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Introducere în problematica tezei de doctorat : 
 

      1. Evaziunea fiscală este una dintre cele mai răspândite infracțiuni cu 
caracter economic, întâlnită atât pe plan național, cât și pe plan internațional. 
 Evaziunea fiscală , deși  este un fenomen cunoscut, în doctrina juridică nu a 
fost tratat din punct de vedere criminologic și mai ales , tratarea în paralel a 
aspectelor de ordin fiscal și a aspectelor de ordin penal. 
 Deși dreptul penal și dreptului fiscal, sunt ramuri diferite alte materiei de 
drept, în practică ele se întrepătrund, sunt într-o relație de interdependență, așa cum 
voi prezenta în această lucrare. Dar nu pot omite să spun, existența  relațiilor 
strânse între dreptul penal , dreptul fiscal și cu celelalte ramuri de drept,  dreptul 
civil și procesual civil , drept procesual penal. 
 Prin această lucrare,  arăt necesitatea  , armonizării prevederilor legislative 
fiscale , cu cele penale , prin reglementări clare, referitoare la îndatorirea fiecărui 
participant, în diferite faze de cercetare și nevoia reglementării de sancțiuni pentru 
nerespectare. 
 Din cercetarea efectuată, dar mai ales din practică, am constat că fiecare 
funcționar public, aplică legislația, doar pe părticica sa, fără o analiză de ansamblu, 
fără să sesizeze organele de cercetare penală, în cazuri clare,  de evaziune fiscală. 
 Problematica evaziunii fiscale este de actualitate ,  având în vedere cazurile, 
de notorietate, aduse în atenția publică , sumele de milioane de euro , pe care le are 
de recuperat statul în prezent din fraudarea bugetului de stat. 
 Spun de notorietate, pentru că persoanele cercetate și condamnate sunt 
persoane de prim rang, care au fost la cârma unor servicii publice. În mod frecvent, 
în mass-media știrile încep cu alte și alte cazuri de fraudare a bugetului de stat. 
 
 2. Lucrarea își propune să abordeze problematica evaziunii fiscale ,  
inspirată din practică,  mai ales din constatări personale, în care acord o atenție 
deosebită legislației penale și fiscale ce are strânsă legătură cu evaziunea fiscală, 
dar și aspectelor criminologice.  
 Prin exemplele date, am dorit să se înțeleagă mai ușor cum se manifestă 
evaziunea fiscală și cum au fost  puse în aplicare reglementările legale.  
 Precizez că,  în diferite etape ale carierei mele profesionale, am activat în 
calitate de  contabil,  contabil șef, inspector fiscal , expert judiciar contabil și fiscal 
și ultima dată avocat. În aceste calității avute, am întâlnit direct sau indirect diverse 
cauze cu săvârșirea de  fapte fiscale reprobabile , dar și diverse modalități de 
soluționare a lor, neconforme cu legea, în accepția subsemnatei.  
 Având în vedere că tot timpul m-au preocupat motivele ce îi determină pe 
oameni să-și riște libertatea, să încalce legislația fiscală, ajungând până la 
săvârșirea de infracțiuni, am considerat că necesită să fac o cercetare aprofundată 
în domeniul acesta. 
 Realitatea a arătat că , în țara noastră, în ultimii ani, evaziunea fiscală a avut 
un antidot slab , care a condus la o perioadă de avânt .  Acest avânt al evaziunii 
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fiscale a dus la diminuarea bugetului de stat și implicit la un nivel de trai scăzut al 
unei mari părți din populația țării. 
 
 3.  Lucrarea tratează evaziunea fiscală, din punct de vedere criminologic,   
social, moral, fiscal și mai ales penal.  
 Din punct de vedere criminologic am  arătat manifestarea  acestui fenomen,  
factorii determinanți, mediul prielnic ce stimulează săvârșirea faptelor de evaziune 
fiscală.   
 Din punct de vedere social, am adus în discuție , reacția societății civile 
asupra persoanelor care săvârșesc fapte de evaziune fiscală. Modul în care 
sancționează societatea civilă astfel de fapte,  dacă sancționarea societății civile  
este pozitivă sau negativă,  dacă sancțiunile societății civile ar putea avea un rol în 
diminuarea faptelor de evaziune fiscală. 
 Din punct de vedere moral , am pus  accent pe cauzele care conduc unele 
persoane să fie imorale.  Care este  momentul în care ajung unele persoane să 
săvârșească fapte imorale. Când trebuie începută educația unei persoane pentru ca 
faptele imorale să fie diminuate. 
 Din punct de vedere fiscal, am arătat, momentul de la care, faptele trec din 
incidența fiscalului , în incidența penalului,  prezentând  și  cazuistică întâlnită în 
practică. 
 Din punct de vedere penal, am tratat regimul juridic al infracțiunilor de 
evaziune fiscală, prezentând și  aspecte întâlnite în practică. 
 Am efectuat  o  analiză a factorilor determinanți care contribuie la săvârșirea 
infracțiunilor de evaziune fiscală dar și a infracțiunilor în legătură cu aceasta, 
prevăzute de legea 241/2005, privind prevenirea și combaterea infracțiunilor de 
evaziune fiscală.  
 
 4.  De asemenea lucrarea  cuprinde și o analiză a motivelor ce determină 
dinamica modificărilor actelor normative fiscale. Desele modificări ale legislației 
fiscale, introducerea de numeroase taxe și impozite,  a perturbat atât  investitorii 
cât și a contribuabilii obișnuiți. 

 Efectele unei economii șubrede, fără investiții,  se răsfrâng asupra tuturor 
cetățenilor țării noastre, prin lipsa locurilor de muncă, bani insuficienți pentru 
pensii, micșorarea puterii de cumpărare a populației , diminuarea siguranței și 
securității sociale și chiar  securitatea națională, etc. 

Lucrarea aduce și o critică mediului judiciar .  
Întreaga populație a țării a asistat la  investigări și cercetări penale, formale, 

adesea în scop de șantaj, cu amplă dezbatere  în media a cauzelor aflate în faza de 
cercetare penală , după care rezultatul final, a fost adesea  NUP (neînceperea 
urmăririi penale).  
 În teza  de doctorat,  arăt, într-o viziune personală, care ar fi „tratamentul” 
necesar pentru cei care săvârșesc infracțiuni fiscale și nu numai pentru aceștia. 
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Nu trebuie tratați doar infractorii, ci și cei ce le creează inconștient, sau nu , 
condiții prielnice, precum  și colegii, persoanele apropiate, societatea civilă, în 
sensul de a-i dezaproba vehement, nu de a-i  încuraja.  

Este insuficient să se facă doar analiza infractorului evazionist.  
 
5.  Consider că rădăcinile criminologice  ale săvârșirii infracțiunilor de 

evaziune fiscală , pornesc și de la persoanele care sunt puse să adopte actele 
normative , precum și de la persoanele care trebuie să le pună în aplicare.  

Aceste persoane,  lasă așa zisele „portițe” de scăpare, în actele normative,  
fapte ce constituie un fel de  „invitație” la comiterea de infracțiuni. 

Legislația în materie fiscală  fiind   insuficient de clar reglementată, lasă loc 
unor  posibilități de fraudare.   

În concluzie,  alături de persoanele care săvârșesc fapte de evaziune fiscală, 
are o contribuție importantă și legiuitorul .  

 Consider că, doar o persoană nepregătită profesional în domeniu, sau cu alte 
interese particulare (corupție)  sau  poate cu interese de partid , lasă posibilități de 
fraudare, în adoptarea legilor. O  persoană de acest gen este de la început suspectă 
din punct de vedere moral.  

O astfel de persoană,  pusă să adopte sau  să aplice acte normative, constituie 
un factor criminogen care  favorizează săvârșirea infracţiunilor de evaziunii fiscale. 

Lucrarea de doctorat  se  bazează foarte mult pe aspecte întâlnite, de către 
subsemnata,  în practică, asupra cărora am o abordare diferită de soluționare, 
urmărind, de fiecare dată,  să scot în evidență problematica evaziunii fiscale și a 
infracțiunilor care au legătură cu evaziunea fiscală. Am abordat unele aspecte 
privitoare la   problemele pe care le aduc, punerea în aplicare a unor reglementări 
legale neclare, dar și lipsa cu desăvârșire a reglementărilor legale. 

 
6.  Nu în ultimul rând ,  studiul analizează și activitatea de cooperare dintre 

statele Uniunii Europene, în scopul observării problemelor de fraudă existente , a 
actualității lor și strategiile întreprinse pentru perioada următoare, la nivelul 
Uniunii Europene, strategii întreprinse cu scopul diminuării evaziunii fiscale.  

Am efectuat o analiză a manifestării evaziunii fiscale , în trei țări ale Uniunii 
Europene, respectiv Franța, Italia și Austria, arătând modul în care este 
reglementată prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în aceste țări , unele 
aspecte putând fi luate ca exemplu pentru îmbunătățirea legislației naționale. 

Ca finalitate, cercetarea încearcă să atragă atenția asupra a trei mari 
probleme,  pe care le consider că sunt  rădăcinile criminologice ale infracțiunilor 
de evaziune fiscală.  

În primul rând , corupția funcționarilor publici. Până nu se diminuează acest 
fenomen, acest melic al șpăgii, al mitei, lucrurile nu se îndreaptă, deoarece șpaga 
dată,  trebuie recuperată din fraudarea statului, cu oamenii puși să „vegheze” 
asupra banului public. Infractorii nu sunt trași la răspundere, nu li se confiscă banii 
obținuți ilicit și trăiesc în lux, se plimbă liberi , cu dispreț printre noi, oamenii de 
rând, cu venituri modeste,  cu pensii foarte mici, etc.   
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Și mai mult, neexistând o educație a populației privind modul de votare, 
privind principiile pe care trebuie să le îndeplinească un lider, astfel de persoane 
ajung să fie alese primari, parlamentari și în alte funcții, în locurile unde se împarte 
banul public, etc. 1  

În al doilea rând , ineficiența măsurilor care s-au luat  pentru prevenirea și 
combaterea evaziunii fiscale. Măsurile anemice luate de autoritățile statului , în loc 
să combată fraudarea bugetului statului, s-a dovedit că s-au încurajat săvârșirea 
acestor fapte infracționale. 

În cei 26 de ani de democrație ai țării noastre, după revoluția din anul 1989, 
toate instituțiile statului au fost politizate, reglementările legale au fost ignorate, 
problemele se rezolvau,  pe baza telefoanelor, aranjamentelor, al traficului de 
influență ( așa cum au fost relatate în mass-media, fragmente din stenograme; 
interceptări, etc), a multor persoane cercetate penal. Astfel că măsurile pentru 
prevenirea și combaterea evaziunii fiscale erau doar pe hârtie, adică în lege, însă nu 
se aplicau pentru „marile tunuri”. Pentru cei mai mărunți, se mai auzea de câte un 
caz, de tragere la răspundere. 

În al treilea rând  punerea în aplicare a legislației. În afara problemelor de 
instabilitate legislativă este problema aplicării ei cu fermitate. Fermitatea aplicării 
legii este un factor determinant, de prevenire a faptelor infracționale. Potențialul 
infractor trebuie să aibă teamă, că nu există cale de scăpare de rigorile legii și că va 
petrece ani buni în pușcărie.  

