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Ideea acestei lucrări a pornit de la analizarea fenomenului de “ white collar crime”, 

așa zisa criminalitate a gulerelor albe, fenomen care cunoaște o amploare fără 

precedent în istorie. Globalizarea, pe lângă beneficiile pe care le aduce, comportă 

și riscul oportunităților pe care organizațiile criminale le identifică pentru a se 

asocia, cu scopul obținerii de beneficii financiare ilicite. 

 Gulerele albe acționează în domenii atât de diverse și în manieră atât de 

subtilă încât cu greu mai poate fi identificat un sector economic care să nu fi fost 

afectat de acest flagel. 

 Pericolul social, ar putea fi considerat de unii mai mic, în comparație cu 

infracțiunile cu componentă violentă, al căror rezultat este în final afectarea 

integrității corporale a individului sau chiar moartea. Nu trebuie să pierdem din 

vedere însă faptul că veniturile obținute în mod fraudulos de diferite grupări, merg 

într-un număr mare de situații tocmai spre finanțarea altor activități infracționale, 

cele despre care tocmai am amintit, cele cu componentă materială violentă. 

 Să luăm doar în discuție terorismul sau traficul de droguri sau de carne vie, 

finanțate în cea mai mare parte din venituri ilicite, și avem deja o perspectivă 

asupra a ceea ce banii negri pot provoca. 

 Fără a avea pretenția că sunt un expert în domeniul energetic, am ales acest 

sector spre analiză întrucât în continuare rămâne unul din cele mai greu de 

controlat, în raport de celelalte sectoare economice. 

 Dacă tranzacțiile bancare spre exemplu, beneficiază de un cadru legal cu o 

acuratețe crescândă a reglementării, sectorul energetic rămâne unul greu de înțeles 

chiar și de către specialiști, pe de o parte datorită specificității activităților 

economice iar pe de altă parte datorită interdisciplinarității domeniului. 

 În consecință, am încercat să abordez tema lucrării din două perspective: una 

teoretică, analizând din punct de vedere legislativ și instituțional și una practică, 

identificând două cazuri sonore de fraudare a sistemului energetic și efectuând o 
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analiză a acestora. Am considerat oportun să am în vedere un caz de fraudă în 

sectorul energetic din cazuistica internațională și unul din cea internă, pentru a 

putea observa dacă pot fi identificate elemente comune ale comportamentului 

infracțional. 

 Un al motiv al alegerii temei, este caracterul  actual al problematicii 

abordate, în contextul diversificării metodelor de camuflare a activităților 

infracționale și a consecințelor acestora, aspect care ne conduce spre concluzia că, 

fără cooperare, fără o abordare multidisciplinară a fenomenului, este imposibil ca 

acesta sa fie diminuat și în final stopat. 

 De aceea, am analizat în cadrul lucrării și activitatea structurilor cu rol de 

luptă împotriva crimei organizate, la nivel european și național, identificând faptul 

că o conjugare a eforturilor statelor membre ale Uniunii Europene prin înființarea 

unor organisme comune de reglementare, acțiune și control asupra tranzacțiilor de 

piața energei, dar și asupra combaterii fraudei și spălării banilor în general. Se pune 

așadar accent pe acțiunea de prevenție în primul rând, deoarece chiar dacă normele 

legislative nu pot garanta faptul că frauda nu se va produce, ele reprezintă baza 

luptei împotriva acestui fenomen. 

 O reglementare eficientă este capabilă să identifice tipare în interiorul 

complex al tranzacțiilor pe piața energiei. Anomaliile apărute în aceste tipare, 

constituie prin ele însele elemente de tipologie și odată semnalate, tot ceea ce 

rămâne de făcut este urmărirea pașilor subiecților fiecărei operațiuni.  
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 Frauda și spălarea banilor au devenit o preocupare esențială a statelor dar și 

a companiilor din sectorul energetic. Identificarea și prevenirea fraudei sunt 

chestiuni interdependente, fără a fi considerate însă concepte similare
1
 

 Efectele economice ale fraudei nu pot fi contestate, atât asupra companiilor 

private cât și asupra calității serviciilor oferite populației consumatoare de energie, 

cu impact direct asupra economiilor naționale.
2
 

 Teza de doctorat am abordat-o studiind materiale bibliografice diverse din 

domenii diferite: juridic, economic, cadrul instituțional al organismelor europene 

de reglementare dar și legislația națională, lucrări ale unor autori care au analizat 

subiectul în mod specific. 

