF in Romania sa fie independent functional de guvern – o
trasatura care poate fi creata prin asigurarea ca controlul si conducerea acestuia nu este
monitorizata de guvern. Din acest punct de vedere, chiar si NOPCML inceteaza de a mai fi un
model bun.
???
?
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Partea IV: Coruptia vamala si Achizitiile publice
In ultimii zeci de ani, coruptia s-a dovedit extrem de costisitoare pentru cresterea economica si
investitii, marind costurile efectuarii de afaceri publice sau private, incarcand mediul de afaceri
cu nesiguranta, si distorsionand cadrul legal si de reglementare pe care se bazeaza afacerile.
Romania nu face exceptie si problemele legate de coruptie au ramas in mare parte nerezolvate.
Chiar si in ciuda unor progrese punctuale in anumite sfere, autoritatile UE se pronunta in mod
clar:
a) ca masurile luate pe tema coruptiei au fost limitate; si
b) insuccesul Romaniei de diminuare a nivelelor de coruptie a avut un imapact serios asupra
procesului de aderare datorita:
c) efectelor negative ale coruptiei asupra capacitatii Romaniei de a-si asuma obligatiile de
membru UE.90
Principalele domenii de ingrijorare sunt lipsa de coordonare intre organismele care au
atributia de combatere a coruptiei, lipsa transparentei in finantarea partidelor politice, si
minima implementare a dreptului de acces la informatie.
In plus, coruptia este identificata drept un obstacol serios in calea dezvoltarii sectorului privat
datorita interpretarii benevole din partea oficialilor publici a legilor si actelor normative in
domeniu.
Desi coruptia se regaseste in aproape toate sectoarele economiei, studiul de fata se concentreaza
doar pe coruptia in domeniul vamal si al achizitiilor publice. Conform unui raport recent al Bancii
Mondiale 91 toate cele trei grupuri de jucatori de pe piata– administratii, companii si oficiali
publici – identifica sistemul vamal si autoritatile vamale drept cel mai corupt sector al
economiei. 92
Pe de alta parte, achizitiile publice, domeniu care ofera oportunitati considerabile de munca si/sau
afaceri pentru multe firme, mai ales la nivel local, reprezinta un fundal prolific pentru coruptie.93
In cazul Romaniei, aproape jumatate dintre companii raporteaza a fi afectate negativ de conditiile
ofertelor publice.
In negocierile pentru aderare, aspectele privind achizitiile publice sunt analizate in cadrul
Capitolului I “Libera circulatie a marfurilor”, in timp ce procedurile vamale sunt determinate in
Capitolul 25 “Uniunea Vamala”. Cu toate acestea, este crucial sa mentionam faptul ca legislatia
comunitara referitoare la achizitiile publice si vami, avand drept scop aplicarea in aceste domenii
a principiilor pietei interne (libera circulatie a marfurilor si serviciilor si regulile competitiei) nu
90

“Raportul Periodic pe 2001 privind Progresul Romaniei catre Aderare.” Comisia Comunitatii Europene,
Bruxelles, 13.11.2001, SEC(2001) 1753.
91
“Sondaje de diagnosticare a Coruptiei in Romania”. Analiza realizata de Banca Mondiala la cererea
Guvernului Romaniei, 2000.
92
Mai mult de jumatate din cei care au raspuns chestionarului cred ca toti sau cei mai multi dsintre oficialii
vamali sunt angajati in acte de coruptie.
93
Un exemplu al UE arata ca valoarea adunata prin achizitia publica este echivalentul a 15% din PNB-ul
UE in situatia in care calculul ar include nu numai contracte de achizitie pentru autoritatile de stat sau
locale si a institutiilor publice, dar si cele acordate de companii de servicii publice. In sectoare precum
lucrari publice si de constructii, materiale de transport, telecomunicatii si enrgie, procentajul este chiar mai
mare. Sursa: “Masuri de Prevenire a Coruptiei in Statele Membre UE”, Agenda Parlamentului European,
JURI 101 EN, 1998.
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contine prevederi direct referitoare la combaterea coruptiei. Capitolele de negociere nu prevad o
analiza speciala de facto a coruptiei in domeniul vamal si al achizitiilor publice.94 Din acest
motiv, in aceasta parte a studiului, analiza cadrului legislativ al UE si al Romaniei nu va pune
accent pe prevederile generale care reglementeaza achizitiile publice si sistemul vamal, ci pe
determinarea masurilor de transparenta care au fost incorporate in legislatia UE pentru prevenirea
eventualelor cazuri de coruptie, si pe identificarea deficientelor si posibilitatilor care favorizeaza
subiectivitatea in luarea de decizii; aspecte care se mai regasesc inca in structura legala si
institutionala a Romaniei, si care permit fenomenul de coruptie.
1.

Acquis -ul comunitar in domeniul achizitiilor publice si al sistemului vamal
1.1

Achizitiile publice

Politica Uniunii Europene in sfera achizitiilor publice a fost deja consemnata in Tratatul de la
Roma (1957) si interzice orice discriminare sau restrictionare a vreunui contract (inclusiv
contractele de achizitie publica) fara a se tine seama de valoarea acestuia. Tratatul impune
interdictia de discriminare pe considerente de nationalitate, si pe libertatea de prestare de servicii
care presupune ca cetatenii Statelor Membre sunt liberi sa presteze servicii chiar daca sunt
stabiliti intr-un Stat Membru altul decat acela al persoanei pentru care se presteaza serviciile.
Avand la baza doua principii majore, a non-discriminarii intre prestatori si a transparentei, si
avand drept scop asigurarea unei competitii eficiente in sfera contractelor publice, regulile destul
de generale si imprecise ale Tratatului de la Roma au fost extinse si dezvoltate in urmatoarele acte
normative secundare:
- Directiva Consiliului 89/665/CEE privind coordonarea legilor, actelor normative si a
prevederilor administrative referitoare la aplicarea procedurilor de revizuire favorabile
aprovizionarii publice si a contractelor de munca publica, 21 decembrie, 1989
- Directiva Consiliului 92/13/CEE privind coordonarea legilor, actelor normative si a
prevederilor administrative referitoare la aplicarea regulilor comunitare in sfera achizitiilor
publice de catre entitati din domeniul apelor, energiei, transportului si telecomunicatiilor, 25
februarie 1992;
- Directiva Consiliului 92/50/CEE pr ivind coordonarea procedurilor favorabile contractelor de
servicii publice, 18 iunie 1992;
- Directiva Consiliului 93/36/CEE privind coordonarea procedurilor favorabile contractelor de
aprovizionare publica, 14 iunie 1993;
- Directiva Consiliului 93/37/CEE privind coordonarea procedurilor favorabile contractelor de
munca publica, 14 iunie 1993;
- Directiva Consiliului 93/38/CEE privind coordonarea procedurilor de achizitie de catre
entitatile ce opereaza in sectoarele apelor, energiei, transportului si telecomunicatiilor, 14
iunie 1993;
- Recomandarea Comisiei 96/527/CEE asupra folosirii Vocabularului de Achizitie Comuna in
descrierea continutului contractelor publice, 30 iulie 1996;
- Parlamentul European si Directiva Consiliului 97/52/CE amendare la Directivele 92/50/CEE,
93/36/CEE si 93/37/CEE privind coordonarea procedurilor favorabile contractelor de servicii
publice, aprovizionare si respectiv munca publica, 13 octombrie 1997;

94

Coruptia este analizata in contextul capacitatii de a indeplini criteriile politice si este parte a acquis -ului
in sfera Justitiei si Afacerilor Interne. Ve zi apendicele care detaliza acquis -ul anti-coruptie. Prevederi
impotriva coruptiei in domeniul serviciului public se adreseaza tuturor oficialilor publici.
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-

Directiva Parlamentului European si a Consiliului 98/4/CE amendare la Directiva 93/38/CEE
care coordoneaza procedurile de achizitie de catre entitatile din sectorul apelor, energiei,
transportului si telecomunicatiilor. 16 februarie, 1998. 95