 
7.  Metodologia de cercetare a constat în studierea cărților de specialitate în 

domeniu, a legislației, a studiilor de caz,  în care am urmărit modul de interpretare 
a legilor și aplicarea lor concretă, participarea la conferințe științifice în domeniul 
evaziunii fiscale, consultarea unor indicatori statistici, publicați de către Institutul 
Național de Statistică și Eurostat.  

Toate informațiile culese au fost comparate cu cazuistica întâlnită în 
activitatea mea practică. 

Propunerile pe care le fac, în teza de doctorat, în urma lucrărilor de 
cercetare, pot avea impact asupra autorităților competente , care ar putea 
implementa  unele reglementări legale, simple și clare, fără posibilitatea găsirii 
unor „portițe” de scăpare de la rigorile legii. Nu în ultimul rând , autoritățile 
competente ar trebui să dea mult mai mare atenție educației , culturii, de la venirea 
pe lume a fiecărui individ. Mai târziu, e mult mai greu, să faci educație. 
Deprinderile negative se răspândesc cu repeziciune. 

 

1 Alexandru Vlahuță,  Cârmacii, poezie scrisă în anul 1881;  
http://scriitoriclasici.blogspot.ro/2014/01/alexandru-vlahuta-carmacii.html  
„Cum să mai vedem în țară cinste, muncă, propășire, când spoială azi e totul, când vezi că prin 
lingușire și fățărnicii, netoții, au ajuns așa departe!”  
Deși poezia Cârmacii, datează din anul 1881, am putea spune că nu s-a schimbat absolut nimic în 
viața noastră, în conștiința noastră de cetățeni români,  având în vedere că  prezentul,  pare a fi 
identic cu cel descris de către Alexandru Vlahuță, acum circa 135 de ani. 
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8.  Criminologia este în esență, o știință socială cu caracter interdisciplinar, în 
cadrul căreia criminalitatea este studiată prin apelarea la rezultate și informații din 
domenii conexe. 

Am pornit , în principal, de la faptele infracționale, de la modul de manifestare 
a infracțiunilor, am căutat să lămuresc, ce-i determină pe oameni să-și riște 
libertatea.  

Criminologia nu se poate studia fără a  analiza mai întâi  modul de manifestare 
al fenomenului infracțional.  În cercetarea  mea, m-am axat pe cazuistica de 
manifestare a evaziunii fiscale din țara noastră. În urma cercetării, am putut 
dezvolta propria teorie criminologică. 

Elementul de noutate constă în propria teorie criminologică, care indică  faptul 
că, rădăcinile criminologice sunt mutații genetice produse de agenți neclasici, 
nepomeniți , până în prezent, în literatura de specialitate, nici măcar ocazional,  pe 
care îi voi numi provizoriu,  factori criminogenii culturali. 

Acest punct de vedere, l-am conturat, după lecturarea a mii și mii de pagini, 
căutând soluții la problemele identificate de către subsemnata , în practică. Toate 
acestea le voi detalia, foarte pe scurt, la finalul tezei. 

 
 

CAPITOLUL 1:  EVAZIUNEA FISCALĂ. CONCEPT SI 
MANIFESTARE 

 
 Drepturile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor români sunt 
consemnate în Constituția României. Trebuie să se aibă în vedere, de către fiecare 
cetățean,  că pentru a avea drepturi, necesită să ne îndeplinim, cu responsabilitate, 
obligațiile. Constituția prevede, la art. 56, alin. 1, că ,  „Cetățenii  au obligația 
să contribuie, prin impozite și taxe la cheltuielile publice.” 2 

 Dar pentru ca cetățenii României să poată contribui, la bugetul statului, 
statul are, de asemenea, obligația să stabilească funcționarea sistemului fiscal. 
Această obligație a statului este prevăzută în Constituție , la art. 56, alin. 2, 
respectiv, „Sistemul  legal de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a 
sarcinilor fiscale.”3 

Așa cum rezultă și din textele legale precizate mai sus, dar și din reglementările 
Codului fiscal 4 și ale Codului de procedură fiscală 5,  fiecare dintre noi, fie 
persoane fizice, fie persoane juridice, denumiți într-un cuvânt „contribuabili”,  
avem obligația ,  ca din veniturile obținute, să contribuim  cu o parte din ele ,  la 
stat,  sub forma impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale, etc.  

2 Constituția României , revizuită și republicată, în M.Of.767/31.10.2003, art.56, alin.1 
3 Constituția României ,  art.56, alin. 2 
4 Legea nr. 227/2015, privind Noul Cod Fiscal, publicată în M.Of.688/2015. 
5 Legea nr. 207/2015, privind Noul Cod de procedură fiscală, publicat în M.Of. 547/2015. 
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Statul la rândul său, prin Ministerul Finanțelor Publice, distribuie banii 
colectați,  instituțiilor specializate, pentru asigurarea serviciilor către populație, 
respectiv servicii de sănătate, învățământ, menținerea ordinii publice, etc. 

Fără banii colectați de la populație, statul nu poate funcționa.  
Dintotdeauna,  poate și din lipsa educației,  unele persoane au avut o reținere în 

a se achita, de bună voie, de impozite , de taxe și de alte obligații pe care le datora 
statului , încercând prin diverse modalități, să se sustragă de la plata lor.  

Poate și din dorința de a se răzbuna, de a protesta, față de  numărul  mare de 
impozite și de valoarea lor.  

 Comportamentul contribuabililor devine anormal la un moment dat, 
încercând pe orice cale să se sustragă impozitului , pentru a diminua presiunea 
fiscală. 

 Evaziunea fiscală este o acțiune , săvârșită de către contribuabil, în 
cunoștință de cauză, adică cu intenție, de a încălca o prevedere legală, urmărind 
să nu-și îndeplinească obligațiile fiscale către bugetul statului. 
 Contribuabilul, la care face legea referire, este „orice persoană fizică sau 
juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică, care datorează impozite, 
taxe, contribuții și alte sume bugetului general consolidat.” 6 

Infracțiunile de evaziune fiscală , în țara noastră, sunt reglementate de o lege 
specială, respectiv de legea 241/2005, pentru prevenirea și combaterea evaziunii 
fiscale.  

Această lege, are  o funcție dublă. Pe de o parte , are o funcție de prevenire, 
respectiv de a comunica  populației , despre obligațiile pe care le are din punct de 
vedere fiscal, respectiv de a contribui prin impozite la susținerea cheltuielilor 
publice.   

Pe de altă parte,  legea  241/2005, constituie instrumentul juridic, de tragere 
la răspundere penală a celor care încalcă prevederile legale, adică funcția de 
combatere a infracțiunilor de evaziune fiscală dar și a  infracțiunilor care au 
legătură cu evaziunea fiscală. 

 Modul în care contribuabilii  respectă legislația fiscală este constatată în 
mare măsură de către personalul cu atribuții de control fiscal și antifraudă fiscală.7 

Actul de  control fiscal trebuie să fie obiectiv, iar faptele de evaziune fiscală să 
fie  depistate în timp util, pentru ca efectele negative ale fraudei fiscale să fie 
minime. 

6 Legea 241/2005 privind prevenirea și combaterea infracțiunilor de evaziune fiscală,  art.2, lit.b, 
publicată în M.Of.672/2005. 
7 Legea 207/2015 Privind Codul de procedură fiscală, publicat în M.Of. 547/2015,art.113, 
„inspecția fiscală reprezintă activitatea ce are ca obiect verificarea legalității și conformității 
declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor fiscale de către 
contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislației fiscale și contabile , verificarea sau 
stabilirea , după caz, a bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente, stabilirea 
diferențelor de obligații fiscale principale”.  
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Nu este suficient că avem legislație în vigoare, dacă ea nu este pusă în aplicare, 
de cei care au astfel de atribuții.   

„Menirea controlului este de a descoperi cauzele generatoare și condițiile 
favorizatoare ale abaterilor de la normele legale, în vederea înlăturării lor prin 
aplicarea măsurilor de corecție și sancționare, dacă este cazul, în scopul evitării 
producerii în viitor a altor abateri.”8 

De asemenea este absolut necesară, colaborarea mai eficientă între instituțiile 
fiscale și cele de cercetare penală, pentru a se reduce intervalul de timp de la 
momentul constatării actelor evazioniste, până la începerea cercetărilor penale, 
administrarea probelor și recuperarea prejudiciilor produse la bugetul general 
consolidat.   

După cum observăm, cele două aparate ale statului, fiscalul și penalul, sunt 
interdependente.  

Dacă acestea tergiversează lucrările până sunt uitate sau prescrise, degeaba alții, 
anterior și-au îndeplinit obligațiile profesionale. Ba mai mult, sunt descurajați pur 
și simplu. 

 În concluzie, trebuie să se aibă în vedere, de către fiecare cetățean,  că pentru 
a avea drepturi, necesită să ne îndeplinim, cu responsabilitate, obligațiile. Și una 
dintre obligațiile pe care le avem,  prevăzute chiar în legea fundamentală a țării, în 
Constituția României, este  obligația de a  contribui, prin impozite și taxe la 
cheltuielile publice. 

 Trebuie să avem în vedere că e mult mai bine ca de  aceste obligații să ne 
achităm de bunăvoie și să nu așteptăm ca statul să fie nevoit aplice metode de 
coerciție.  

 Guvernanții trebuie să conștientizeze că banii publici sunt  banii noștri ai 
întregului popor și că trebuie bine chibzuiți , înainte de a-i cheltui, astfel încât să se 
regăsească în bunăstarea populației. 

 Atât guvernanții cât și parlamentarii trebuie să țină cont că o presiune fiscală 
mare , politizarea instituțiilor fiscale, menținerea unui organism de control 
ineficient, stimularea rău platnicilor prin reduceri și scutiri de impozite sunt doar 
câteva dintre cauzele care  determină creșterea fenomenului de evaziune fiscală, 
cauze care vor fi analizate detaliat , din punct de vedere criminologic, în cele ce 
urmează. 

 
 

 

 
 

8 Constanța Călinoiu, Gabriel Moinescu, Contenciosul Administrativ, Editura Universitară, 
București, 2011, p.20 
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CAPITOLUL 2:  ASPECTE CRIMINOLOGICE 

ALE EVAZIUNII FISCALE 
 
 Facilitățile fiscale, sunt măsuri luate de către stat, care constă în reducerea 
sarcinii fiscale (scutiri sau anulări de datorii fiscale) , pentru contribuabilii care nu 
au achitat la termen, către stat, obligațiile fiscale și au acumulat datorii restante 
către bugetul general consolidat. 9 
 Contribuabilii care primesc asemenea „cadou” , se comportă în continuare 
cu speranța primirii unei noi facilități fiscale. 
 Beneficiind de facilități fiscale, în mintea acestor contribuabili se creează un 
fel de așteptare, o recidivă morală , cu privire la această practică.  Adică,  în 
continuare, nu vor achita nici un fel de impozit, către stat,  până când  statul 
renunță de bunăvoie la o parte din aceste impozite.  
 Iertarea de datorie, a fost motivată de faptul  că vine pe fondul stimulării 
mediului economic . Realitatea este cu totul alta, așa cum am prezentat anterior. 
 Gabriel Tarde , sociolog și criminolog francez, autorul teoriei imitației, 
consideră imitația , principala cauză a criminalității. 10 
 Potrivit acestei teorii, angajarea individului la săvârșirea faptelor 
infracționale nu s-ar datora unor impulsuri necontrolate , ci a influențelor psiho-
sociale pe care le preia prin imitație. 
 Omul are  tentația de a imita mai ales comportamentele negative și această 
tentație  este  întâlnită cu preponderență  în rândul celor tineri.  
 De pildă, un contribuabil, care observă că unii evazioniști nu au suportat 
costuri prea mari, sau nu au suportat nici un cost,  pentru comportamentul lor 
evazionist, decide să se comporte și el la fel.  
 Se naște spiritul de fraudă.  Această hotărâre o ia,  în speranța că situația va 
fi similară și pentru el, adică nu i se poate întâmpla nici lui nimic rău. 
 De pildă acumularea de averi uriașe din „venituri inexistente”. Folosesc 
sintagma „venituri inexistente”, fiindcă nu sunt nici declarate la fisc,  nici 
impozitate și nici justificate. 
 Mai mult decât atât, multe dintre imobile (unele cu multe turnulețe) nici nu 
există în scriptele administrației locale, sunt făcute fără autorizație de construcție, 
fără proiect, fără nici o aprobare, etc.  
 Consecința este că , pentru aceste imobile nu se plătesc impozite și nici  nu 
pot fi confiscate, în cazul în care proprietarul acumulează datorii restante la bugetul 
de stat sau la bugetul local.  