 Realizarea prezentei teze nu a fost una facilă, datorita faptului că există 

foarte puține lucrări care să analizeze, expună fenomenul de fraudă și de spălare a 

banilor în sectorul energetic. S-a impus astfel efectuarea de analiză comparativă și 

interpretarea cadrului legislativ, raportat la spețele identificate pe surse deschise.  

 Reglementările anti fraudă și anti “ money laundry “sunt de dată relativ 

recentă, și au apărut ca necesitate a stopării unui fenomen a cărui amploare este 

egală cu cel al traficului de droguri de exemplu. Deja nu mai putem vorbi de o 

anumită categorie socială sau economică afectată, ci, consecințele sunt resimțite 

                                                           
1
 Javier Bajo et al.,Highlights of Practical Applications of Agents, Multi-Agent 

Systems, and Complexity, International Workshops of PAAMS 2018 Toledo, 

Spain, June 20-22,2018 

2
 https://www.crowe.com/uk/croweuk/-

/media/Crowe/Firms/Europe/uk/CroweUK/PDF-publications/Financial-Cost-of-

Fraud-2018.ashx?la=en-

GB&hash=F3D9DED968C59B2469729C7FDCDDFF9B481C65BC( accesat la 

data de 14.09.2018) 

https://www.crowe.com/uk/croweuk/-/media/Crowe/Firms/Europe/uk/CroweUK/PDF-publications/Financial-Cost-of-Fraud-2018.ashx?la=en-GB&hash=F3D9DED968C59B2469729C7FDCDDFF9B481C65BC
https://www.crowe.com/uk/croweuk/-/media/Crowe/Firms/Europe/uk/CroweUK/PDF-publications/Financial-Cost-of-Fraud-2018.ashx?la=en-GB&hash=F3D9DED968C59B2469729C7FDCDDFF9B481C65BC
https://www.crowe.com/uk/croweuk/-/media/Crowe/Firms/Europe/uk/CroweUK/PDF-publications/Financial-Cost-of-Fraud-2018.ashx?la=en-GB&hash=F3D9DED968C59B2469729C7FDCDDFF9B481C65BC
https://www.crowe.com/uk/croweuk/-/media/Crowe/Firms/Europe/uk/CroweUK/PDF-publications/Financial-Cost-of-Fraud-2018.ashx?la=en-GB&hash=F3D9DED968C59B2469729C7FDCDDFF9B481C65BC
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începând de la consumatorul individual fără cunoștințe de specialitate și până la 

sistemele energetice naționale. Palierul economic al consecințelor vizează așa cum 

am spus și mai devreme și companiile private, plecând de la micii intermendiari 

(care sunt uneori chiar instrumentele folosite în realizarea activităților ilicite) și 

terminând cu marii actori privați de pe piața energiei. 

 Totodată  se identifică faptul că reglementările pe piața energiei precum și 

cele de prevenire și combatere a fraudei și spălării banilor au cunoscut evoluții 

continue, fiind nevoie de adaptarea legislației și metodelor de luptă împotriva 

infracționalității energetice, la metodele mereu în schimbare folosite de gulerele 

albe. 

 Sigur, abordarea putea să privească în mod individual anumite entități 

private care desfășoară activități ilicite pe piața energiei. Însă, aceste aspecte sunt 

extrem de dificil de identificat pe de o parte, dat fiind faptul că încă se pare că nu 

există o metodă legislativă de unificare a criteriilor de identificare, combatere și 

pedepsire a subiecților pentru activități infracționale specifice în domeniul 

energetic, iar pe de altă parte, din analiza materialului bibliografic rezultă că marile 

lovituri se realizează cu sprijin politic de cele mai multe ori, și de fiecare dată de 

persoane cu o pregătire profesională temeinică și care sunt de regulă ancorate în 

corporații puternice. 

 Este așadar necesară o gândire strategică precum și o puternică  și coerentă 

politică comună la nivel mondial, european și care să fie realmente eficient și  

responsabil implementată la nivel național. 