Prevederile care reflecta obiectivul UE de a crea o mai mare transparenta a ofertelor publice si de
a reduce sfera subiectivitatii in luarea de decizii de catre autoritatile publice atat in stadiile de
constituire cat si de evaluare, pot fi rezumate dupa cum urmeaza:
1. Autoritatile contractante ar trebui sa anunte, prin publicarea unei note indicative, cat de
curand posibil dupa inceperea anului bugetar, achizitia totala intentionata pentru anul care
urmeaza, cu specificatii pe domeniu de produs/serviciu. In ceea ce priveste contractele de
munca, ar trebui de asemenea publicate caracteristicile esentiale ale contractelor asumate.96
2. Ar trebui publicata o mentiune a contractului de catre autoritatile contractante in Jurnalul
Oficial Comunitar, permitand cel putin 36 de zile inaintea termenului limita de primire a
ofertelor, cererilor de participare, sau documentelor complementare.97
3. In mod normal, autoritatile contractante ar trebui sa-si prezinte oferta de contracte publice
intr-o maniera deschisa sau restrictiva. Autoritatile contractante isi pot oferi contractele
publice in cadrul unei negocieri numai in cazurile restranse specificate in legislatie si pe
baza unei publicari anterioare a notificarii de contract. Poate fi omisa publicarea notificarii
numai in cazul absentei ofertelor, atunci cand exista doar un prestator care sa acopere
nevoile, sau cand exista motive care solicita inceperea de negocieri directe si comenzi de
livrare. Numarul candidatilor admisi la negocieri nu poate fi mai mic de trei, tinand cont de
faptul ca exista un numar suficient de candidati potriviti, si autoritatile contractante trebuie
sa poata justifica deschiderea procedurii de negociere.98
4. Nu li se permite autoritatilor contractante inserarea de clauze contractuale privind
specificatiile tehnice ale produselor de anumita fabricatie sau provenienta, sau ale unor
procese care au drept efect favorizarea sau eliminarea vreunui ofertant. Mai mult decat atat,
este interzisa indicarea unei marci de fabricatie, patent, origine specifica sau productie.
5. Acolo unde concursurile de proiectare99 sunt restrictionate la un numar limitat de
participanti, autoritatile contractante ar trebui sa stabileasca criterii de selectie clare si nondiscriminatorii. In orice caz, numarul candidatilor invitati sa participe ar trebui sa fie
suficient de mare pentru a asigura o competitie autentica.100
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Din motivele mentionate in introducerea la aceasta parte astudiului de fata, nu se vor analiza in
continuare toate actele legislative mentionate si nu in detalii., luand in considerare faptul ca masurile anticoruptie sunt aceleasi pentru toate genurile de achizitii publice, nu se va face o deosebire precisa intre
contractele de servicii publice, aprovizionare si munca publica, precum si intre sectoarele “traditionale” ale
economiei si cele specifice precum apele, energia, transportul si telecomunicatiile.
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6.

In situatia in care unul dintre candidati a fost condamnat pentru infractiune a eticii
profesionale sau s -a facut vinovat de o conduita profesionala de rea intentie, acesta ar
trebui exclus din participarea la oferta.101
7. Contractul ar trebui sa fie ales ori doar pe baza criteriului de cele mai mici costuri, ori pe
alegerea ofertei cele mai avantajoase economic, luand in calcul o serie de indicatori (de
exemplu, pret, data de livrare, cheltuieli, rentabilitate, calitate, caracteristici estetice si
functionale, merite tehnice, servicii dupa livrare si asistenta tehnica). In orice caz,
autoritatea contractanta ar trebui sa specifice in documentele contractuale toate criteriile pe
care intentioneaza sa le aplice pentru selectionare, mentionand ordinea importantei acestora.
Autoritatile contractante vor mentiona de asemenea specificatiile minime care trebuie
respectate si orice cerinta specifica pentru prezentarea ofertelor.102
8. Autoritatea contractanta trebuie sa informeze orice candidat eliminat, care cere acest lucru,
despre motivele pentru care s-a respins aplicatia acestuia, si numele ofertantului castigator.
Autoritatea contractanta trebuie de asemenea sa informeze candidatii si Oficiul de Publicatii
Oficiale al Comunitatii Europene despre motivele pentru care a fost respins unul dintre
contracte (in situatia eliminarii unui ofertant).103
9. Pentru fiecare contract acceptat, autoritatile contractante trebuie sa redacteze un raport care
va include numele si adresa autoritatii contractante, subiectul si valoarea contractului,
numele candidatilor sau a ofertantilor admisi si motivele selcetionarii acestora, numele
candidatilor sau ofertantilor respinsi si motivele respingerii acestora, numele ofertantului
castigator si motivele pentru care acesta a fost ales si, daca se cunoaste, partea din contract
pe care ofertantul castigator intentioneaza sa o subcontracteze tertilor. In cazurile
procedurilor de negociere, raportul trebuie sa includa circumstantele care justifica folosirea
acestor proceduri. 104
10. Statele Membre au obligatia de a preciza procedurile eficiente si rapide in deciziile de
recurs, in procesul de selectionare a unui contract pe care un licitant il considera in
detrimentul sau. In plus, Statele Membre trebuie sa precizeze procedurile de revizuire care
fac posibile masurile interimare, in orice stadiu al procesului de selectionare a contractului,
de exemplu suspendarea unei hotarari luate de autoritatea contractanta; inlaturarea deciziilor
ilegale, cum ar fi specificatiile tehnice discriminatorii; sau acoperirea eventualelor prejudicii
ale persoanelor implicate.105
1.2

Sistemul vamal

In cadrul Capitolului 25 de negociere “Uniunea Vamala” acquis-ul comunitar aferent consta in:
- Regulamentul Consiliului 2913/92/CEE privind stabilirea Codului Vamal Comunitar, 12
octombrie 1992;
- Regulamentele 82/97/CE, 955/1999/CE si 2700/2000 CE ale Parlamentului European si ale
Consiliului amendare la Regulamentul 2913/92/CEE care stabileste un Cod Vamal
Comunitar;
- Regulamentul Consiliului 2658/87/CEE privind nomenclatura tarifara si statistica si Tariful
Vamal Integrat, 23 iulie 1987 (dupa amendarea de catre Regulamentul Comisiei
2031/2000/CE);
101

Legislatia presupune un numar mai mare de motive pentru excluderea unui aplicant de la oferta, insa
cele doua mentionate par a fi cele mai relevante in scopul prevenirii coruptiei.
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Directivele Consiliului 92/50/CEE (Art. 36), 93/36/CEE (Art. 26), 93/37/CEE (Art. 30), 93/38/CEE
(Art.34).
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Directivele Consiliului 92/50/CEE (Art. 12), 93/36/CEE (Art. 7), 93/37/CEE (Art. 8).
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Idem.
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-

Actul Consiliului 98/C 24/01 privind Conventia asupra asistentei bilaterale si cooperarii intre
administratiile vamale, 18 decembrie 1997;
Raportul Explicativ privind Conventia asupra asistentei bilaterale si a cooperarii intre
administratiile vamale. Aprobata de Consiliu la 28 mai 1998;
Actul Consiliului privind Conventia asupra folosirii tehnologiei informatice in scopurile
vamale, 26 iulie 1995;
Planul de Actiune 97/372/JHA adoptat de Consiliu privind perfectionarea criteriilor de
atribuire a sarcinilor, metodele de selctionare, etc., si colectarea de informatiii vamale si
politienesti, 16 iunie 1997.

Pnetru scopul acestui capitol, asemanator analizei facute pe marginea acquis-ului in sfera
achizitiilor publice, analiza prevederilor actelor legislative mentionate mai sus se va concentra
doar pe stipulatiile care au drept scop prevenirea sau limitarea actelor de coruptie in sistemul
vamal si sporirea transparentei procedurilor transfrontaliere.
Din acest punct de vedere, legislatia UE impune urmatoarele cerinte:
1.