9 OUG.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale, publicată în M.Of.785/2015. Este 

cea mai recentă reglementare prin care statul scutește de penalități pe rău platnici, sub 

denumirea de „facilități fiscale”.   
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Tarde 
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 Practica s-a extins , deoarece, așa cum am prezentat mai sus, spiritul de 
fraudă se naște prin imitație.  
 Riscul pentru sustragerea  de la declararea și plata impozitelor, așa cum am 
spus, este nesemnificativ. 
 Criminologul francez  Jean Pinatel , consideră criminalitatea ca o maladie 
morală a „societății criminogene”, caracterizată printr-o deteriorare a valorilor 
fundamentale. 
 S-a constat , în timp că, comportamentul oamenilor , de a se conforma 
normelor fiscale, depinde pe de o parte de comportamentul majorității.  
 De asemenea, nivelul de conformare, de moralitate fiscală, depinde de 
moralitatea fiscală a  liderilor. Dacă liderii sunt cinstiții, atunci și adepții lor se 
conformează normelor fiscale. 
 Moralitatea fiscală, este o formă de comportament care constă în 
disponibilitatea persoanelor de a se conforma , voluntar ( adică fără constrângere) 
normelor fiscale. 
  O problemă fundamentală a criminologiei, o reprezintă ansamblul 
proceselor, ce alcătuiesc reacția socială față de fenomenul criminalității. 

Din punct de vedere etimologic, noțiunea de evaziune își are originea în 
limba latină, în cuvântul „evasio” care înseamnă a evada. Cu alte cuvinte, 
putem spune că evaziunea fiscală reprezintă fuga de impozite.  

Evaziunea fiscală este o frână serioasă în dezvoltarea țării, în bunăstarea 
populației.  

„În cazul în care unii indivizi –ajunși la putere prin diferite poziții de 
decizie, determină promovarea unor reglementări prin care sunt încălcate 
valorile fundamentale ale societății: viața;existența; sănătatea; siguranța 
persoanei; drepturile și libertățile fundamentale ale ființei umane – ei comit 
acte și fapte incluse în categoria fărădelegilor.” 11 

 Din punct de vedere criminologic, infracțiunile de evaziune fiscală fac parte 
din „criminalitatea gulerelor albe”. Acestea infracțiuni nu sunt săvârșite prin 
violență. 

În concluzie, comportamentul actual , trebuie schimbat cu unul total diferit, 
izvorât dintr-o mentalitate diferită, o morală a civilizației , o îmbunătățire a 
civismului  fiscal. 

 Este vorba despre moralitatea comportamentală, în general, a omului 
obișnuit , de pe stradă , dar mai ales, a instituțiilor, parlament, guvern, 
administrații fiscale, instituții financiar bancare, etc. 

 

11 Dumitru Mazilu, România – săraca țară bogată, Editura Institutului pentru revoluția română 
din Decembrie 1989, București, 2012, p.65 
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CAPITOLUL 3 : INFRACȚIUNILE DE EVAZIUNE FISCALĂ 
 

Când vorbim despre evaziune fiscală, ne gândim imediat , la o infracțiune care 
constă în sustragerea, cu intenție , de la îndeplinirea obligațiilor fiscale către stat. 

Modalitățile de săvârșire sunt diverse. 
• De exemplu,  achizițiile  de fier vechi cu facturi fictive în scopul fraudării 

TVA.  Ca să nu  achite la stat TVA colectată din vânzarea  fierului vechi 
achiziționat de la persoane fizice, administratorul firmei, a completat 
olograf, sute de facturi fictive, cu scopul diminuării TVA de plată. Se putea 
lesne observa că, deși  pe facturi scria denumiri diferite de furnizori,  scrisul 
olograf, după toate facturile, era al aceleiași persoane, adică al 
administratorului firmei. 

Inspecția fiscală s-a sesizat doar supra neîndeplinirii condițiilor de formă, în 
sensul că facturile nu aveau toate rubricile completate. Acesta fiind motivul 
considerării că TVA de la achiziții este nedeductibilă.  

Mai mult, s-a constat că la toate firmele fictive (înscrise pe facturi), patronii 
erau cetățeni turci , care părăsiseră cu mult înainte , de data facturii, România. 
Firmele respective nu funcționaseră niciodată, nu depuseseră nici o declarație, nici 
un bilanț contabil .  

De această dată, organele fiscale au sesizat organele de urmărire penală, însă 
rezultatul a fost NUP (neînceperea urmăririi penale). Organele de cercetare penală 
au considerat că nu s-a creat nici un prejudiciu statului și fapta nu conține 
elementele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală.    

În concluzie, atât  inspecția fiscală cât și  organul de cercetare penală, au 
efectuat o cercetare formală, neprofesionistă, ignorând fondul problemei, respectiv 
utilizarea falsului , întocmind facturi fictive, înregistrându-le în evidența contabilă, 
în scopul fraudării statului.  

Fapta s-ar fi încadrat la art. 9,  alin. 1, lit. e , din Legea 241/2005 12  
Este vorba despre fraudă de sute de miliarde de lei vechi. 
Ori  organul de cercetare penală, poate,  a avut alte interese, respectiv, să 

contribuie la salvarea infractorului, în acțiunea de fraudare a statului. O astfel de 
persoană, care în mod normal, ar fi trebuit să aplice legea, nu să se alăture 
infractorului, reprezintă un pericol pentru statul de drept. 13  

Este  uimitor și în același timp revoltător,  curajul acestor infractori, care au 
săvârșit infracțiuni, de evaziune fiscală  (au completat , facturi cu tranzacții 

12 Legea 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în M.Of. 
672/2005, art.9, alin.1, lit.c , „constituie infracțiunea de evaziune fiscală și se pedepsește cu 
închisoare de la 2 la 10 ani, evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale , a 
cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea unor operațiuni fictive.” 
 
13 Dosar 35346/3/2014  aflat pe rolul Tribunalului București, nepublicat (în care a fost desemnat 
expert contabil judiciar, chiar subsemnata). 
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fictive).  Au fost  scăpați, cu succes, de răspunderea  penală și au trecut ei la atac, 
în sensul că au dat ei statul în judecată pentru a cere anularea actelor de control, 
pretinzând dreptul de deducere a TVA și probând nevinovăția și cu rezultatul penal 
favorabil de neîncepere a urmăririi penale. Este vorba de  fraudă de sute de  
miliarde de lei vechi. 

Simulează buna lor credință. Dar nu poate fi vorba de buna credință atâta timp 
cât facturile fictive sunt completate personal, cu bună știință, cu scopul de a 
diminua TVA și implicit impozitul pe profit. 
 Din cazuistica prezentată mai sus, putem trage o concluzie generală și 
anume, practica infracțiunilor de evaziune fiscală este foarte bogată și în plin 
avânt. Avântul infractorilor evazioniști este întreținut  de acțiunea anemică a 
funcționarilor statului, puși să aplice legea.  Ori nu sunt profesioniști, ori sunt 
corupți, acest lucru trebuie clarificat și îndreptat, cu maximă urgență. 
          Frecvent auzim în mass-media , că nu ar mai necesita pedepsite aceste 
persoane, care au săvârșit infracțiuni de evaziune fiscală și alte infracțiuni fiscale, 
atâta timp cât statul își recuperează prejudiciul. 

        În nici un caz , ei nu trebuie premiați.  Consider că, infractorii evazioniști 
trebuie aspru pedepsiți. Nu pentru tratarea lor, ci a altor potențiali evazioniști. 
Și pedeapsa trebuie aplicată rapid, dacă se dorește diminuarea acestor practici. 
Altfel, se lasă impresia că nu i se poate întâmpla nimic rău și vor continua 
activitatea frauduloasă atât ei cât și cei din jur. 
            Poate că niciodată organele statului nu va putea prinde toți evazioniștii, 
însă , dacă au fost prinse 10 persoane din 100 și ar fi pedepsiți rapid, ceilalți 90 
s-ar gândi de două ori dacă să mai facă fapte infracționale sau nu. 
Având în vedere neputința statului, de a acționa rapid, ar fi impetuos necesară, 
ca infracțiunile de evaziune fiscală să fie imprescriptibile, astfel încât, oricât 
timp ar trece, nu vor rămâne nepedepsite. 

CAPITOLUL 4:  ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND 
EVAZIUNEA FISCALĂ 

 
Evaziunea fiscală este una dintre cele mai răspândite infracțiuni cu caracter 

economic, întâlnită atât pe plan național, cât și pe plan internațional. 
În ultimii ani, statele membre ale Uniunii Europene au făcut progrese majore, 

către o mai mare transparență și cooperare  fiscală. Statele membre ale Uniunii 
europene,  au lucrat împreună la eliminarea unor practici fiscale dăunătoare. 
 Astfel, potrivit art. 148 (2) din  Constituția României,  „prevederile tratatelor 
constitutive ale Uniunii Europene precum și celelalte reglementări comunitare au 
caracter obligatoriu , au prioritate față de legile interne . 

Potrivit art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,  Comisia 
Europeană și statele membre au obligația să combată fraudele și orice alte activități 
ilegale, care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. 14 

14 http://europa.eu/pol/fraud/index_ro.htm 
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Dezvoltarea relațiilor comerciale internaționale între state a dus la o creștere 
fără  precedent a criminalității  internaționale. Aceasta a determinat o reacție 
solidaritate a mai multor state, conștiente că necesită să coopereze , pentru 
combaterea criminalității internaționale. 
 Statele membre au suveranitatea deplină asupra perceperii impozitelor lor, 
asupra legislației fiscale și asupra luptei împotriva fraudei fiscale. 

Cu privire la normele fiscale naționale, „ statele membre vor avea, în 
continuare, dreptul de a alege un instrument juridic specific la nivel național care 
urmează să fie utilizat , dar vor trebui să garanteze faptul că acesta este obligatoriu 
și are un caracter sustenabil ( de exemplu prin constituție sau prin legislație-cadru). 
Formularea exactă a normei va fi decisă de fiecare stat , dar ar trebui să asigure 
disciplina fiscală atât la nivel național cât și la nivel regional.” 15 

Atâta timp cât fiecare țară dispune de autonomie în materie de politică fiscală, 
fiecare trebuie să identifice mijloace de prevenire a evaziunii fiscale. 