 Instituțiile statului au un rol esențial în protejarea interesului economic 

național dar și al cetățeanului de rând, și acest aspect îl vom regăsi în strategia 

energetică națională dar și în liniile directoare stabilite de organismele 

internaționale cu competență în domeniu. Abordarea subiectului trebuie să fie una 

realistă pentru a avea eficiență. Însă acest realism, este posibil să ne conducă spre 
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concluzia că politica de combatere a infracționalității în domeniul energiei nu este 

una tocmai coerentă, iar rolul instituțiilor de reglementare este unul contestat 

pentru ambiguitate și lipsă de fermitate. 

 Astfel, se ridică întrebarea dacă numeroasele cazuri de atingere adusă 

economiei naționale (și nu numai) sunt rezultatul unei slăbiciuni a sistemului, care 

din motive obiective nu are capacitatea de a cuprinde toate situațiile față de care 

trebuie să reacționeze coercitiv sau, încă mai există obstacole create în mod 

conștient de diferite grupuri de interese, care sunt deasupra chiar și a acelor 

“gulere albe“ ce se evidențiază ca și actori infracționali, cei care sfârșesc prin a fi 

judecați și condamnați de cele mai multe ori. 

 Cred că regăsim destul de mult adevăr în afirmația de mai sus, ceea ce duce 

la concluzia că încă lipsesc detalii importante, făcând astfel imposibilă efectuarea 

unei analize complete a fenomenului. 

 Eforturile recente de modernizare a capabilităților de luptă împotriva fraudei 

și spălării banilor presupun dificultăți și provocări pemanente, cu atât mai mult cu 

cât obstacolele identificate au un impact negativ asupra abilității statelor de a 

combate infracționalitatea în sectorul energetic. Așa cum voi încerca să 

argumentez pe parcursul lucrării, poate cel mai important obiectiv al politicilor 

antifraudă nu este acela al conceperii unui plan ambițios, general valabil ci, se 

impune definirea concretă a metodelor de identificare, combatere și pedepsire a 

faptelor dar și, cel mai important,  a metodelor de prevenire a fenomenului 

infracțional ce face subiectul tezei. 

 Capabilitățile despre care vorbim trebuie extinse în toate sectoarele 

importante, linia dintre licit si ilicit fiind una încă dificil de identificat în multe din 

cazuri. Politica în sectorul energetic este doar o componentă în cadrul eforturilor 

susținute ce definesc gândirea strategică în acest domeniu, de aceea trebuie gandită 



9 
 

în conjuncție cu alte teme strategice, incluzând strategiile de securitate națională și 

de securitate energetică. 

 Toate acestea au evoluat în ultimele două decenii expunând o viziune a 

schimbărilor profunde și rapide a tipului de amenințări dar și a metodelor de 

răspuns în domeniul studiat în teză. 

 Se desprind astfel cateva repere. În primul rând dominația statelor puternice 

din punct de vedere energetic este una evidentă, însă în egală măsură acestea sunt 

și cele mai amenințate de elementele de fraudă, în condițiile în care competiția 

dintre aceste state, atât pe plan politic cât și economic se intensifică în mod 

continuu. Se conturează astfel o multipolaritate, în mare masură competiția  fiind 

evidentă într-o multitudine de arii geografice, funcție de sferele de influență, acolo 

unde marile puteri economice vizează resursele naturale. Într-adevăr, amenințările 

ce se identifică sunt mai degrabă geoeconomice decât geopolitice, iar pentru cei cu 

posibilități insuficiente de a lupta cu aceste amenințări, se conturează un viitor 

economic afectat de incertitudini. Suntem în fața unui război în plină desfășurare, 

poate cel mai puternic din istoria omenirii – războiul economic. Aparent aveam de-

a face cu mai puține victime însă, dacă vom evalua gradul de sărăcie, războaiele 

din Orientul Mijlociu a căror miză este reprezentată de  resursele de petrol, vom 

ajunge la concluzia că pagubele depășesc cu mult tot ceea ce s-ar fi putut estima. În 

consecință, o gândire strategică reprezintă un element crucial în mobilizarea tuturor 

resurselor spre dezvoltarea capabilității de lupta împotriva criminalității economice 

în general și a infractionalității în sectorul energetic în special, cu scopul creării 

unei stabilități reale a pieței. În acest fel oportunitățile, ca și factori declanșatori sau 

favorizanți ai unui comportament ilicit vor fi esențial reduse.  