2.

3.

4.

5.

Orice persoana va avea dreptul la recurs impotriva deciziilor luate de autoritatile vamale
care au legatura cu aplicarea legislatiei vamale, si care privesc direct si individual persoana
in cauza. Dreptul la recurs poate fi exercitat intr-un stadiu incipient, inaintea autoritatilor
vamale instituite cu aceasta atributie de catre Statele Membre, sau ulterior, in fata unui
organism independent, care poate fi o autoritate judiciara sau un organism specializat
echivalent, precizat in clauzele Statelor Membre.106
In situatiile in care se face o cerere catre autoritatile vamale pentru luarea unei decizii in
legatura cu aplicarea regulilor vamale, deciziile adoptate de autoritatile vamale care ori
resping cererea ori sunt in detrimentul aplicantului, trebuie sa fie prezentate in scris si
trebuie sa contina motivele care stau la baza deciziei si o referinta la dreptul la recurs.107
In scopul de a simplifica pe cat posibil completarea formalitatilor si a procedurilor,
asigurandu-se o buna functionare a operatiunilor in acest timp, autoritatile vamale vor
permite ca declaratiile vamale sa omita unele detalii pentru anumite documente, care trebuie
de obicei anexate, sa nu mai fie incluse in situatia de completare simplificata a
formalitatilor. Un document comercial sau administrativ, ce insoteste marfurile, poate fi
depus in locul declaratiei vamale.108 Aceasta prevedere creaza preconditiile diminuarii
intervalului de timp in care se asteapta la frontiera si astfel, o motivatie de folosire a
coruptiei ca rezolvare a problemei de rapiditate a procedurilor vamale.
Autoritatile competente din fiecare Stat Membru au obligatia sa transmita imediat catre
autoritatile competente din celela lte State Membre toate informatiile relevante privind
contraventiile planuite sau comise, si in mod special, informatii referitoare la marfurile
implicate si mijloace si modalitati noi de comitere a acestui gen de contraventii.109
Disponibilitatea informatie i privind potentialele infractiuni de coruptie, poate descuraja
inclinatia ofiterilor vamali de a accepta mita.
In mod asemanator, probabilitatea coruptiei este redusa datorita autorizatiei garantate
ofiterilor administratiei vamale dintr-un Stat Membru sa continue supravegherea in teritoriul
unui al Stat Membru in cazurile in care se tin sub observatie persoane despre care exista
motive serioase de a crede ca sunt implicate intr-una din contraventii. 110

106

Regulamentul Consiliului 2913/92/CEE privind stabilirea Codului Vamal Comunitar. Art. 243
Regulamentul Consiliului 2913/92/CEE privind stabilirea Codului Vamal Comunitar, Art. 6.
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6.

7.

In scopul de asistare in prevenirea, investigatia si incriminarea contraventiilor grave ale
legilor nationale, a fost creat un Sistem Vamal Informatic integrat, automatizat, cu scopul de
a mari, printr-o difuzare rapida de informatii, eficienta procedurilor de cooperare si control
ale administratiilor vamale ale Statelor Membre, inclusiv prevenirea coruptiei. Sistemul
Vamal Informatic include facilitatea unei baze de date centrale si este accesibil fiecarui Stat
Membru via terminale.111
Pentru a diminua asimetria informatiei accesibile autoritatilor vamale si persoanelor care se
afla sub incidenta regulamentelor vamale, orice persoana poate cere informatii de la
autoritatile vamale privind aplicarea legislatiei vamale. 112