Evaziunea fiscală este mai mult decât o problemă națională, aceasta amenință 
ordinea globală.  

Pe plan mondial, în ciuda inițiativelor politice ambițioase, câștigurile 
paradisurilor fiscale au fost în creștere.  

În principiu, o companie offshore nu este ilegală, deoarece astfel companii sunt 
folosite ca instrument de evitare a impozitelor, fiind înființate în țări în care 
impozitele sunt foarte reduse sau chiar zero.16  

Este o modalitate de optimizare fiscală, de a plăti impozite cât mai mici pentru 
veniturile obținute.  

O companie offshore este o societate înregistrată pe teritoriul unui stat, dar 
activitățile economice  le desfășoară pe teritoriul altui stat. 17  

Însă, dacă  se dovedește, că aceste companii erau înființate cu scopul săvârșirii 
de infracțiuni, atunci situația este schimbată. 18  

Statele membre UE și Comisia Europeană acționează pentru a impune 
standarde globale mai puternice împotriva evaziunii fiscale. 

Guvernele din întreaga lume, trebuie să pună împreună capăt erei paradisurilor 
fiscale.  

15 Augustin Fuerea, Dreptul Uniunii Europene, Ed.Universul Juridic, București, 2016, p.307 
 

16 Un raport comandat de Tax Justice Network în anul 2012, arăta că valoarea activelor  ascunse 
în paradisurile fiscale în ultimii 30 de ani se ridică la 21.000 de  miliarde de dolari, echivalentul 
PIB-urilor SUA și Japoniei la un loc. 
http://www.evz.ro/scandalul-panama-papers-cea-mai-mare-scurgere-de-informatii-financiare-
despre-bogatii-lumii.html 
17 În limbaj comercial, offshore înseamnă, prin traducere din limba engleză extrateritorial. 
 
18 Președintele Barak Obama , într-un discurs la Casa Albă, a recunoscut, că majoritatea 
operațiunilor dezvăluite de Panama Papers sunt legale. „Nu putem permite ca neplata 
impozitelor să fie ceva legal” , citat de  
http://www.agerpres.ro/externe/2016/04/05/obama-marea-problema-este-ca-majoritatea-
operatiunilor-dezvaluite-de-panama-papers-sunt-legale-20-53-35 
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Statele nu pot soluționa eficient problema evaziunii fiscale la nivel 
transfrontalier, fără o îmbunătățire a cooperării administrative , între administrațiile 
fiscale. 

„Cooperarea judiciară în materie penală în cadrul Uniunii se întemeiază pe 
principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor și sentințelor judecătorești și include 
apropierea dispozițiilor legale și de reglementare ale statelor membre în domeniul 
penal.”19 

Astfel, Comisia Europeană propune ca la fiecare trei luni, autoritățile fiscale 
naționale să trimită un raport cu privire la deciziile fiscale transfrontaliere emise, 
pentru a se putea asigura legătura dintre impozitare și  locul real de desfășurare a 
activității economice. 

Decizia este menită să stopeze , în principal, practica multinaționalelor, de a 
plăti taxe derizorii, pentru profituri de sute de mii de euro sau chiar de miliarde. 

Din punct de vedere al impozitării, Comisia Europeană consideră că 
impozitarea societăților din statele membre ale Uniunii Europene, nu mai 
corespunde realității din zilele noastre. Condițiile de impozitare actuale, dă 
posibilitatea unor firme să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale ce le revin.  

Aceste acțiuni produc pierderi semnificative pentru statele membre.   
Pentru a remedia această situație, Comisia Europeană are în vedere o nouă 

abordare a impozitării, care să fie echitabilă pentru toate statele membre ale 
Uniunii Europene. 

„Legile cadru europene pot stabili reguli minime cu privire la definirea 
infracțiunilor și a sancțiunilor în domenii cu criminalitate deosebit de gravă care au 
dimensiune transfrontalieră. ”20 

Se pune, în principal,  problema impozitării transnaționalelor. După cum se știe, 
transnaționalele sunt societăți comerciale care nu au o legătură juridică cu un 
anumit stat. Acestea au sedii principale în mai multe state, capitalul social aparține 
unor asociați din mai multe țări, etc. 

„Societățile transnaționale recurg la tot felul de mijloace aparent legale, pentru 
a se sustrage de sub jurisdicția națională a statelor . Or, în cazul în care o societate 
comercială încheie și derulează tranzacții de peste 80 sau 100 de miliarde de dolari, 
fără a avea de respectat normele pe care sunt obligate să le respecte toate 
societățile comerciale, consecințele sunt ușor de întrevăzut.”21 

O altă măsură fiscală avută în vedere de către Comisia Europeană a fost aceea 
prin care , profiturile să fie impozitate acolo unde au fost realizate. 

Multe firme multinaționale, obțin profituri mari, însă nu plătesc sau plătesc 
impozite foarte mici, datorită neconcordanțelor legislative fiscale ale statelor 
membre, precum și de unele lacune legislative ale dreptului fiscal european, ceea 

19 Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene, Ed. Lumina Lex, București, 2007, p.74 
20 Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene, Ed. Lumina Lex, București, 2007, p.75 
 
21 Dumitru Mazilu, Tratat Privind Dreptul Comerțului Internațional, Ed. Universul Juridic, 
București 2011, p.272 
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ce le permite să-și transfere profiturile dintr-un stat membru în altul sau chiar în 
afara UE, fără să achite impozite. 

Având în vedere aceste practici, Comisia Europeană propune ca firmele să 
plătească impozitele în țara în care își realizează profiturile. 

În acest sens se dorește în primul rând uniformizarea sistemului legislativ fiscal 
și implementarea de norme mai stricte și obligatorii pentru toate statele membre. 

 
CAPITOLUL 5 : PROPRIA TEORIE CRIMINOLOGICĂ 

 
Criminologia este în esență, o știință socială cu caracter interdisciplinar, în 

cadrul căreia criminalitatea este studiată prin apelarea la rezultate și informații din 
domenii conexe. 

Am pornit, în principal, de la următoarele fapte, disparate la prima vedere și am 
căutat să găsesc firul ce ar putea să le lege. Personal , presupun  existenta unei 
legături. În activitatea mea, am  identificat unele comportamente stranii, iraționale, 
ale evazioniștilor fiscali, care m-au determinat să caut o explicație. 

Voi relata două cauze, de evaziune fiscală, dar asemenea acestora , mai am zeci 
și zeci, dar nu le pot relata pe toate : 

• O societate, a solicitat restituirea TVA (taxa pe valoarea adăugată)  de la 
stat, în urma unor „livrări fictive”  intracomunitare, eschivându-se că cei 
care răspund de transportul mărfurilor  nu sunt ei.  Pentru a beneficia de 
TVA, trebuia să se facă dovada transportului intracomunitar. 

S-a constat , în urma controalelor fiscale, că autovehiculele indicate în 
documente nu ieșiseră niciodată din țară. Mai mult nu a avut nici un contract 
firmele de transport indicate. Semna pentru primirea mărfii beneficiari din alte țări, 
față de cele de destinație. Deci, aceste lucruri au fost stabilite cu mare precizie, pe 
bază de documente. De fapt, marfa nu părăsise țara. Marfa fusese vândută în țară, 
fără documente (la negru).  Nici vorbă de livrări intracomunitare. Erau întocmite 
doar documente fictive, cu scopul de a obține nejustificat, TVA de la stat. 

Deși, sunt dovezi clare, că mărfurile nu au trecut granița, că totul a fost o 
înscenare,  pentru a frauda statul, este vorba de milioane de lei, au avut curajul  să  
dea statul în judecată, pentru a i se rambursa TVA.  

Acest curaj comporta riscuri mari, pentru că , parchetul, s-ar fi putut autosesiza, 
pentru fals, uz de fals, înșelăciune, evaziune fiscală,etc. 

Consider acest caz, un comportament anormal, irațional. Precizez că avea o 
situație financiară bună. Bănuiesc că este întipărit în subconștientul contestatorului 
și acționează în mod automat, fără să mai evalueze riscurile. 

• O altă firmă, ca să nu mai plătească TVA la stat,  a înregistrat în evidența 
contabilă, sute de facturi  fictive,   completate olograf. Deși  pe facturi scria 
denumiri diferite de furnizori,  din diverse regiuni din țară, scrisul olograf, 
după toate facturile, era al aceleiași persoane, adică al patronului firmei. 
Firmele respective înscrise pe facturi erau firme de tip fantomă , respectiv 
asociatul unic de naționalitate turcă, părăsise definitiv România, firma nu 
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desfășurase niciodată activitate, nu depusese declarații la Administrația 
Finanțelor Publice, etc. 

 După ce a trecut cu brio printr-o inspecție fiscală(anemică) a funcționarilor 
ANAF, printr-o cercetare penală, anemică, a unui procuror,  a prins curaj și a dat 
statul în judecată pentru a i se rambursa TVA aferent  facturilor fictive. 

Consider și acest caz, un comportament anormal, irațional. De asemenea, firma 
avea o situație financiară bună. Bănuiesc și în acest caz,  că este întipărit în 
subconștientul contestatorului și acționează în mod automat, fără să mai evalueze 
riscurile. 

• Un alt caz, ar fi cel al cleptomanilor, pe care l-am studiat, cu multă atenție.  
Literatura de specialitate definește cleptomania în fel și chip. Cel mai des 

cleptomania este nevoia unor persoane de  a fura obiecte fără valoare, cel mai  
des nefolositoare. Este vorba de un impuls intern. S-a stabilit fără tăgadă că un 
cleptoman nu planifică,  nu pregătește un furt, nu are un plan ce va face cu 
obiectul furat,  nu se asociază cu alți hoți. Cât privește furtul de obiecte mici și 
fără valoare este determinat de o situație de fapt. Cleptomanul nu poate fura un 
vapor fiindcă nu poate să realizeze o asemenea faptă. Uneori se mai întâmplă să 
fure câte o mașină și chiar un avion.  

Numai că medicina legală  a dat altă interpretare fenomenului. 
Cleptomania a fost studiată până în prezent numai de către medici și a fost 

tratată precum o  boală, cu fel de fel de medicamente, care, uneori, a și intoxicat 
pe pacienți. Nu se cunoaște ,  până în prezent nici un cleptoman vindecat cu 
medicamente. 

Cele 3 cazuri , prezentate ca exemple, mai sus, au ceva comun, adică un 
comportament irațional, iresponsabil și riscant. Primele două riscă să-și 
înrăutățească situația, iar situația financiară a firmelor fiind bună, nu necesita 
riscul suportării consecințelor la care se expun, privarea de libertate. 

Și cleptomanii au manifestări asemănătoare. Obiectele furate, în general nu 
le face trebuință, nu i-a în considerație riscul tragerii la răspundere, deci un 
comportament tot anormal. 

De aici trag concluzia, că există ceva comun, în comportamentul irațional 
din cele trei cazuri. Există ceva imprimat în subconștientul lor și se comportă 
automat, fără să poată să-și controleze acțiunile. 
 Mai mult, obiceiul urât, rușinos de a fura îl găsim și în regnul animal, chiar 
și  unele rase de albine sunt furăcioase . Și acest  lucru trebuie să ne dea  de 
gândit. 