 Răspunsul față de aceste amenințări, în general dar și în mod specific 

necesită activarea tuturor capabilităților: politice, diplomatice și legale, de politică 

financiară, tehnologice și informaționale astfel încât un spectru complet va asigura 
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o competitivitate corectă la nivel global în sectorul energetic, iar suveranitatea 

deciziilor fiecărui actor participant la această volatilă și versatilă totodată piață, să 

fie cât mai protejată. 

 Dezideratul pare utopic, deoarece la cum arată lucrurile la acest moment, 

este greu de crezut că interesul legitim va avea întâietate față de câștigurile uriașe 

ce se realizează acum din tranzacțiile cu energie. 

 În octombrie 2014, Uniunea Europeană a agreat un nou cadru de dezoltare a 

sectorului energetic, stabilind obiective până la nivelul anului 2030. Scopul acestor 

obiective vizează în principal stimularea competitivității, crearea unui mediu sigur 

și sustenabil pe piața energiei prin stimularea investițiilor private și stabilirea unor 

direcții de guvernanță în domeniu.
3
 

 În comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor din 

22.01.2014
4
, se efectuează o analiză a cauzelor care afectează negativ costurile 

energiei, și se identifică linii directoare pentru eficientizarea și echilibrarea pieței. 

 La nivel European accentul se pune pe competitivitate la prețuri accesibile, 

prin crearea unui echilibru “între costurile de producție și puterea de cumpărare “ 

în condițiile schimbărilor intervenite la nivel mondial pe piața energiei, ca urmare a 

identificării de noi resurse de către marii producători de energie.
5
 Totodată, 

Comisia consideră că fără o aprovizionare sigură cu energie, prin aplicarea de 

                                                           
3 2030 Energy Strategy, https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-

strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy ( accesat la data de 

15.06.2018)  
4
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014DC0015 ( 

accesat la data de 12.02.2018) 

5
 Ibidem 4 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014DC0015
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politici menite să întărească securitatea aprovizionării prin diminuarea dependenței 

de importurile de resurse. 

 Nu putem privi această strategie fără a analiza intențiile Uniunii Eropene în 

ceea ce privește combaterea fraudei și spălării banilor. Astfel, strategia antifraudă a 

Comisiei are în vedere eficientizarea politicilor antifraudă, ca răspuns proactiv al 

Comisiei, cu directa abordare a întregului ciclu presupus de luptă împotriva fraudei 

: prevenire, identificare, investigare, combatere și înlăturare a efectelor.
6
 În acest 

sens Comisia a elaborat in 2016 un ghid de întocmire a strategiilor naționale 

antifraudă, fiind în fapt o updatare a aceluiași ghid realizat in 2014. Ghidul, fără a 

fi o normă obligatorie pentru statele membre, utilizează principiile din actele 

normative comunitare pentru a facilita înțelegerea asupra nevoii de stabilitate în 

sectorul economic, inclusiv prin combaterea fenomenului de fraudă. 

 Unul din principiile pe care le are în vedere acest ghid este utilitatea 

înființării unor structuri naționale, corespondente ale celor de la nivel European, cu 

atribuții în realizarea tocmai acelui ciclu de care vorbeam mai sus. Cu satisfacție 

am constatat că la capitolul privind înfiintarea acestor instituții naționale, exemplul 

de bună practică evidențiat este România, care a înființat la nivel intern 

Departamentul de Luptă Anti-Fraudă, având la bază principiile OLAF, instituție cu 

care colaborează îndeaproape.
7
 

                                                           
6
 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-365758_en ( 

accesat la data de 15.06.2018) 