2. Prevederile curente ale Romaniei pe tema Coruptiei in domeniul Vamal si al Achizitiilor
publice
Guvernul, populatia, sectorul NGO, autoritatile Europene, si observatorii independenti identifica
coruptia drept una dintre problemele majore ale sociatatii romanesti.
Potrivit Raportului Bancii Mondiale, in Romania coruptia constituie o problema sistemica, larg
raspindita care:
a) slabeste semnificativ functionarea economiei si a sistemului legal;
b) sporeste inegalitatea;
c) distorsioneaza rolul de redistribuire al Statului; si
d) submineaza incredera populatiei in guvern.
Aproximativ 2/3 din populatia Romaniei crede ca toti sau majoritatea oficialilor sunt corupti.
Jumatate dintre administratii considera coruptia ca si componenta a vietii cotidiene si 40% din
companii apreciaza coruptia drept o norma a activitatilor lor zilnice.113
Se pot identifica trei stadii distincte in evolutia atitudinii Guvernului Romaniei vis-à-vis de
fenomenul de coruptie. Pe perioada 1990-1996 guvernul abia recunostea coruptia drept una dintre
cele mai serioase probleme cu care se confrunta societatea Romaneasca si nu elaborase o politica
specifica anti-coruptie.
Intre 1999-2000, coruptia a fost recunoscuta drept o problema majora si s-a inceput o campanie
nationala anti-coruptie. Dar nu avut un impact semnificativ datorita in mod principal unei
intelegeri limitate a politicii anti-coruptie, pentru ca problema s-a ridicat intr-un cadru care
preciza in mod exclusiv implementarea legii si masurile represive. O astfel de abordare a facut
vulnerabila campania in fata acuzatiilor de retaliere politica.
In cele din urma, guvernul care a venit la putere dupa alegerile din 2000,a elaborat o noua
strategie anti-coruptie punand accent pe masurile preventive si pozitionand controlul coruptiei in
cadrul unei reforme sistemice a sectorului public din Romania.114
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Totusi, in ciuda recunoasterii generale a seriozitatii problemei, nu a existat nici o diminuare
vizibila a nivelelor coruptiei iar masurile luate pentru a face fata acestui fenomen au fost
limitate.115
Desi coruptia este raspandita in intreaga economie, acoperind atat sectorul public cat si cel privat,
achizitiile publice pot fi considerate un sector cu preconditii speciale in dezvoltarea coruptiei,
datorita puterii monopolistice a achizitionarului (adica autoritatile contractante), asimetriei
informatiei care face dificil de depistat favorit ismul, si sumelor mari de bani implicate.
Datorita complicitatii procesului de alocare a achizitiilor publice, se pot identifica doua
nivele ale coruptiei in sfera achizitiilor publice: coruptia politica si administrativa.
Conduita corupta care are loc in faza pregatirii bugetului, perioda in care se iau deciziile politice,
reflecta coruptia politica. Conduita corupta in faza de executie a bugetului reflecta mai mult
coruptia birocratica.116
Normele si prevederile analizate in acest capitol se concentreaza in primul rand asupra combaterii
coruptiei administrative in timp ce coruptia politica este acoperita de actele normative generale
privind lupta impotriva coruptiei si a crimei organizate.
In Romania, 47% dintre firmele care au participat la licitatiile de stat in anul 2000, au raportat ca
motiv principal pentru ne-participarea in astfel de actiuni, acela ca participantii au trebuit sa
plateasca sume neoficiale. 67% au declarat ca o competitie incorecta a fost motivul pentru a nu
participa la aceste lic itatii. 117 Cu toate acestea, expertii mentioneaza ca noua legislatie recent
adoptata privind achizitiile publice constituie un pas pozitiv in lupta impotriva coruptiei. 118
Administratia vamala constituie un alt sector al economiei Romaniei care joaca un rol chiar mai
mare in securtitatea populatiei si functionarea economiei, sector in care coruptia este cel mai larg
raspandita.
Se disting trei tipuri de coruptie in sistemul vamal: coruptia de rutina, cand operatorii privati
platesc mita pentru a obtine o completare normala sau rapida a operatiunilor vamale; coruptia
frauduloasa cand operatorii incearca sa plateasca mai putine impozite sau chiar deloc,
nerealizand corect procesul de vamuire. In acest caz, se plateste mita pentru cumpararea ofiterilor
vamali sa “inchida ochii” sau sa coopereze; si coruptia penala cand operatorii platesc mita sa
inlesneasca o operatiune total ilegala si rentabila (trafic de stupefiante, abuzarea exportului de
scheme de promovare, etc.).119
Dupa cum s-a mentionat in introducerea la acest capitol, toate cele trei grupuri de jucatori
economici – administratii, companii, si oficiali publici – identifica sistemul vamal si autoritatile
vamale drept cel mai corupt sector al economiei din Romania. Directori de companii raporteaza,
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de exemplu, ca se confrunta cu mita in mod frecvent in cazurile in care au de a face cu sistemul
vamal: 27% dintre firme raporteaza ca s-au confruntat cu fenomenul de mita.120
Tinand cont de scala mare a coruptiei in Romania, importanta si masurile preventive in
combaterea coruptiei au fost din nou subliniate de catre autoritatile UE in versiunea revizuita a
Parteneriatului pentru Aderare cu Romania elaborata la inceputul acestui an. 121
Potrivit acestui document, principalele prioritati ar trebui sa fie:
- clarificarea competentelor tuturor organismelor implicate in activitatile anti-coruptie;
- asigurarea unei coordonari imbunatatita intre aceste organisme si consolidarea
capacitatilor de implementare;
- ratificarea conventiilor internationale relevante impotriva coruptiei; si
- introducerea notiunii de raspundere penala a persoanelor juridice in Legea Penala din
Romania.
Introducerea luptei impotriva coruptiei in sistemul vamal si al achizitiilor publice in arii cu
prioritate, acest act normativ subliniaza necesitatea de continuare a eforturilor de implementare a
politicii de etica vamala, aplicarea de masuri pentru reducerea intervalului de timp in care se
asteapta la frontiera, combaterea circulatiei transfrontaliere a marfurilor piratate si falsificate, si
asigurarea unei implementari corecte a noii legislatii privind achizitiile publice.
2.1 Achizitiile publice
Incepand cu 1996, autoritatile din Romania, care se confruntau atat cu presiunea reformelor de
piata care cereau introducerea de licitatii pe marginea achizitiilor publice si necesitatea de a
respecta noormele legislative comunitare privind libera circulatie a marfurilor, au elaborat un
cadru precedural si institutional detaliat referitor la achizitile publice, prezentat in urmatoarele
acte normative (unele in amendarea/modificarea altora):
- OU 60/2001 privind achizitiile publice;
- Legea 212/2002 care aproba OU 60/2001 privind achizitiile publice;
- OU 20/2002 asupra achizitiilor publice prin licitatie electronica;
- HG 182/2002 pentru aprobarea Listei autoritatilor contractatnte obligate sa aplice OG
20/2002 privind achizitiile publice prin licitatie electronica, si a marfurilor care ar trebui
achizitionate prin licitatie electronica;
- HG 1186/2001 pentru aprobarea Procedurii in achizitiilor publice de marfuri si servicii legate
de apararea nationala, ordinea publica, securitatea si siguranta nationala si a Listei acestor
marfuri si servicii;
- HG 461/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice referitoare la OU 60/2001 privind
achizitiile publice.
OU 60/2001 asupra achizit iilor publice, aprobata de Legea 212/2002, reprezinta un act legislativ
cuprinzator, care acopera toate tipurile de contracte publice (livrare, servicii si contracte de
munca) atat in sectoarele traditionale cat si in cele specifice ale economiei.
Se precizeaza ca selectionarea contractului de achizitie publica trebuie sa fie guvernata de
principiile liberei concurente – orice prestator, independent de nationalitate, are dreptul de a
deveni contractant; eficienta in folosirea fondurilor publice – folosirea criteriilor de concurenta si
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economie in selectionarea contractelor de achizitie publica; transparenta – accesul egal la
informatie al tuturor potentialilor contractanti privind regulile de procedura si criteriile in luarea
de decizii; tratamentul egal – nediscriminarea in aplicarea criteriilor de selectie si in selectionarea
contractului; confidentialitatea ofertei prestatorului – protectia garantata a secretelor comerciale
ale licitantului si a proprietatii intelectuale (Art .2).
Pe langa tipurile de procedura mentionate in legislatia UE (proceduri deschise sau restrictive),
Ordonanta distinge: (I) o procedura de negociere competitiva, atunci cand autoritatile contractante
se consulta cu mai multi ofertanti dar omit aspectul de pret, (ii) procedurile de negociere cu un
singur ofertant, atunci cand autoritatile contractante consulta doar un ofertant si negociaza si
pretul, (iii) si procedura de “cerere de oferta”, atunci cand autoritatile contractante cer oferte de la
mai multi prestatori dar fara publicarea unei note anterioare (Art. 9).
Este remarcabil ca, prin comparatie cu legislatia UE, Ordonanta contine un numar mai mic de
cerinte minime conform carora autoritatile contractante trebuie sa aplice procedurile de concurs
pentru achizitiile publice. De exemplu, Comunitatea stabileste un plafon de 200,000 EURO
pentru contactele de livrare si servicii, si 5,000,000 EURO pentru contractele de munca,122 in
timp ce plafoanele echivalente ale Romaniei sunt de 40,000 EURO si respectiv 100,000 EURO
(Art. 13). Aceasta oglindeste in mod corect faptul ca sumele pentru achizitiile publice in Romania
alocate unui contract sunt de obicei mult mai mici decat in UE datorita performantei economice
in general lenta si nivelului relativ scazut de fonduri disponibile autoritatilor contractante.
Chair si in ciuda Articolului 10 al Ordonantei care precizeaza, ca regula generala, contractele de
achizitii publice sa fie selectionate printr-o procedura deschisa sau restrictiva, lista cazurilor in
care pot fi folosite procedurile de negociere este destul de mare si poate servi drept sursa
potentiala a deficientelor care angajeaza coruptia in achizitiile publice, prin apelarea la
negocieri in loc de licitatii.
De exemplu, Articolul 11 precizeaza ca autoritatile contractante pot aplic a, in scopul achizitiilor
in sectoarele publice,123 procedura de negociere fara restrictii atat timp cat nu sunt implicate
fondurile publice. Totusi, se evita in acest caz amenintarea cu gestionarea gresita a bugetului de
stat, cu toate ca absenta cerintelor de respectare a principiului competitiv in achizitiile publice
poate crea un fundal favorabil aparitiei coruptiei.
Articolul 12 al Ordonantei da un exemplu asemanator precizand ca autoritatile contractante au
dreptul sa foloseasca procedura de negociere cu un singur ofertant in situatiile in care exista
oportunitati de livrare de marfuri la un pret considerabil mai mic fata de nivelul pietei. Aceasta
prevedere nu numai ca poate duce la o distorsionare a pietei dar poate de asemenea genera
motive pentru complicitate, pe baza de mita, intre autoritatea contractanta si prestator.
In continuare, este necesar de mentionat ca Ordonanta contine un numar semnificativ de conditii
in care autoritatile contractante implicate in sectoarele apelor, energiei, transportului si
telecomunicatiilor, nu sunt obligate sa aplice normele Ordonantei.
In rest, Ordonanta acopera destul de bine masurile de transparenta propuse de legislatia UE,
inclusiv anuntarea apropiatelor achizitii publice, la scurt timp dupa ce a fost aprobat bugetul de
stat (Art. 16), pentru selectionarea, ca regula generala, a contractelor publice prin proceduri
deschise sau restrictive (Art. 10), de acordare a unui timp suficient ca particpantii sa isi
122
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pregateasca documentatia ofertanta (Art. 20-23), de nediscriminarea ofertelor pe baza de
nationalitate (Art. 25), de excludere a candidatilor ofertanti care au incalcat anterior etica
profesionala sau care au manifestat o conduita profesionala neadecvata (Art. 30), de formare a
unui juriu pentru evaluarea propunerilor si luarii deciziilor (Art. 52), de folosire, ca regula
generala, a criteriului de cel mai avantajos economic, in timp ce criteriul de pret urmeaza a fi
exercitat doar in cazurile exceptionale (Art. 60), de informare, in scris, a candidatului asupra
motivelor de respingere (Art. 66), si de asigurare a accesului la procedurile de recurs (Art. 80).