Am mai întâlnit și alte fapte , în literatura de specialitate, sub formă doar de 
constatări, fără o explicație a cauzelor ce a determinat producerea acestor fapte, 
cum ar fi : teoria reflexelor condiționate a lui Ivan Petrovici Pavlov , teoria 
evoluției speciilor a lui Charles Darwin , teoria lui Lombroso, teoria lui Emile 
Coué privind transmiterea prin repetiție a unor mesaje în subconștient, etc.  

 
1) Teoria reflexelor condiționate ale fiziologului rus Ivan Petrovici 

Pavlov  este tot o constatare, dar verificata de mii de ori. 
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Experimentul a fost demonstrat pe câini. El a observat că un proces  repetat de 
mai multe ori, conduce la dobândirea reflexelor. 

Această teorie a reflexelor condiționate a făcut mare vâlvă în lume, în acea 
perioada și chiar și azi. Totuși acest experiment  nu a fost verificat și în amurgul 
vieții unui câine sau chiar a unui om. Nu a fost stabilit nici dacă se stinge și în caz 
afirmativ după cât timp. Ar fi fost de mare ajutor azi.  

Această teorie este tot o constatare și nu o explicație a modului în care se 
produce acest fenomen. 

 
2) Concluzia la care a ajuns, mult hulitul, Cesare Lombroso, 22criminolog și medic 

italian , precum ca, criminalul se naște . Mai mult el, criminalul, ar putea  fi 
recunoscut   după unele semne  exterioare. Toate acestea în urma unor 
constatări personale ale lui Lombroso sau preluate de la precursorii săi. Deci nu 
le-a demonstrat. Punctul meu de vedere, azi,  este că acest om,  savant,  ar 
trebui reabilitat. A avut dreptate. 
 

3) Teoria evoluționistă – are o  lungă  și controversată istorie . S-a impus 
 cu timiditate din cauza bisericii care o contesta. Războiul nu s-a terminat nici azi, 
ci s-a acutizat. 

Această teorie arată  că anumite grupuri de viețuitoare în decursul timpului 
pierd unele caractere și câștigă altele. Se spune că evoluează. Ea a fost creată de 
către Charles Darwin , celebrul naturalist britanic, geolog și biolog, prin anii 1850 
în urma observațiilor culese din călătorii, expediții în insulele Galapagos. Această 
teorie s-a numit ORIGINEA SPECIILOR și s-a bazat pe selecția naturală. 

Teoria evoluționistă a impulsionat alte ramuri ale științei, cum ar fi biologia, 
genetica, etc. 

Și de data aceasta precizez, este vorba doar de constatări confirmate statistic. 
La rândul său, genetica, cu ajutorul fenomenului de mutații genetice 23 nu a fost 

în stare să explice mecanismul evoluțiilor speciilor, precum și alte fenomene cum 
ar fi  reflexele condiționate. 

Tocmai acest fenomen, de mutație genetică,  prezintă importanță mare pentru 
reinterpretarea unor fapte infracționale și a tuturor exemplelor date de mine 
anterior.  

Genetica spune că mutațiile se produc din cauza unor factori externi, fizici, 
chimici și biologici, enumerați în mod limitat,   așa cum s-a susținut în ultimi 50 de 
ani, care se mai numesc și agenți mutageni.  

Factorii  fizici pot fi radiațiile, temperatura, etc.  
Factorii chimici pot fi intoxicațiile cu ierbicide, pesticide, îngrășăminte, etc.  
Factorii biologici pot fi:  un parazit, un vaccin, o mușcătură de viespe,etc. 

22 https://ro.wikipedia.org/wiki/Cesare_Lombroso 
23 Mutație genetică = apariția neașteptată din punct de vedere ereditar, a unui caracter nou,  

neașteptat și care nu a aparținut generațiilor anterioare 
Ereditate = transmiterea a anumitor caractere de la o generație la alta. 
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Foarte important este că genetica ne spune că mutația poate să se producă 
înainte  actului de procreare sau după actul de procreare.  

Această posibilitate este foarte  importanta pentru implicațiile ce le poate 
avea și în criminologie. În literatura studiată,   nu am găsit nici măcar o aluzie,  
dacă ocupații ca învățătura, antrenamentul, munca de zi cu zi și mai ales 
repetițiile îndelungate, produce sau nu mutații genetice. Nu am găsit nici o 
aluzie , nici în cazul transmiterii mesajelor subliminale. 

Mutațiile genetice au fost studiate  mult, în ultima vreme, de biologie, de 
medicină, de științele agricole. Acestea, din urmă, au avut succese remarcabile 
de obținere de noi  soiri de plante mai productive,  rezistente la intemperiile 
naturii, etc. Precizez că rareori poate fi identificat agentul mutagen ce le-a 
provocat, dar de cele mai multe ori nu  a fost identificat. 

 Un exemplu la îndemână ar fi autismul, căruia nu i se cunoaște agentul 
mutagen. Se mai cunoaște că mutațiile genetice, cu trecerea timpului, se sting 
dacă nu se  mențin unele condiții favorabile cunoscute sau nu. Stingerea 
mutațiilor genetice poate avea loc după 2-3 generații, iar uneori  s-ar putea să se 
stingă în aceeași generație. Uneori mutațiile genetice nu se sting niciodată. 
Adică se transmite din generație în generație, prin ereditate. In felul acesta se 
poate explica evoluția speciilor.  

Chiar  reflexele condiționate ale lui Pavlov pot fi explicate cu ajutorul 
mutațiilor genetice, etc. Efectul acesta  de transmitere a unor caractere din 
generație în generație se numește ereditate. 

Cleptomania este un fenomen  mult mai pregnant în privința mutațiilor 
 genetice produse de agenți mutageni neclasici (alții decât fizici, chimici și 
biologici).  

S-a admis în unanimitate  că, cleptomania este transmisă ereditar.  Aceasta 
însemnează că la origine este o mutație genetică al cărei agent mutagen nu este 
nici unul din cei clasici (fizici, chimici, biologici).  

Singura posibilitate a rămas cea sugerată de către subsemnata. Agentul 
mutagen este de altă natură. Subsemnata s-a gândit să numească , provizoriu, 
acești agenți mutageni, factori criminogeni culturali. Aceștia pot fi : sugestia 
intenționată sau nu, autosugestia,  mesaje subliminale transmise întâmplător sau 
cu intenție,  puterea exemplului,  repetiția, ritualuri religioase,  diverse tipuri de  
anturaje, pe care le voi detalia ulterior. 

Albert Einstein spunea:,,Puterea exemplului  nu este o metodă de educație, 
ci singura.,, 
  Cleptomania ar trebui tratată de specialiști în mutații genetice,  psihologi 
prin metode specifice. La fel trebuie tratați și evazioniștii fiscali. Nu am găsit 
asemenea metodă în literatura de specialitate, dar subsemnata a intuit câteva 
metode: 

1) speranța; 
2) transmiterea de mesaje subliminale special selectate; 
3) identificarea factorilor ce a determinat mutația genetică și înlăturarea lor 

sau măcar diminuarea intensității lor; 
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4) crearea de alte mutații genetice care ar putea influența, în bine , în sensul 
de a le distruge pe cele care a indus hoția; 

• Speranța  a fost studiată de filosofie, de medicină, dar nici înțelepciunea 
populară nu rămas mai prejos. 

„Speranța moare ultima, dar nu se predă, nu o lăsați să intre în comă!” 
Speranța a fost asociată cu binele, cu succesul, cu ceva pozitiv, cu bucurie, 

cu un eveniment mult așteptat.  Un medic 24 din USA a dedicat o întreagă carte 
despre importanța ,,speranței,, în medicina. 

Pentru criminali,  pentru infractori,  pentru evazioniștii fiscali, speranța  este 
un fel de vitamină.  Ei speră să nu fie prinși. În cazul nefericit al prinderii lor, 
există o serie de portițe pentru a scăpa. În primul rând, evazioniștii, încearcă să 
negocieze cu organele de inspecție fiscală.  

Aici există o întreagă,,jurisprudență”   și este greu să dea greș. Dar dacă 
ratează prima posibilitatea rămâne ca, speranță,  instanța de judecată care 
cuprinde mai multe etape și mai multe posibilități.  

Unii judecători s-au dovedit a fi corupți.  Aici se încearcă  să se tergiverseze 
judecarea, în scopul împlinirii termenului de prescripție . Se schimbă avocații.  
Caută să găsească posibilitatea de a intra în legătură cu judecătorul.  

Dacă nici aici nu reușește, speranța, tot mai există. Acceptă privarea de 
libertate și diminuarea sumei furate de la stat, înstrăinând averea pe la 
cunoștințe. Cât privește privarea de libertatea nu-i sperie mai deloc. Sunt 
motive suficiente  să execute privarea de libertate cu termen redus, precum 
teteriștii. Au multe și frecvente permisii.   

Așteaptă amnistie. Grațierea nu prea le surâde. Își conduc firmele perfect, 
din penitenciar. Mai scrie 7-8 cărți și gata se eliberează. Mai mult timpul  
petrecut în penitenciar constituie pentru ei un fel de reciclare pe banii statului. 
Ba mai mult studiază, dezbate cu colegii,  unde  a greșit de a fost prins, ce alte 
greșeli au făcut alții, etc. Nu degeaba folosesc ei argoul de ,,facultate,, în loc de 
pușcărie. Toate acestea enumerate, cât și altele constituie o  speranță multiplă 
pentru un viitor , potențial, evazionist. 

Această speranță,  exemplificată mai sus, constituie un mediu propice pentru 
menținerea unei mutații genetice și chiar transmiterea ei la o generație viitoare.  

Lichidarea tuturor speranțelor posibile reprezintă o cale sigura de stingere a 
unor muții genetice de tipul celor ce generează evaziunea fiscală. 

• Transmiterea de mesaje subliminale însemnează transmiterea de 
informații vizuale sau auditive prin metode ne uzitate, în general, astfel 
încât să păcălească raționamentul, logica, sau mai clar, strecurarea în 
subconștient a anumitor acțiuni, interdicții sau convingeri.  

Când este vorba  de mesaje vizuale, se folosește un timp scurt, de ordinul 
sutimilor de secundă, pentru prezentarea informației. 

 Când este vorba de informații auditive, se transmit cu o intensitate mică , la 
pragul audibilități sau chiar sub pragul audibilități.  

24 Ed O Brien – Universitatea din Michingan 
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Aceste informații, se crede, că excede voinței noastre. Părerea specialiștilor 
despre transmiterea subliminală este împărțită. Sunt multe controverse pe 
această  problemă. CIA 25din USA susține că influența  mesajelor subliminale 
este mică și nefolositoare. Dar totuși în USA este interzisă, prin lege,  
transmiterea de mesaje subliminale prin mijloace mass-media. Și în țara noastră 
este interzisă reclama subliminală (Legea 148/2000, art. 6, lit. b). 

Punctul meu de vedere este că sugestia, autosugestia, sarcinile post hipnotice 
date în timpul hipnozei,  sunt tot o transmitere  de informații subliminale. Mai 
mult, chiar ritualurile religioase pot transmite informații subliminale, sub o altă 
formă, creând chiar așa numitele kamikaze.  Învățătura marelui farmacist și 
mai apoi psiholog Emil Coue, acum, ar putea fi explicată, tot prin transmiterea 
mesajelor subliminale, dar cu alte mijloace și anume, repetiția. 26  

Repetiția, speranța, mesajele subliminale speciale, pot să contribuie la 
stingerea acelor mutații genetice care produc comportamente evazioniste.  