7
 https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/EN-ORI-

General%20Guidelines%20on%20National%20Anti-

Fraud%20Strategies%20ARES%282016%296943965.pdf, pag 9, pag. 20, pag. 49 ( 

accesat la data de 02.07.2018) 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-365758_en
https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/EN-ORI-General%20Guidelines%20on%20National%20Anti-Fraud%20Strategies%20ARES%282016%296943965.pdf
https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/EN-ORI-General%20Guidelines%20on%20National%20Anti-Fraud%20Strategies%20ARES%282016%296943965.pdf
https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/EN-ORI-General%20Guidelines%20on%20National%20Anti-Fraud%20Strategies%20ARES%282016%296943965.pdf
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 Pe de altă parte, principiile prezentate în ghid le-am regăsit în strategia 

națională antifraudă 2017 -2023
8
, fapt care arată ca și România începe să se ralieze 

din ce în ce mai mult, din punct de vedere legislativ, la normele comunitare. Când 

am început această lucrare, la nivelul anului 2014, am observat că existau multe 

lacune de reglementare. Însă, acum spre finalul perioadei alocate realizării lucrării, 

am constatat cu mulțumire că multe din observațiile mele critice nu își mai au 

rostul deoarece între timp s-au făcut pași importanți în sensul celor expuse anterior, 

iar pe de altă parte toată această evoluție observată mi-a dat încredere în 

raționamentul pe care l-am avut în redactarea lucrării. 

 În ceea ce privește combaterea spălării banilor, nu există încă la nivel 

European o strategie similară celei antifraudă. Primii pași s-au realizat în 2018, 

când sub președinția lui Jean Claude Junker, Comisia Europeană a  elaborat 

propuneri ce vor fi avute în vedere pentru viitor, cu scopul de a asigura stabilitate 

financiară la nivelul Uniunii, propuneri care vizeaza măsuri de prevenire și 

combatere a spălării banilor.
9
 

 Frauda sau metoda de fraudare este o activitate infracțională executată de 

multe ori premeditate, cu scopul final de spălare a banilor. Pe de altă parte, mulți 

din subiecții care spală bani,comit totodată fraude. Drept urmare, de cele mai multe 

ori când  există fraudă există și spălare de bani și invers. Din acest motiv, au apărut 

recomandări ca cele prezentate mai sus cu privire la diferite activități legate de 

fraudă. Chiar și atunci când nu există nicio legătură cunoscută între o tranzacție 

frauduloasă și spălarea banilor, existența uneia obligă la verificarea posibilității 

existenței celeilate activități. 

                                                           
8
 http://www.antifrauda.gov.ro/documente/Strategia0704.pdf ( accesat la ddata de 

15.06.2018) 

9
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5724_en.htm?locale=en 

http://www.antifrauda.gov.ro/documente/Strategia0704.pdf
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 Există un “arbore al fraudei”
10

, o schemă realizată de către Asociația 

Examinatorilor Autorizați pentru Fraudă (Association of Certified Fraud 

Examiners – ACFE ), cea mai mare organizație anti-fraudă din lume și furnizor 

principal de formare și educație antifraudă
11

, schema folosită în realizarea 

raporturilor anuale de către Asociație, deoarece permite o evaluare a pierderilor 

înregistrate în domenii de activitate diverse. 

Conform definiției prezentate de însăși Asociația pomenită mai devreme, “ 

Fraudele profesionale sunt cele în care un angajat, manager, ofițer sau proprietar 

al unei organizații comite fraudă în detrimentul acelei organizații. Cele trei tipuri 

majore de fraude ocupaționale sunt: corupția, deturnarea activelor și declarațiile 

frauduloase.” 

 Documentarea am realizat-o încercând să acopăr o gamă largă de resurse, 

plecând de la informațiile prezente în spațiul public sub forma articolelor de presă 

și am parcurs un material bibliografic amplu din literatura de specialitate. Astfel, 

am avut în vedere lucrări ce tratează fenomenul de fraudă și de spălare a banilor în 

general, lucrări ce analizează cadrul legislativ în sectorul energetic precum și 

lucrări ce în conținutul lor analizează conceptul de securitate energetică. 

 Nu în ultimul rând menționez faptul că am studiat eu însămi cadrul legislativ 

la nivel european și national, modul cum legislația comunitară se regăsește 

implementată în normele legale interne din România, efectuând o analiză SWAT 

ale directivelor europene în domeniul prevenirii și spălării banilor. 

 În final, pentru a exemplifica aspectele teoretice prezentate, cel puțin în 

măsura în care informațiile publice mi-au permis, am ales două studii de caz, unul 

din Statele Unite ale Americii și unul din România, spețe cu răsunet în ceea ce 

                                                           
10

 https://www.acfe.com/default.aspx ( accesat la data de 23.05.2019) 

11
 Idem ( accesat la data de 23.05.2019) 

https://www.acfe.com/default.aspx
https://www.acfe.com/default.aspx
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privește riscul la adresa securității naționale ca urmare a fraudării sectorului 

energetic. 