HG 20/2002 este de departe cel mai inedit act normativ in scopul maririi transparentei in
achizitiile publice in Romania, privind achizitiile publice prin licitatii electronice precum si HG
182/2002.
Prin adoptarea acestor acte normative, Romania a devenit una dintre primele tari care foloseste
mijloace electronice in achizitiile publice pe o scala larga.124 Ordonanta dezbate aceleasi principii
ale liberei concurente, eficientei in administrarea fondurilor publice, transparenta, tratamentul
egal, si confidentialitatea (Art. 2) si incorporeaza aproape toate masurile anti-coruptie citate in
paragraful anterior. In plus, caracteristicile tehnice ale procedurii electronice au permis
Ordonantei sa includa urmatoarele prevederi care sunt destul de remarcabile privind orientarea
anti-coruptie:
(i)
evaluarea ofertelor trebuie efectuata pirntr-o procedura automata pe baza
conditiilor mentionate in anunt de catre autoritatea contractanta. Doar in
cazurile in care nu este posibila evaluarea automata din punct de vedere
tehnic, trebuie infiintat un comitet pentru alegerea castigatorului contractului
(Art. 35);
(ii)
autoritatea contractanta are dreptul de a folosi o procedura a ofertei deschise
atunci cand ofertantii au posibilitatea, intr-un interval de timp prestabilit, sa
prezinte mai multe oferte consecutive (dar nu si numele ofertantului) ale
caror valoare este accesibila celorlalti ofertanti (Art. 36).
In plus, desi Ordonanta nu specifica intr-o maniera discreta tipurile de proceduri care pot fi
folosite (deschise, restrictive), autoritatile contractante sunt obligate sa foloseasca principiul
competitiv datorita caracteristicilor specifice ale licitatiei on-line. Acest lucru ramane in vigoare
chiar daca autoritatea contractanta isi exercita dreptul de preselectie a candidatilor, pentru ca
acestia trebuie pre-selectionati printr-o procedura automata (Art. 20 si 23).
Cu toate acestea, este necesar sa mentionam ca Ordonanta are o aplicare limitata datorita
constrangerilor privind tipurile de contracte care pot fi concluzionate printr-o licitatie on-line
(doar contractele de livrare), si listei definitive a produselor care fac subiectul achizitiei si
plafonului de sus al termenilor financiari – suma contractului nu trebuie sa depaseasca 200,000
EURO (Art. 1 al Hotararii 182/2002).
Totusi, actul normativ cel mai direct care contine o sectiune speciala pe tema combaterii fraudei
si coruptiei este HG 461/2001 pentru aprobarea Normelor Executorii ale OU 60/2001 in
domeniul achizitiilor publice. Potrivit acestui act normativ, candidatul nu are dreptul sa
influenteze comitetul de selectionare pe perioada procesului de evaluare si luare a deciziilor (Art.
40). Comitetul are obligatia de a exclude de la licitatie orice candidat daca se afla ca acesta a fost
sau este implicat in practici de coruptie (de exemplu, oferire sau primire de obiecte de valoare sau
bani in scopul de a influenta rezultatul licitatiei) (Art. 41). Nici unul dintre candidati nu are
dreptul de a contacta comitetul cu nici o intrebare referitoare la oferte, din momentul in care
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primirea de oferte este inchisa pana la momentul in care se ia o hotarare. Pot fi aduse comitetului
clarificari aditionale doar pe baza unei cereri in scris din partea acestuia (Art. 42).
Achizitiile publice in scopuri de aparare nationala, ordine publica, securitate si siguranta nationala
(HG 1186/2001) sunt mult mai bine reglementate si nu se permite autoritatilor contractante sa
foloseasca o procedura deschisa. Totusi, prin efectuarea acestui gen de achzitii publice,
autoritatea contractanta trebuie sa ia aceleasi masuri anti-coruptie stipulate in Normele Executorii
descrise mai sus (Art. 20).
Ca supliment al masurilor anti-coruptie mentionate mai sus, deja in vigoare in Romania, in
domeniul achizitiilor publice, guvernul a proclamat drept obiective pe termen scurt si mediu
adoptarea legislatiei privind procedurile de acord pentru a asigura o rezolutie prompta a
litigiilor; dezvoltarea unui sistem de monitorizare a achizitiilor publice ; si in general
consolidarea caracteristicilor de concurenta si transparenta a procedurilor in sfera achizitiilor
publice.125
2.2 Sistemul vamal
Ca si in multe alte tari, reglementarile sistemului vamal in Romania reprezinta un numar vast de
acte normative; totusi, urmatoarele sunt cele mai cuprinzatoare dintre acestea, acoperind atat
regulile generale ale functionarii administratiei vamale cat si procedurile orientate spre eliminarea
posibilelor cauze de coruptie:
- Legea 141/1997 privind Codul Vamal in Romania;
- Decizia Administratiei Vamale 946/1997 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind
completarea, utilizarea si redactarea declaratiilor vamale detaliate;
- Decizia Ministerului de Finante 684/1999 referitoare la Cadrul Metodologic pentru aplicarea
mecanismului de rapiditate a declaratiilor vamale prin sistemul informatic;
- HG 1114/2001 pentru aprobarea Regulamentului referitor la aplicarea Codului Vamal;
- Decizia Administratiei Vamale 259/2002 pentru aprobarea Normelor privind procedurile
vamale simplificate.
Cel mai cuprinzator si fundamental dintre actele normative este Codul Vamal, care copiaza (intr-o
mare masura) prevederile legislatiei UE pe tema combaterii coruptiei in sistemul vamal. In mod
special, sunt incluse prevederi asupra dreptului la recurs, proceduri de supraveghere si control;
acestea din urma sunt aplicate pentru asigurarea faptului ca regimul vamal este respectat
corespunzator, atat de autoritatile vamale cat si de importatori/exportatori; prevederi referitoare la
accesul la informatii privind procedurile vamale, cerintele de claritate in informarea asupra
deciziilor luate de catre autoritatile vamale, etc.
Decizia Adminsitratiei Vamale 259/2002 a introdus proceduri simplificate care se aplica tuturor
regimurilor vamale, inclusiv antrepozite, admitere temporara si transformare sub control vamal.
Simplificarea se poate realiza sub forma de: (i) declarare incompleta, atunci cand nu i se cere
importatorului/exportatorului sa completeze toate detaliile ca in cazul unei declaratii vamale
obisnuite, (ii) procedura de destinatie, atunci cand se permite ca marfurile sa fie depozitate, in
regimul vamal cerut, in locuri indicate de comercianti sau de catre autoritatile vamale, si (iii)
folosirea declaratiei simplificate cu conditia sa se efectueze ulterior o declaratie completa
(paragraful 1 a Normei aprobata prin Decizie).
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Pe langa masurile stipulate in actele normative de mai sus, guvernul a elaborat un Program de
Actiune impotriva Coruptiei in Administratia Vamala care, la randul sau, reprezinta o parte a
Programului National de Prevenire a Coruptiei si a Planului de Actiune impotriva Coruptiei.
Obiectivele Programului sunt de a identifica si analiza cauzele si formele de coruptie in
administratia vamala, de aplicare a Codului de Disciplina pentru ofiterii vamali, de stabilire a
unui mecanism de monitorizare a conduitei, de instruire profesionala permanenta, de asigurare a
sprijinului populatiei si de creare de conditii pentru ca cetatenii sa faca recurs in cazul unei
conduite nepotrivite a personalului vamal.
La inceputul anului 2002 s-a elaborat si a intrat in vigoare Codul de Conduita pentru autoritatile
vamale. Codul include o definitie clara a unei conduite potrivite si nepotrivite, profesionala si
personala, fapte presupuse de a conduce la aparitia fenomenului de coruptie, si sanctiunile
aplicate. Codul reprezinta un act normativ destul de inedit pentru legislatia romaneasca si are
potential pentru o consolidare semnificativa a relatiilor intre oficialii vamali si beneficiarii
serviciilor vamale; impune de asemenea anumite constrangeri pentru capacitatea oficialilor
vamali de a participa in activitati corupte. Introducerea Codului a fost suplimentata de distribuirea
formularelor de recurs pentru prezentarea informatiilor catre Directia Generala a Vamilor,126 in
cazurile in care nu sunt respectate prevederile Codului. 127
O alta masura care s-a luat pentru imbunatatirea functionarii autoritatilor vamale, a constituit-o
introducerea, la inceputul anului 2001, a unei noi structuri in cadrul adminstratiei vamale –
Divizia de Control si Audit Intern – a carei responsabilitate este aceea de a asigura regularitatea
operatiunilor vamale, si a unui nou sistem vamal computerizat care proceseaza la ora actuala 98%
din totalul declaratiilor vamale. Acest Sistem Informatic Vamal Integrat a fost conceput, dezvoltat
si implementat tinand cont de interconectarea cu sistemele IT ale CE.128 Din punct de vedere
tehnic, acest sistem acopera toate elementele vamale, inclusiv procesarea declaratiilor vamale,
tranzitul, procedurile simplificate, statisticile, supravegherea si controlul vamal. Crearea acestui
sistem indeplineste cerintele UE privind infiintarea de sisteme vamale informatice interconectate
cu sistemul IT al UE, la un nivel tehnic corespunzator, cu cel putin un an inainte de data propusa
pentru aderare.
2.3 O dezvoltare institutionala recenta: Oficiul National de Procuratura Anti-Coruptie
Supravegherea implementarii politicilor in sfera achizitiilor publice si a sistemului vamal pe tema
coruptiei, este efectuata de Oficiul National de Procuratura Anti-Coruptie (mentionat in acest
studiu drept NAP), de Ministerul de Justitie, Ministerul de Interne si Ministerul Public.
NAP a aparut ca si o consecinta a adoptarii de catre Guvern a Strategiei Nationale Anti-Coruptie
si a Planului de Actiune – una dintre cele mai importante realizari in aceasta directie, din ultimii
zece ani. In timp ce Planul de Strategie si Actiune se preocupa mai mult de prevenirea
coruptiei la scala mica decat mare, decat de combatere a acesteia, crearea NAP este un pas
promitator in lupta impotriva coruptiei la nivel inalt (politic). Din septembrie 2002, opinia
publica asteapta rezultatele acestui pas institutional, sperand ca unele dintre scandalurile notorii
dezbatute de presa vor ajunge in cele din urma la o concluzie legala.
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NAP a fost creat in conjunctie cu un proiect PHARE care cuprinde un twinning cu Oficiul de
Procuratura Anti-Coruptie din Spania. In aprilie anul acesta, guvernul Romaniei a adoptat OU
43/2002 privind NAP, conform careia NAP este un oficiu de procuratura specializat in
combaterea contraventiilor de coruptie, cu jurisdictii pe tot teritoriul tarii. NAP este o structura
independenta 129 in cadrul Ministerului Public, condusa de un procuror general anti-coruptie, si
coordonata de Procurorul General.
Pe de o parte, NAP este organizat, la nivel central, pe doua sectiuni specializate in combaterea
coruptiei si a contraventiilor economice si financiare. Pe de alta parte, Oficiul de Procuratura de
pe langa Curtea Suprema de Justitie ramane responsabil in lupta impotriva crimei organizate,
dupa cum s-a dezbatut in sectiunea privind coruptia si crima organizata. NAP trebuie sa aiba
centre locale care vor opera in subordinea celor 15 Curti de Apel din Romania. Procurorii sefi
subordonati procurorului general al NAP vor conduce aceste structuri locale. Ofiteri de politie si
experti de inalta calificare in finante, banci, sistem vamal si tehnologia informatiei trebuie sa fie
delegati catre NAP si vor forma, impreuna cu procurorii, echipe multi-disciplinare pentru a
permite NAP sa conduca investigatiile intr-un mod adecvat.
NAP este mandatat sa investigheze contraventiile prevazute de Legea 78/2000 referitoare la
prevenirea, depistarea, si pedepsirea actelor de coruptie. Biroul central al NAP va investiga
cazurile in care sunt implicati oficiali publici (cum ar fi membri ai Parlamentului si Guvernului,
judecatori si procurori, primari, prefecti, directori de compnaii de utilitati publice, socie tati
bancare, etc.) sau atunci cand prejudiciul este mai mare de 100,000 EURO si/sau activitatea
respectivei autoritati publice sau persoane juridice este serios afectata. Servicile locale ale NAP
au jurisdictie asupra oricaror alte contraventii prevazute de Legea 78/2000 si care nu sunt
investigate de biroul central al NAP.
Cooperarea internationala in cadrul NAP este asigurata de catre procurorii de legatura care
trebuie sa acorde asistenta bilaterala si consultanta in chestiuni judiciare omologilor care opereaza
in alte tari.
3.Concluzii si Recomandari
3.1