Bineînțeles , acestea pot crea și mutații genetice periculoase. Depinde în ce 
scop se folosesc aceste metode. 

De pildă, repetarea în mass-media, în familie, în grupuri de prieteni,  a unor 
cazuri de infracțiuni de evaziune fiscală sau de alte infracțiuni, poate crea 
mutații genetice periculoase, de tipul cleptomanilor, strecurând în 
subconștientul multor persoane, modul în care au acționat infractorii. În urma 
acestui proces de repetiție, evazionistul, infractorul, se comportă precum un 
bolnav. Nu mai are rațiune și procedează din instinctul dobândit. Nu mai poate 
fi educat, prin procedeele clasice : pedeapsă însoțită de recompense . 

 De asemenea  învățătura savantului bulgar Lazarov despre învățarea 
limbilor  străine poate fi explicată la fel, adică tot cu repetiție transmisă 
subliminal, adică de a strecura informații, în inconștient, independent de voința 
individului. 

 Un savant rus afirma că limbile străine pot fi învățate în somn. Probabil că 
este vorba tot de o transmitere subliminală. 

Dar nu am găsit nici un cuvânt despre pregătirea subiectului căruia dorim să-
i transmitem mesajului subliminal. Poate așa se explică existența atâtor sceptici. 
Există și metode de pregătire a subiectului, înaintea transmiterii mesajului 
subliminal. Nu-l dezvolt aici, fiind complex. 

In concluzie, subsemnata, crede cu tărie că transmiterea de informații 
subliminale, adaptate scopului,  pot fi folosite, în cadrul penitenciarelor, pentru 
a produce mutații genetice cât mai ales, în cazul nostru, pentru stingerea 
mutațiilor genetice, ce au produs comportamentul infracțional al indivizilor.  
Bineînțeles, de către specialiști, în domeniu.  

25 Central Intelligence Agency (Agenția Națională de Informații, serviciu secret al Statelor 
Unite). 
26 Emil Coue, trata unele afecțiuni prin repetarea unor mesaje special create, seara înainte de 
culcare și dimineața. Prin repetare, se poate strecura în subconștient unele convingeri, funcție de 
interes, unele utile, altele chiar periculoase. 
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Cum am mai spus științele sociale, psihologia socială și mai ales 
criminologia până în prezent nu a făcut nici o legătura între mutațiile genetice și 
corupție, infracțiune în general. Cel puțin subsemnata  nu găsit nici măcar un 
rând, scris, în acest sens, în România. 

Genetica s-a ocupat, a studiat efectul mutațiilor genetice, numai în medicină, 
agricultura, dar nu și în sociologie,  psihologie, etc. 

 

 Măsuri pentru eradicarea evaziunii, în baza propriei teorii  
 
În urma studierii a mii de pagini despre mutații genetice, în special despre 

cleptomanie, au rezultat aceste măsuri , ce pot fi luate, în 24 ore,  pentru 
eradicarea evaziuni fiscale definitive, nu diminuarea ei, cum doresc unii, de 
fațadă : 

1) Un bonus pentru instanțele de judecată  - o lege a răspunderii  materiale, 
a judecătorilor cât și a traficanților din justiție, fără termen de prescripție, 
extinsă chiar asupra urmașilor; 

2) Desființarea   termenul de prescripție pentru orice  infracțiune. Azi nu se 
mai justifică, mai ales în situația în care se găsește țara noastră. 

3) Cazier pentru orice persoană. Modificarea,  în cazier, să nu poată face 
decât instanțele de judecată. Acest cazier poate constitui referințe pentru 
urmașii fiecărui individ,  cea ce ar trezi interesul pentru menținerea lui 
curat. Accesul la conținutul cazierului posibil anumitor instituții, dar și  
titularului. 
Orice funcție de conducere se va face cu consultarea cazierului personal 
cât și cazierul părinților. 

4) Se va reevalua cuvântul ,, pedeapsă”, la semnificația lui de altă dată, spre 
a nu se confunda cu distracție, petrecere. Privarea de libertate să fie 
pedeapsă, nu concediu, etc. Deci, infractorii  nu  asemuiește pușcăria de 
azi cu pedeapsa. 

5) Eliminarea permisiilor și alte stimulente , pușcăriașilor , (boala, infecția, 
nu se vindecă cu stimulente); 

6) La judecarea pe fond, să fie invitate rudele, prietenii și colegii 
inculpatului. 

7) Mijloacele mass-media să facă educație publicului, mai ales tineretului, 
nu să le arate ce bine este să furi și să prosperi din furat , prin exemple 
date în mod repetat, cum se întâmplă în prezent, etc. 
Ar trebui ca la fiecare exemplu de evaziune fiscală sau altă infracțiune, 
 relatată în mass-media, să se dea și două exemple de imposibilitatea 
 infractorilor de a scăpa neprinși și nepedepsiți.  

8) Să fie pedepsite persoanele care, mai ales în mass-media, jignesc, 
ponegresc, îi descurajează pe cei care aduc la cunoștință organelor de 
anchetă diverse cazuri de infracțiuni. Aceste persoane ar trebui premiate, 
pentru ajutorul dat justiției. 
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Niciodată nu vom scăpa de corupție, evaziune fiscală, până nu vom pune „în 

carantină” toți indivizii care au fost „infectați” cu acest microb. Desigur, mă refer 
la rude, vecini, prieteni , toți care au avut relații cu acești infractori. 
 
 

CAPITOLUL 6 : CONCLUZII ȘI PROPUNERI 
 
     6.1 Concluzii  

Evaziunea fiscală este una dintre cele mai răspândite infracțiuni cu caracter 
economic, întâlnită atât pe plan național, european cât și pe plan internațional. 
 În România, cu toate măsurile luate de prevenire și combatere a acestui 
fenomen, evaziunea fiscală a luat amploare în ultimii ani.   
 Amploarea și dinamica evaziunii fiscale, în țara noastră, cere o regândire de 
urgență și o strategie nouă de administrare a banilor publici,  sistemului de control 
fiscal, de revizuire a reglementărilor legale, identificând punctele slabe,  pentru a 
se asigura veniturile bugetare așteptate. 
 Consider că un rol foarte important o are  informarea populației cu 
reglementările fiscale, precum și  informarea asupra necesității  tuturor cetățenilor 
de a contribui cu o parte din veniturile lor. 
 Apoi , toleranța la evaziune fiscală trebuie să fie zero. Următoarele măsuri , 
urgente,  ar fi reducerea birocrației, depolitizarea  administrației fiscale și angajarea 
personalului pe criterii de competență profesională . 
 Problema , rămâne încă nerezolvată, în cazul recuperării  prejudiciului creat 
statului. Dacă după executarea condamnării, evazionistul rămâne cu banii obținuți 
din această activitate infracțională, aplicarea legii penale nu a avut efectul scontat, 
adică de a  preveni, de a intimida, de a descuraja săvârșirea infracțiunilor. 
 Pronunțarea hotărârii judecătorești nu înseamnă că , automat, banii și 
bunurile ajung la stat și prejudiciul este acoperit.  
 Altfel spus, infractorii sunt trimiși după gratii , dar rămân cu banii obținuți 
în urma infracțiunilor săvârșite.  
 Sunt cazuri în care acțiunea penală se finalizează cu amendă sau condamnare 
cu suspendare, iar latura civilă rămâne nesoluționată. 27 
Prin procedura încheierii acordului de recunoaștere28, infractorul scapă  de 
pedeapsa penală sau ia o pedeapsă derizorie , cu suspendare și rămâne și cu banii 
în buzunar, proveniți din fraudarea statului, fiindcă încet , încet se prescrie. 
 Statul trebuie să intenteze un proces civil, dacă cel penal a lăsat 
nesoluționată latura civilă. Și astfel,  prin aceste proceduri legale, infractorii sunt 
încurajați, să se sustragă, în continuare, de la plata obligațiilor fiscale. 
 

27 Sentința penală nr. 594/07.07.2014 , pronunțată de către Judecătoria Sectorului 1, nepublicată 
28 Art.478-481 din Noul Cod de Procedură Penală 
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           6.2 Soluții și propuneri  
 

 După cum se știe, în anul 1989 , România nu avea nici o datorie externă, 
avea o industrie funcțională, spre deosebire de alte țări, care aveau multe 
datorii. Aveam și ceva rezerve de gaze naturale, petrol și alte minereuri, etc. 
Azi avem datorii berechet,  iar bogățiile țării sunt vândute. 
 Orice achiziție făcută de statul român este făcută la o valoare , la un preț față 
de piața liberă ,  de circa 1000 % mai mare. 
 Se știe că achiziționarea în cantitate mare are un preț mult mai mic decât 
piața liberă (ex. o imprimantă în valoare de 350 lei la piața liberă,  s-a 
achiziționat de către stat , pentru școli,  cu  3000 lei, etc.). 
 Dacă vom continua , în permanență tot așa, în puțin timp, țara noastră va 
dispare ca neam. În consecință se impune găsirea unor soluții urgente pentru a 
descuraja acțiunile împotriva statului român. 
„Constatăm – după mai mult de două decenii de la Revoluția din 1989 – că 
sărăcia poporului român a fost , și în continuă să fie , o acțiune concentrată a 
celor care jefuiesc bogățiile acestei țări dinăuntru și dinafara României, 
punând în cauză dreptul sfânt al acestui popor la libertate și demnitate. Și este 
o certitudine că numai  prin  lupta eroică a poporului român aceste valori 
sacre vor fi recucerite.”29 
 Este un fapt cunoscut că,  un infractor, fie el evazionist, sau de altă natură, 
nu se poate reeduca.  
 A încercat cu multă famfară Anton Makarenko , pedagog rus,  să susțină că 
infractorii se pot reeduca, însă în cele din urmă s-a constatat că s-a înșelat. 
Chiar și în popor se spune că „orice învăț are și dezvăț” , însă dezvățul este mult 
mai greu decât învățul, uneori chiar și imposibil.  
 Jan Amos Komensky (Comenius) pedagog de origine cehă , spunea că un 
copil de 6 luni este bătrân pentru a mai fi educat. 
 În concluzie regimul juridic, de detenție, din țara noastră nu educă, ci din 
contră pentru unii este un fel de concediu și reciclare a infractorului, chiar, 
asemuiește pușcăria cu facultatea, în bătaie de joc, etc. 
 În închisoare primesc vizite după vizite, pachete, telefoane mobile, 
televizoare, droguri, etc. Își aduc lenjerie de pat de acasă, dă indicații 
guvernului cum să procedeze, etc. 
 Mai mult, unii au avut dreptul și la prostituate în pușcărie.  
 Un asemenea regim nu sperie , nu descurajează pe potențialii viitori 
infractori. 
 Cum am mai spus, pedeapsa dată infractorilor nu se dă pentru reeducarea lor, 
așa cum caută unii interesați să ne convingă sau mai bine zis să ne prostească. 
 