 Practica întâlnirilor de lucru de care am beneficiat pe parcursul a două 

deplasări în  Danemarca şi în Spania, mi-a oferit ocazia de a purcede măcar la o 

înțelegere a sistemelor de ordine publică și siguranță națională din cele două ţări. 

Scopul acestei teze este de a aduce cât mai multe informații legate de 

interdisciplinaritatea elementului infracțional specific din sectorul energetic. 

Specificitatea la care mă refer vizează elita economică și politică a societății, 

corelat cu impactul la nivel social al fraudării unei componente economice de 

importanță strategică. 

Vom observa pe parcursul analizei efectuate că există o discrepanță între 

ceea ce se întâmplă în realitate și ceea ce structurat de legislație și este prezentat în 

spațiul public. De exemplu, deși există o legislație extrem de bogată în domeniu, 

populația de rând are un acces limitat la înțelegerea acesteia dată fiind 

specificitatea sa. Pe de altă parte, pentru un nespecialist, este dificilă corelarea între 

reglementările interne și cele internaționale în general și europene în special. Se 

ridică astfel întrebări asupra acestei discrepanțe: fie politicile relevante nu sunt 

implementate corect și complet fie, dacă acestea sunt puse în aplicare, rămâne 

aproape o necunoscută situația potrivit căreia rezultatele nu sunt așa cum se 

așteaptă societatea consumatoare. Însă, dacă politicile despre care aminteam nu 

sunt puse în aplicare, atunci trebuie identificate obstacolele în calea implementării 

politicilor.  

Cercetarea  privind fenomenul infracțional de tip fraudă în sectorul energetic 

este una limitată. Dacă în ceea ce privește teoria conceptelor de fraudă și spălare a 

banilor cunoaște o analiză amplă în diverse domenii (cel mai frecvent domeniu 

avut în vedere este cel financiar bancar dar și domeniul fiscal, cu specific în plaja 

taxelor și impozitelor ), în sectorul energetic dicutăm de un veritabil subiect tabu. 
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Până în prezent, nu am identificat nicio monografie sau o lucrare academică 

al căror subiect sau obiectiv să îl reprezinte investigarea în mod oficial a 

implementării politicii antifraudă și anti-spălarea banilor în domeniul energiei. 

 Principalul obiectiv de cercetare al tezei poate fi formulat astfel: în ce 

măsură este implementată politica antifraudă în sectorul energetic? Există două 

direcții avute în vedere în ceea ce privește algoritmul cercetării. Prima examinează 

conceptul de criminalitate al gulerelor albe, așa zisa white collar crime în contextul 

evoluției sale în general dar și în strânsă corelație cu  politica de prevenire și 

combatere a fenomenului infracțional analizat astăzi în teză. A doua direcție 

încearcă, prin exemple de tip studiu de caz, a explica în ce măsură există anumite 

politici implementate sau nu și care este consecința ignorării cu bună știință sau nu, 

a  factorilor care afectează implementarea politicii de prevenire și combatere a 

fraudelor în sectorul energetic. 

 Din orice unghi am privi sectorul energetic, acesta este eminamente supus 

politicii publice. Pe de altă parte, prevenirea și combaterea fenomenului 

infracțional în acest sector este supus de aemenea politicilor penale ale statelor dar, 

și celor generate la nivel internațional, respectiv european de către organismele de 

reglementare,  și puse în practică de către instituțiile abilitate. 