Achizitiile publice

Pe baza analizei de mai sus, o concluzie generala este ca in sfera achizitiilor publice, Romania are
un cadru legislativ si institutional solid si destul de bine dezvoltat, in armonie cu legislatia UE in
domeniu.
Referitor la prevederile legale, s-ar face cateva sugestii importante:
(i)
re-evaluarea prevederilor OU 60/2001 (Art. 11, 12) privind aplicarea nelimitata a
procedurilor de negociere in situatia in care nu sunt implicate fondur ile de stat si cand
o oferta favorabila este prezenta pe piata;
(ii)
stabilirea fucntionarii prezentului sistem de licitatie electronica si studierea
posibilitatii de extindere a aplicabilitatii acestuia asupra ofertelor pentru sume mai
mari de 200,000 EURO, precum si analizarea posibilitatii de achizitie
guvernamentala performanta de servicii si contracte de munca, prin licitatia on-line.
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Totusi, faptul ca fenomenul de coruptie in achizitiile publice continua sa se extinda, ne duce la
concluzia ca, la momentul actual al stadiului de dezvoltare economica si sociala al Romaniei,
problema reala a coruptiei nu se afla in cadrul legal si constitutional, care a fost perfectionat
semnificativ in ultimii ani, ci in aplicarea si implemnetarea legii si in functionarea reala a
institutiilor.
In acest sens, pasii ulteriori ar trebui sa se concentreze pe adaptarea masurilor practice pentru:
- perfectionarea monitorizarii bunurilor, venitului/ stilului de viata al oficialilor din domeniul
achizitiilor publice;
- controlul performantei ofiterilor din domeniul achizitiilor publice;
- elaborarea si promovarea de indrumari de conduita si cerinte etice pentru ofiterii din
domeniul achizitiilor publice;
- dezvoltarea unui mecanism de tinere in evidenta a oficialilor si ofertantilor implicati sau
suspectati de acte de coruptie in sfera achizitiilor publice, sau stabilirea de reguli mai severe
privind excluderea de la participarea intr-o licitatie a candidatilor condamnati pentru o
infractiune;
- implementarea auditului extern si intern care este esential la toate nivelele autoritatilor
contractante. Auditul intern trebuie sa fie intarit de un organism de inspectie pentru
investigatia suspiciunior de infractiune;
- crearea unui cadru pentru observatiile neutre ale unor parti terte in cazul achizit iilor
publice importante si actiunilor de privatizare, pentru a mari credibilitatea acestor procese;
aceste parti terte neutre trebuie sa fie special instruite pentru detectarea semnalmentelor
delicvente si ar trebui infiintate echipe specializate de inspectori.
3.2