29 Dumitru Mazilu, România – săraca țară bogată, Editura Institutului pentru revoluția română 
din Decembrie 1989, București, 2012, p.164 
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a) Regândirea pedepselor cu închisoarea.  
Pedeapsa se dă pentru educarea potențialilor viitori infracțiuni. 
 În concluzie pedeapsa cu pușcăria trebuie bine gândită atât ca execuție , ca 
întindere și mai ales ca popularizare prin toate mijloacele  posibile, mai ales în 
zona de interes a infractorului (între colegii de școală, colegii de serviciu, 
vecini).  Se pot ține conferințe, în aceste locuri, invitați la judecarea publică, 
etc. Metoda era aplicată pe timpul regimului comunist. 
 În timpurile trecute unele pedepse se executau în public (biciuirea, 
executarea celor condamnați la moarte, etc.),  pentru ca măsurile luate să aibă 
un efect maxim de descurajare a celor din jur. 
 Poate nu ar fi rău, să fie  studiat pentru inspirație, în acest sens Vlad Țepeș și 
adaptate unele măsuri, la condițiile moderne. 
 Se subînțelege că acest studiu ar trebui efectuat de sociologi, specialiști în 
psihologie socială, etc. 
 Nu ar fi rău dacă s-ar  reconsidera și pedeapsa capitală într-un sens modern. 
Se știe că pedeapsa capitală a fost abolită , în principal, pentru motive religioase 
și pentru evitarea unor „crime” în cazul unor erori judiciare. 
 De pildă pentru pagube mari aduse Statului Român, adică pentru o anumită 
limită s-ar putea dispune, efectuarea anilor de pedeapsă într-o insulă din Europa 
sau Asia, unde deținuții să fie puși la muncă. 
 Cheltuielile administrării pe cap de pușcăriaș ar fi mai mici , iar efectul, 
pentru potențialii viitori infractori, de descurajare ar fi enorm, maxim. 
 O altă măsură de descurajare ar fi dublarea sau triplarea anilor de detenție. 
 În situația , când vreodată, corupția s-ar fi lichidat , am putea reevalua 
situația. Se va comuta executarea cu arestul la domiciliu, cu suspendarea 
executării sau chiar cu grațierea.  
 

b) Excluderea  posibilității amnistiei  și  popularizarea prin orice mijloc a 
legislației  penale ( mită, abuz în serviciu,corupție, spălarea banilor, 
evaziune fiscală, etc.) 

 Amnistia este un cuvânt drag infractorilor politici și luptă pentru punerea lor 
în aplicare cu orice risc. 
 Când o persoană ia în considerare acest cuvânt, imediat ne dăm seama că 
avem de a face cu un infractor politician. 
De asemenea, infractorii politicieni, tot duc muncă de lămurire, precum că 
evaziunea fiscală este peste tot în lume , numai că la noi în țară este mai mare. 
Ne tot promit că o vor aduce la nivelul țărilor civilizate. În mod fățiș, mai 
păstrează o oarecare rezervă pentru evaziune. Această rezervă o consideră bună 
pentru ei, ca politicieni. 
 Atâta timp cât există politicieni corupți, va exista și fenomenul de evaziune 
fiscală. 
 Politicienii neevazioniști vor putea lichida evaziunea în săptămâni, dacă nu 
în câteva ore. Vor merge până acolo , încât, le va „scoate chiar și ochii” la 
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evazioniști.  Deci secretul lichidării fenomenului de evaziune fiscală constă în 
lichidarea acestui fenomen, în rândul politicienilor. 
 Ar trebui ca infracțiunile care păgubesc statul să fie declarate de urgență ca 
infracțiuni ce amenință securitatea statului, precum trădarea și în consecință să 
fie aspru pedepsiți și cei care nu o divulgă când au cunoștință de ea. 
 Bine înțeles că, necesită și stabilirea instituției căreia se va face denunțul, 
modalitatea de denunțare, etc. 
Să fie exclusă posibilitatea de sancționare a denunțătorului pentru motive 
inventate, precum faptul că ar fi „fluierat în biserică”. 
 Ar trebui ca și infracțiunea de dare de mită să beneficieze de acest tratament. 
Mita încurajează pe infractor, chiar uneori îl corupe pe cel care primește. 
 Toate acestea să fie prelucrate cu publicul larg, în ședințe de partid, în 
adunări cu părinții la scoală, în mass-media și în biserică, să figureze întrebări 
din aceste obligații cu diverse ocazii cum ar fi în cazul angajărilor, adică  
întrebări din legislație, interviu (despre mită, abuz în serviciu,corupție,spălarea 
banilor, evaziune fiscală). 
 Să se explice tuturor că acești infractori, furând statul , fură în mod indirect 
pe fiecare dintre noi. 
 Dacă patriarhia ne-a lămurit că e bine să votăm un musulman, în detrimentul 
unui catolic ar putea face acest lucru, adică să popularizeze , după slujbă, 
această legislație, (despre mită, abuz în serviciu, corupție, spălarea banilor, 
evaziune fiscală). 
 Biserica face cel mai mare păcat primind sponsorizări de la asemenea 
infractori, pe care îi laudă cu orice ocazie, îi mai scrie și pe pereții instituțiilor 
bisericești, etc. 
 

c)  A nu se omite prescripția.  Dacă vreodată a avut funcția ei, azi este un 
impediment. Prin diverse procedee, ale infractorului evazionist , prin diverse 
subterfugii , ajutat și de unele persoane din justiție, prin tergiversare, fapta se 
prescrie. 

 Deci se luptă cu orice mijloace , cu orice preț, ca termenul de prescripție să 
fie îndeplinit, pentru prescrierea faptei. Prescripția constituie o speranță, o 
încurajare pentru orice infractor. 
 Dacă prescripția nu poate fi desființată, pentru motive „istorice” sau pe 
considerentul că mai există țări pe lume unde încă persistă prescripția, atunci 
măcar, termenul de prescripție să fie triplat, exemple cu împlinirea termenului 
de prescripție sunt destule în România. 
Termenul de prescripție este speranța pentru infractor de a scăpa de furia legii. 
 

d) Popularizarea importanței votului electoral 
 Publicul, elevii la scoală, trebuie învățați cum să voteze. Să li se explice 
importanța votului, atât pentru țară , cât și pentru fiecare dintre noi. Să se 
explice cum trebuie selectat candidatul căruia îi dăm votul, etc. 
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 A vota pentru un mic, sau un pachet de făină este o modalitate de a sabota 
țara, inclusiv viitorul nostru și al copiilor noștri. Cel ce se pretează la asemenea  
lucruri, ar trebui huiduit și dat imediat pe mâna parchetului. Televiziunea , 
radioul, presa, ar trebui obligate ca 2-3 ore pe săptămână să fie alocate pentru 
acest lucru de interes național, a importanței votului, cum se selectează 
candidatul, cum ne informăm despre candidat, cum se votează, etc. 
 

e) Pedepsirea și eliminarea din sistem a inspectorilor fiscali corupți 
 Oamenii se nasc cu diferite aptitudini . Unii au înclinații spre muzică, alții 
spre sport, alții spre teatru, etc. Se spune că ar fi vorba de existența unor gene 
specifice. 
 Sigur că, nu toți ajung să se perfecționeze în domeniile respective. 
Totul depinde de posibilități, de diverse împrejurări. 
 Unii se nasc cu aptitudini de evazioniști și aceștia , dacă împrejurările le vor 
fi favorabile, se vor dedica acestei activități. 
 Aș exemplifica aici, acest lucru, prin următoarele fapte: 
 Evazionistul fiscal sau oarecare funcționar corupt,  nu are limite unde să se 
oprească cu furtul din proprietatea publică. Dacă alții au cumpărat terenuri pe  
lună, el se gândește cum să cumpere toată luna și pentru aceasta îi trebuie mulți 
bani. 
 Pensionarii, cărora nu le ajunge pensia nici pentru medicamente, fac coadă 
după anul nou pentru ași plăti impozitele.  
 Evazioniștii, colectează TVA, colectează contribuțiile de sănătate, de pensii , 
de șomaj și nu le virează statului la termen, ci cu unele întârzieri, sau chiar 
deloc. 
 Pensionarul aproape că nu poate fi pedepsit (din cauza vârstei), dar cu toate 
acestea,  nu încearcă să profite de acest lucru. 
 Pentru a înțelege mai bine fenomenul, voi exemplifica , în cele ce urmează : 
 De pildă, o persoană își înființează o firmă.  Peste o perioadă , mai mică sau 
mai mare, sosește inspecția fiscală. După o verificare, mai mult de formă, 
găsește o neregulă, adevărată sau închipuită,  pentru care face un proces-verbal.  
 I se explica patronului cât de gravă este fapta, cât de mare este pedeapsa și 
că îi este milă de patron și pentru acest lucru, va scrie în procesul-verbal, o 
abatere mai puțin gravă, cu o amendă neglijabilă. Patronul se simte și 
„cinstește” buna voința inspectorului fiscal. 
 Apoi inspectorul mai trece din când în când , spre exemplu, când „urmează 
să plece în concediu”. Se subînțelege că în concediu se cheltuiesc  mulți bani și 
că orice sponsorizare este bine venită. 
 Și uite așa, se încheagă legăturile evazioniste. Deci, primul ajutor în sprijinul 
evazionistului fiscal s-a și aranjat. ANAF-ul , prin angajații săi, s-a arătat ca  un 
aliat de nădejde al evazionistului fiscal. 
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f) Eliminarea și pedepsirea fermă a abuzurilor din justiție  
  Un alt aliat , susținător al evazionistului fiscal este o bună parte din justiție.  
 Uneori, anumite fapte de corupție, inclusiv fapte de evaziune fiscală, ajung 
la instanța de judecată. 
 Unele complete de judecată se luptă din răsputeri pentru a atenua faptele de 
corupție, măcar, dacă nu poate să stingă conflictul prin diverse excepții. 
 Uneori tergiversează soluționarea cauzei până la 5-10 ani și chiar mai mult, 
spre a se uita faptele, a se pierde interesul pentru ele. 
 Motivul precum că ar fi aglomerați este o „invenție”. Există o inflație de 
candidați pentru o funcție de judecător (20-40 pe loc). Mai mult , aceștia sunt 
chiar mai pregătiți , decât unii magistrați, dacă socotim după datele oficiale 
scăpate în mass-media. Este posibil, ca cineva, să pună piedici, să nu se 
completeze forța de muncă până la nivelul necesar. 
 O altă problemă extrem de gravă  este că unii judecători încearcă și chiar 
reușesc,  să formeze, să educe experții judiciari , astfel încât, aceștia să 
ghicească interesul său, al judecătorului. 
 Aceste comportamente , ale unor complete de judecată și ale unor grefieri 
sunt suspecte și ar trebui ca CSM să verifice dacă sunt anumite interese de 
amânare a cauzelor, simulând aglomerarea instanțelor, însă în fapt „ne prefacem 
că muncim”. 

„Juriștii țării sunt datori să : a. promoveze dispozițiile legale care să faciliteze 
probarea vinovățiilor și nu să protejeze pe vinovați; b. să aibă în vedere – în toate 
cazurile - interesele României, promovând soluții juste și drepte în toate cauzele 
supuse cercetării și judecății. Slujirea poporului român este o cauză nobilă, căreia 
se cuvine să-i consacrăm toate eforturile și priceperea noastră.”30 

 

g) Eliminarea corupților din rândurile parlamentarilor și a guvernanților 
 Este cunoscut faptul că , nivelul de conformare al populației,  moralitatea  
fiscală a populației,  depinde de moralitatea fiscală a  liderilor. Dacă liderii sunt 
cinstiți, atunci și adepții lor se conformează normelor fiscale. 