Sistemul vamal

O analiza a actelor normative pe care le -a implementat Romania in scopul combaterii coruptiei in
sistemul vamal, demonstreaza o asemanare foarte puternica cu cadrul legislativ al achizitiilor
publice – sunt destul de bine elabaorate si creaza conditiile formale pentru a concluziona ca
legislatia din Romania poate fi considerata compatibila cu legislatia UE. Asadar, problema
combaterii coruptiei in sistemul vamal nu trebuie abordata prin adoptarea de legislatie
aditionala.,130 ci printr-o implementare adecvata a cadrului legal existent.
In acest scop, se pot face urmatoarele recomandari:
- marirea eficientei actualilor ofiteri vamali in procesarea documentatiei, pentru a rezolva
problema intervalului de timp in care se asteapta la frontiera. Una dintre solutii poate fi o mai
mare computerizare a procedurilor vamale, inclusiv schmibul electronic de date, ceea ce ar
crea un mediu virtual si ar diminua ‘puterea’ oficialilor vamali;
- consolidarea cooperarii cu organismele executorii si instruirea profesionala adecvata a
oficialilor vamali;
- cresterea plafoanelor salariale ale oficialilor vamali, fapt care ar atrage personal de inalta
calitate, si care si-ar indeplini standardele de viata decente fara nevoia unui castig
suplimentar, reducandu-se asadar motivele de acceptare de mita. Acest lucru ar trebui sa fie
insotit de stabilirea unor standarde inalte pentru noii ofiteri, ceea ce ar implica veirficarea
istoricului inainte de angajare;
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-

consolidarea auditului intern si extern, care este esential la toate nivelele organizarii
sistemului vamal si permiterea unei mobilitati geografice si functionale intre pesonalul vamal;
de exemplu, introducerea monitorizarii performantei profesionale prin sondaje cu
beneficiarii;
sprijinirea implementarii Codului de Etica recent adoptat.
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Apendice 1: Revizuirea cadrului legal anti-coruptie in Romania
1.

Legea Nr. 78/2000 asupra prevenirii, depistarii si pedepsirii actelor de coruptie

Legea distinge mai multe categorii de infractiuni legate de coruptie, cu analiza detaliata a ficareia
(Capitolul III):
1.

Infractiunile de coruptie standard
a) Luarea de mita este definita ca un act al unui oficial public de a solicita si accepta,
direct sau indirect, bani sau alte castiguri nemeritate, sau de a accepta promisiunea
de astfel de castiguri fara a o respinge, in schimbul performarii sau neperformarii
profesionale, sau a intirzierii unei activitati legate de indatoiririle sale publice, ori de
a efectua o activitate contrar acestora. Aceasta din urma este o forma grava de luare
de mita daca este comisa de un functionar public cu atributii de control. Luarea de
mita se pedepseste cu inchisoare de pina la 15 ani. Se vor aplica masuri
compensatorii pentru bugetul de stat – banii, valorile, sau orice alte bunuri care
constituie obiectul infractiunii de luare de mita vor fi consfiscate, iar daca nu sunt
gasite, partea comndamnata va fi obligata sa plateasca echivalentul acestora in bani
(Art. 254 al Codului Penal).
b) Prin darea de mita este definita promiterea, oferirea sau darea de bani si alte
beneficii, in moduri si scopuri de luare de mita. Aceste infractiuni sunt pedepsite cu
inshisoare de pana la 5 ani (Art. 255 al Codului Penal). Totusi, faptul de dare de
mita nu ar trebui considerat drept infractiune daca cel care da mita a fost constrans
sa faca acest lucru prin orice mijloace de catre persona care a luat mita. De
asemenea, cel care da mita nu trebuie sa fie pedepsit daca denunta faptul
autoritatilor inainte de umrarirea penala. Aceste prevederi ar trebui aplicate in
conformitate, chiar daca oferta nu este urmata de acceptare. Bani, valori, sau alte
bunuri vor fi returnate persoanei care a dat mita.
c) Primirea de beneficii nemeritate constituie infractiune de acceptare de catre un
functionar public, direct sau indirect,de bani sau alte castiguri, dupa performarea
unui act profesional la care a fost drept urmare obligat. Se pedepseste cu inchisoare
de pana la 5 ani (Art. 256 al Codului Penal). Bani, valori, sau orice alte bunuri
primite vor fi confiscate, iar daca nu sunt gasite, persoana condamnata este obligata
sa platesca echivalentul acestora in bani.
d) Traficul de influenta este definit drept acceptarea sau cererea de bani sau alte
beneficii, sau acceptarea, direct sau indirect, de promisiuni, cadouri pentru sine sau
o alta persoana, efectuate de cineva care are influenta sau lasa sa se creada ca are
influenta supra unui oficial public, in scopul de a-l influenta pe acesta sa performeze
sau nu un act legat de atributiile sale. Aceasta infractiune este pasibila de inchisoare
de pana la 10 ani (Art. 257 al Codului Penal).

2.

Contraventii asimilate infractiunilor de coruptie
a)
Subestimarea deliberata a bunurilor care apartin unor agenti economici unde statul
sau o administratie publica locala este actionar, comisa in procesul de privatizare
sau intr-o tranzactie comerciala; sau a bunurilor care apartin unei autoritati ori
institutii publice pe perioada unui proces de comercializare, comisa de catre
persoane din conducerea, managementul sau pozitii din administratie (Art. 10 al
Legii).
b)
Acordarea de credite sau subventii incalcand prevederile legii in vigoare sau a
actelor normative privind creditele, fara a urmari/depista, conform legii,
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c)

d)

e)

f)

g)

3.

destinatiile creditelor sau subventiilor potrivit contractului, sau fara
urmaririea/detectarea creditelor ramase/datorate (Art. 10).
Folosirea de credite sau subventii in scopuri altele decat cele pentru care au fost
acordate (Art. 10). Toate infractiunile enumerate in Art. 10 daca au fost efectuate
in scopul obtinerii de bani, bunuri sau beneficii nemeritate, constituie infractiuni
penale pedepsite cu inchisoare de la 5 la 15 ani si privarea legala de unele drepturi.
Fapta unei persoane care, prin virtutea pozitiei sale, atributiilor sau mandatutului
are indatorirea de a supraveghea, controla sau lichida o companie /afacere privata,
de a actiona in numele acestei afaceri, de a intermedia sau facilita unele operatiuni
comericale sau financiare de catre respectiva afacere privata, sau de a participa cu
capital intr-o astfel de structura economica, daca faptele sunt facute in scopul de a
procura, direct sau indirect, beneficii nemeritate. O
forma atenuata a
infractiunii o constituie situatia in care fapta este comisa pe o perioada de cinci ani
de la incetarea pozitiei oficiale a persoanei, a atributiilor sau mandatului sau.
Aceasta contraventie este pedepsita cu inchisoare de la 2 la 7 ani, sau de la 1-5 ani
in cazul formei atenuate (Art. 11).
Angajarea in operatiuni financiare, cum ar fi activitati comerciale incompatibile cu
pozitia, indatoririle, sau mandatul persoanei, sau incheierea unei tranzactii
financiare folosind informatii primite datorita pozitiei, atributiilor, sau indatoririlor
sale (Art. 12).
Folosirea, prin orice mijloace, direct sau indirect, a informatiei care nu este
publica, sau acordarea permisiunii unor persoane neautorizate de a avea acces la
aceasta informatie (Art.12). Daca acest fapt este comis in scopul obtinerii de bani,
bunuri sau beneficii nemeritate, actiunile mentionate la punctul d)-f) sunt
pedepsite cu inchisoare de la 1 la 5 ani.
O fapta comisa de o persoana care detine o pozitie de conducere in cadrul unui
grup sau partid politic, sindicat, asociatie sau fundatie, si care se foloseste de
influenta sau autoritatea sa in scopul de a obtine bani, bunuri, sau beneficii
nemeritate pentru sine sau alta persoana. Acest fapt este pedepsit cu inchisoare de
la 1 la 5 ani (Art. 13). Incercarile de a efectua infractiunile mentionate la punctul
a)-g) ar trebui de asemenea sanctionate (Art. 15).

Contraventii legate direct de infractiunile de coruptie 131
a) Ascunderea bunurilor obtinute prin comiterea unei infractiuni standard/asimilate de
coruptie si favorizarea persoanelor care au comis astfel de infractiuni;
b) Asocierea la comiterea unor infractiuni standard/asimilate de coruptie;
c) Acte de declaratii false si falsificare comise in scopul mascarii infractiunilor
standard/asimilate de coruptie sau comise pentru atingerea scopului acestora;
d) Aplicarea incorecta a legii in timpul functiunii, daca are drept scop atingerea
obiectivului infractiunilor standard/asimilate de coruptie;
e) Infractiuni de spalare de bani, dupa cum sunt mentionate in Legea nr. 21/1999, daca
au legatura cu infractiuni standard/asimilate de coruptie;
f)
Contrabanda cu marfuri obtinute prin comiterea sau intentionarea unei infractiuni;
g) Infractiunile mentionate in Legea 87/1994, privind combatrea evaziunii fiscale,
daca are legatura cu infractiunile standard/asimilate de coruptie;
h) Faliment bancar fraudulos si alte contraventii stipulate de Legea 31/1990 privind
societatile
comerciale, daca sunt efectuate in legatura cu infractiuni
standard/asimilate de coruptie;
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i)

Traficul de stupefiante, incalcarea legii privind aremele de foc si munitia, si traficul
de persoane in scopuri de prostitutie, daca au legatura cu infractiuni
standard/asimilate de coruptie.

Infractiunile precizate de legea anti-corupetie legate direct de infractiunile de coruptie sunt
sanctionate prin alte prevederi legale. Acestea includ Codul penal pentru contraventiile enumerate
la punctul a)-d) si 1), Legea 21/1999 asupra prevenirii si pedepsirii spalarii de bani pentru
infractiunea mentionata la punctul e), Codul Vamal (Legea 141/1997) pentru infractiunea
precizata la punctul f), Legea 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale pentru infractiunea
mentionata la pucntul g); Legea 31/1990 privind societatile comerciale pentru infractiunea
descrisa la punctul h).
Prevederile legii ar trebui sa se aplice urmatoarelor categorii de persoane:
(iii)
persoanele care detin o functie publica in cadrul structurii autoritatilor sau
institutiilor publice, indiferent de modul in care au fost investiti in functie;
(iv)
persoanele care, avand o functie publica permanenta sau temporara sau o insarcinare,
participa ori influenteaza o luare de decizii in cadrul sectorului public, companii
publice private, societati comerciale, companii de stat, societati comerciale de stat,
unitati de productie cooperativa, sau alte companii;
(v)
persoanele cu functii de control;
(vi)
persoanele care ofera consultanta specializata institutiilor, si care au putere in luarea
de decizii si participa sau influenteaza procesul de luare de decizii;
(vii)
persoanele care, indiferent de pozitia lor, participa sau influenteaza procesul de luare
de decizii, sau efectueaza, controleaza, sau ofera consultanta specializata in
operatiuni care implica circulatie de capital, operatiuni bancare, operatiuni de credit
si schimb valutar, investitii, bursa, asigurari, investitii mutuale sau operatiuni
privitoare la conturile bancare, tranzactii nationale si internationale;
(viii)
persoanele care detin o pozitie de senior sau de conducere in cadrul unui partid sau
structura politica, sindicat, organizatie de antreprenori, asociatie, fundatie;
(ix)
alte persoane fizice in conditiile prevazute de lege.
2. Legea Nr. 115/1996 privind obligatia oficialilor publici sa-si declare averile proprii si
procedura de control a averilor obtinute prin mijloace ilicite
Potrivit Legii, oficialii la nivel inalt, judecatorii si procurorii, funcrtionarii publici si toate
persoanele cu putere de control in cadrul companiilor publice private, Fondul Proprietatii de Stat,
Banca Nationala, si bancile unde statul este actionar total sau majoritar, sunt obligate sa
completeze si sa predea o declaratie a propriilor averi, atat la inceputul cat si la sfarsitul pozitiei
publice. Declararea averii este ceruta intr-o forma scrisa si va include o lista a bunurilor personale
sau in comun, precum si bunurile detinute de soti si copii din familia lor (Art. 3). Trebuie sa fie
inclusa urmatoarea informatie: proprietatea imobiliara, personala, investitii, conturi bancare si
actiuni in Romania sau interese si contacte financiare in strainatate. Legea considera declararea
personala, irevocabila si confidentiala (Art.5).
Declaratiile trebuie depuse in 15 zile de la inceperea sau incheierea functiei publice. Nedepunerea
declaratiei in 15 zile dupa incheierea mandatului ar trebui sa rezulte in initierea procedurii de
control a averilor. Aceasta procedura ar trebui de asemenea initiata in cazurile in care diferentele
de averi precizate in declaratia de la inceput si cea de la sfarsit este sprijinita de dovezi clare ca
bunuri sau valori n-ar fi putut fi obtinute prin activitati legale (Art. 3,6 si 7).
Legea prevede doua tipuri de sanctiuni legate de procedurile de control al averilor:
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Sanctiuni administrative se aplica persoanelor a caror avere a fost declarata, total sau partial,
nejustificata de un ordin definitiv al instantei. Aceste sanctiuni constau in inlaturarea din
functia publica sau o declarare de incompatibilitate cu mandatul, in cazul Membrilor
Parlamentului (Art. 33).
Sanctiuni penale se aplica pentru actele pe care legea le considera drept contraventii. In cazul
prezentei legi, acestea sunt marturia mincinoasa asupra naturii ilicite a averilor in posesia
unei persoane fizice, in actul de notificare a comisiei de investigatie (pedeapsa – inchisoare
de la 6 luni la 3 ani); prezentarea si tinerea de dovezi false asupra naturii ilicite a averii unei
persoane (pedeapsa – inchisoare de la 1-5 ani).

Legea mai prevede ca declararile de averi, false sau incomplete, constituie infractiunea de
declarari false si se pedepseste prin Codul Penal cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani, sau cu
amenda (art. 36). Dezvaluirea publica a declararilor de averi de catre persoanele care au atributia
de a le primi si pastra, atat prin publicarea sau dezvaluirea, totala sau partiala, a continutului
acestor declaratii, va fi pedepsita cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani (art 37).
3. Legea Nr. 115/1999 privind responsabilitatea Ministeriala
Legea prevede raspunderea penala a membrilor guvernului in timpul exercitarii functiunii. Art.6,
paragraful 2, stipuleaza ca membrii guvernului vor fi raspunzatori penal conform prevederilor
generale ale Codului Penal si Codului de Procedura Penala. Raspunderile penale sunt personale si
privesc pe fiecare membru al guvernului.
In art.8, raspunderea penala pentru fapte comise de membrii guvernului, pe perioada exercitarii
functiei lor, se extinde de la momentul depunerii juramantului de credinta in fata Presedintelui
Romaniei, pana la momentul incheierii functiei.
In art. 6, urmatoarele fapte constituie contraventii penale:
?
obstructionarea, prin mijloace de violenta sau folosirea de metode frauduloase, de
exercitare in buna credinta a drepturilor si libertatilor personale;
?
prezentarea cu rea credinta, in fata Parlamentului sau Presedintelui Romaniei, de
informatii inexacte/false privind activitatea guvernului sau a unui minister, in
scopul de a masca fapte comise de natura sa aduca prejudicii intereselor
nationale.
Incercarea de a comite aceste infractiuni va fi de asemenea pedepsita.
Sanctiunile prevazute prin Lege constau intr-o pedeapsa principala (inchisoare de la 2 la 12 ani) si
una secundara (interdictia de a detine functie publica inalta sau de conducere pentru o perioada de
3 la 10 ani). Daca, pe perioada exercitarii functiei, membrii ai guvernului comit infractiuni penale
altele decat cele specificate mai sus, sanctiunile aplicabile vor fi prevazute de legea penala in
vigoare. Membrii guvernului pot fi raspunzatori nu numai de infractiuni penale si politice, dar si
civile, potrivit prevederilor legale in vigoare.
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