 Un legiuitor când se știe cinstit, poate să promovează legi care pot fi 
aplicate, legi eficiente. Acesta întotdeauna  găsește forma potrivită, adecvată a 
legii, astfel încât  legea să fie aplicată eficient și la timp.  Un legiuitor cu interese,  
promovează legi mutilate, care nu pot fi aplicate, neclare, care tergiversează 
aplicarea (pentru a acoperi interesul lui). 
Până nu se stârpește corupția la nivel înalt, evaziunea fiscală nu va fi diminuată. 

 
 Însă în cazul nostru , adică al multora din  liderii țării noastre, s-a constat în 
ultima perioadă, că fenomenul de corupție e ca la el acasă.  

30 Dumitru Mazilu, România – săraca țară bogată, Editura Institutului pentru revoluția 

română din Decembrie 1989, București, 2012, p.75 
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• Nici guvernul , prin unii dintre reprezentanții săi, nu se dă în lături să 
ajute pe cei corupți.  

 De pildă, o persoană, aflând de la un inspector fiscal de o serie de ilegalități, 
se hotărăște să aducă la cunoștință primului ministru, precizez, primului 
ministru, într-un memoriu, depus la registratură. 
 A doua zi ministrul finanțelor, cheamă după teren inspectorul respectiv, îl 
ține toată ziua să aștepte la ușă și seara târziu, îl insultă, îl umilește în fel și 
chip. Nici azi, se pare, nu s-a primit răspuns la acel denunț. 
 Un alt prim-ministru,  a acuzat parlamentarii și pe alți politicieni că nu îi 
ajută pe colegii infractori , la o televiziune prietenă, căreia îi promitea chirii 
modice. 

 Un alt fapt suspect,  practicat de către unii parlamentari este respingerea 
unor avize cerute  de către  DNA pentru arestarea unor politicieni, cercetați pentru 
infracțiuni de evaziune fiscală, corupție, etc.  

 Se solicită un vagon de probe din partea DNA, pentru a se pronunța și a-și 
da avizul. Sigur că aceste probe nu sunt citite. Dar chiar dacă le-ar citi, tot nu ar 
înțelege nimic , având în vedere pregătirea lor ( cioban, tinichigiu, etc.). 
 Eu consider că ar fi suficient un raport al DNA din care să constate că nu 
este vorba de o șicană a parlamentarului și este vorba de fapte suficient de 
grave. 
 Arestarea infractorului face parte din metodologia  de anchetă a 
procurorului, pe care o cunoaște doar organul de cercetare penală. 
Parlamentarul nu are în fișa postului să dea indicații cum să se facă ancheta 
judiciară, adică fără arestare, etc. 
 Chiar cel mai înalt for legislativ , nu se lasă mai prejos de a încuraja 
corupția. 
 Un exemplu rușinos este așa zisă „marțea neagră”.  Niște persoane 
interesate, au determinat , au dus în eroare 1-2 parlamentari să propună un 
proiect de lege pentru descongestionarea pușcăriilor. Acest proiect de lege a 
fost adaptat nevoilor unor parlamentari, astfel că inițiatorii nici nu-l mai 
recunoșteau și a încercat să-l treacă prin fraudă. 
 Pușcăriile puteau fi descongestionate și prin alte metode cinstite, ca de 
exemplu : 

• Suspendarea executării pentru anumite categorii de pușcăriași; 
• Pentru alți pușcăriași arestul la domiciliu; 
• Chiar pentru unii se putea aplica grațierea. 
Totuși ceea ce  s-a urmărit , a fost amnistia. Se subînțelege că doar amnistia 
era necesară politicienilor . 
 

h) Introducerea obligativității de a denunța și  ca orice obligativitate să aibă 
prevăzute și sancțiuni de nerespectare, dar și măsuri  pentru a nu se încuraja 
abuzul de acest drept. 
De pildă, propun extinderea prevederilor art. 266 (nedenunțarea) sau art. 
267, (omisiunea sesizării ), din Noul Cod Penal,  infracțiuni contra 
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înfăptuirii justiției. Extinderea la care fac referire, este aceea de a se include 
această obligație , respectiv de nedenunțare sau de omisiune a denunțării și 
a faptelor  de corupție, evaziune fiscală și a altor fapte de fraudă fiscală , 
așa cum sunt enumerate în Legea 39/2003 privind prevenirea și combaterea 
criminalității organizate, de către persoanele fizice care au cunoștințe de 
astfel de fapte și nu le denunță. 
  Consider că este absolut necesară această reglementare, 
obligativitate,  având în vedere că, combaterea acestor fapte este de interes 
național și de securitate națională, iar denunțarea este un act de patriotism. 

  Deși corupția ne afectează pe toți, cel mai rău lucru este ca populația să 
înceteze să lupte (adică să accepte umilințele unui sistem corupt) și să tacă ( să 
nu  reacționeze). 

 De pildă, potrivit legislației Franceze,  respectiv Codul Penal francez, există 
obligația generală de a denunța . Această obligație se referă doar la denunțarea 
faptei, nu și la denunțarea persoanei autorului. 

  În România , în prezent, deși multe dintre persoanele găsite vinovate de  
fapte de corupție sunt trase la răspundere penală, corupția încă domnește în 
instituțiile statului. Însă pe alocuri, populația este îndemnată  să nu tacă, 
respectiv, se demaște faptele de corupție. Îndemnul nu știu dacă este real, sau 
doar de fațadă.  

 De pildă DNA (Direcția Națională Anticorupție) ne invită să denunțăm 
faptele de corupție. Ne indică și formularul de mai jos. Consider că modelul de 
denunț ar trebui îmbunătățit. Remarcăm în partea de jos, necesită, după 
descrierea faptelor, să se menționeze dovezile sau mijloacele de probă.  

Consider că ar fi mult mai util ca respectivul paragraf să fie sub forma unei 
recomandări. „Se recomandă ca , în cazul în care dețineți și niște probe, să le 
amintiți.”.  

Altfel, e o invitație la „nedenunțare”. Modelul actual descurajează efectuarea 
unui denunț . De exemplu, pentru cea mai răspândită infracțiune, luarea de mită, 
întâlnită prin instituțiile de stat. Omul nu are nici  un fel de probă, că i s-a cerut 
mită, de pildă, la spital, iar în caz contrar, nu se uită nimeni la ruda sa internată 
și grav bolnavă.  

Așa că renunță  a mai denunța, că nu deține probe și mijloace de probă. 
Consider că probele ar trebui găsite de organele de cercetare penală. 
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Model de sesizare (plângere sau denunț) 31 
Domnule Procuror Şef Direcție (Domnule Procuror Şef), 
Subsemnatul(a) ..................., domiciliat(ă) în (localitatea) ......., strada .........., nr. 
........, bl. .........., sc. ........., et. ......., ap. ......., județ (sector) ....., cod poștal ....., 
titular al cărții de identitate seria ......, nr. ......., CNP ......, 
în temeiul art. 289 (respectiv, art. 290) din Codul procedură penală, formulez 
prezenta(ul) 

     PLÂNGERE (DENUNŢ) 
împotriva numitului(ei)* .......................... domiciliat(ă) în (localitatea) .........., 
strada ........, nr. ..........., bl. ......., sc. ........., et. ......, ap. ........, județ (sector) ......., 
cod poștal ........, titular al cărții de identitate seria ......., nr. ......., CNP ........., 

faptul că ………..(se descriu faptele) 

Dovada săvârșirii infracțiunilor o fac cu următoarele mijloace de 
probă:.......................................... 

Data Semnătura 

  
 Consider ca toate denunțurile ar trebui să fie salvate într-o bază de date, la 
nivel național și urmărite soluționările, pentru a se împiedica, rămânerea lor 
nelucrată prin sertarele organelor de cercetare penală și posibilitatea urmăririi 
cauzelor pe faze de cercetare, judecare, etc. 
  În prezent , nici angajații mass-media nu au obligația denunțării 
faptelor de care ia cunoștință, enumerate în Legea 39/2003, privind prevenirea și 
combaterea criminalității organizate. Nu numai că nu are obligația,  de sesizare, 
însă , unele trusturi mass-media descurajează denunțarea, atribuindu-le acestor 
persoane denumiri ca „turnători”, „informatori”, oameni de nimic. 
 De asemenea , ar trebui reglementată și situația în care denunțătorul, 
neavând cunoștințe, unde să trimită denunțul, să îl depună la primărie, sau la altă 
instituție a statului și să fie direcționat , în mod obligatoriu către organul de 
cercetare penală. 
 S-a ajuns până acolo încât, o persoană , de bună-credință, care denunță, să 
fie ea cea amendată și  purtată prin instanțele de judecată. 

Cazul a fost recent mediatizat. 
O persoană , a îndrăznit să denunțe 2 transporturi de lemne tăiate ilegal din pădure. 
În urma verificărilor , agentul de poliție, a aplicat amendă denunțătorului. 32 
 Mai mult, cazul a ajuns în fața instanțelor de judecată și amenda a fost 
anulată. Procesul nu s-a încheiat însă, că tribunalul a acceptat apelul 
Inspectoratului de poliție care ia apărarea agentului de poliție. 

31 http://www.pna.ro/ce_contine_sesizare.xhtml 

 
32 http://www.expunere.com/maramuresean-amendat-pentru-ca-a-sunat-la-112-sa-verifice-
legalitatea-unui-transport-de-lemne-ce-decizie-au-luat-magistratii-in-cazul-lui.html 
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 Secretul eliminării infracțiunilor de evaziune fiscală, precum și a altor 
infracțiuni fiscale, constă în eliminarea totală a marii corupții. 
 Corupția a fost criticată în toate rapoartele MCV, aceasta a fost amintită în 
permanență de prietenii strategi ai României (USA). 
 Marea corupție este un fel de umbrelă de protecție pentru cei mărunți și 
numeroși. 
 Se pare că DNA (Direcția Generală Anticorupție) a observat acest lucru și 
lucrează în acest sens. 
 Eliminarea corupției ar descătușa elanul organelor de cercetare penală. 
Libertatea organelor penale de a-și duce la îndeplinire atribuțiile de serviciu, este 
ținută în chingi de marea corupție. 
 Acum marii corupți, marii evazioniști se luptă , ca în mod legal să rămână o 
marjă de libertate pentru dumnealor. Adică ne sugerează să eliminăm corupția până 
la un procent onorabil, nu mai mult, așa cum au găsit ei în lumea civilizată. Repetă 
în permanență necesitatea unui procent onorabil. 

Nu trebuie să uităm că, drumuri, spitale, școli, medicamente, …., de toate am 
avea, dacă evaziunea fiscală în România, nu ar mai fi. 

Nu trebuie să uităm niciodată că evazioniștii care fură statul, de fapt ne fură pe 
noi toți, fură din pensiile părinților , bunicilor și străbunicilor noștri. 

 Evaziunea fiscală este o frână serioasă în dezvoltarea țării, în bunăstarea 
populației.  

Scopul cercetării criminologice este reprezentat de analizarea și explicarea 
cauzelor criminalității, pentru a permite autorităților abilitate să ia măsuri de 
prevenire a infracționalității. Aceste măsuri pot fi materializate prin dezvoltarea de 
politici penale și fiscale eficiente, prin emiterea de reglementări normative, 
adecvate situației actuale. 

Numai prin măsuri ferme de pedepsire a evazioniștilor și prin promovarea de 
reglementări sancționare, a tuturor , nu  numai a evazioniștilor, ci și a celor care-i 
susțin și care-i ajută, cultura fiscală se va instala în conștiința populației și 
respectul față de lege va domina. 
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