  Crearea politicilor publice implică atât un proces tehnic, cât și un proces 

politic de identificare și armonizare a obiectivelor propuse  cu mijloacele tehnic – 

juridice ale  actorilor statali. Politicile sunt, prin urmare, acțiuni care conțin scopuri 

și mijloace pentru a le atinge, oricât de bine sau slab ar fi identificate, justificate, 

articulate și formulate. Thomas Dye oferă probabil cea mai concisă dar și 
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cuprinzătoare definiție a politicilor publice, spunând că acestea reprezintă în esență 

"tot ce alege un guvern să facă sau nu" 
12

 

O definiție mai elaborată a politicii publice este oferită de Jenkins care a 

definit politica publică drept "un set de decizii interdependente luate de un actor 

politic sau de un grup de actori în ceea ce privește alegerea obiectivelor și 

mijloacele de realizare a acestora într-o situație specificată în care aceste decizii 

ar trebui, în principiu, să fie în puterea acestor actori să realizeze"
13

 

Pentru a valida ipotezele de cercetare am folosit următoarele metode, tehnici 

și instrumente de cercetare: 

a. Tehnici de cercetare cantitativă, prin care am procedat la culegerea de 

date statistice cu privire la frecvența actului infracțional, identificarea 

riscurilor pe regiuni 

De asemenea, în capitolele III și IV se regăsesc date cu privire la instituțiile 

denumite organisme de reglementare și la evoluția acestora în timp, precum și date 

cu conținut specific legislativ din două domenii: frauda și spălarea banilor și 

reglementarea sectorului energetic. 

b. Prin metoda analizei am încercat valorificarea datelor culese, efectuând o 

analiză comparativă pe următoarele segmente: 

- Legislație antifraudă la nivel european versus legislație antifraudă la 

nivel național 

- Legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor la 

nivel european versus aceeași legislație existentă la nivel național 

                                                           
12

 Understanding Public Policy, Thomas R. Dye, Prentice Hall, 1998 - Political 

Science, pag. 1 

13
 Policy Analysis: A Political and Organisational Perspective, William Jenkins,  

Hardcover – 1978 
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- Organismele de reglementare la nivel european versus organisme de 

reglementare la nivel național 

c. Metoda studiului de caz a fost folosită pentru a concluziona asupra 

aspectelor teoretic dar și pentru a corela aceste aspecte cu realitatea de 

fapt. În ceea ce privește cazul ENRON, obiectivul meu a fost acela de a 

mă încadra în principiile identificate de către specialiștii în domeniu dar 

și de a mă raporta la importanța deciziei de afaceri într-un mediu 

legislativ lacunar.  

În ceea ce privește cazul HIDROELECTRICA, în această situție am pus 

accentul pe influența politicului în sectorul energetic, raportat la deciziile cu 

caracter infracțional dar cu aparență de legalitate ale actorilor politici. După cum se 

va putea observa din capitolul dedicat în mod special acestui studiu de caz, linia 

între legal și nelegal este una foarte fină, ceea ce duce la concluzia că o 

reglementare acurată a unor concepte este de dorit în spațiul legislativ specific. 

Alegând un parcurs logic, consider că obiectivele cercetării au fost atinse, 

traiectul lucrării plecând de la originea conceptului de criminalitate a gulerelor 

albe, definirea specificității acestui tip de infracționalitate în sectorul energetic 

precum și identificarea punctelor slabe ale cadrul legislativ dar și a progreselor 

înregistrate totodată. 

Dată fiind vastitatea temei, în mod evident nu pot fi cuprinse într-o singură 

lucrare toate elementele de natură științifică, în componența lor teoretică și 

exemplificativă. Am subsumat astfel conținutului lucrării dar și în concluziile 

finale, anumite propuneri ameliorative, exprimate atât în mod explicit dar care pot 

fi identificate și prin metoda deductivă, dat fiind că experiența mea profesională nu 

cuprinde și elemente tehnice specifice, ci pe cele care se raportează la studierea, 

interpretarea și aplicarea legii. 
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Aceste inserții ameliorative focalizate  reprezintă rezultatul cercetării 

efectuate, al documentării care a stat la baza realizării tezei și, așa cum am precizat, 

sunt rezultatul și al experienței profesionale. 

Soluțiile propuse în capitolul final, și mă refer aici la propunerile de lege 

ferenda, constituie atât soluții de tip cascadă cât și soluții de finish. 

Astfel, o mai mare specificitate a cadrului legal poate constitui o soluție de 

tip cascadă, care va conduce în timp la ameliorarea impactului infracționalității în 

sectorul energetic prin reducerea dimensiunilor fraudei și spălării banilor în 

domeniu. 

În ceea ce privește propunerea care vizează aspectele penale, aceasta este cu 

siguranță o soluție de finish, ce devine aplicabilă în măsura în care celelate 

încercări de stopare a fenomenului dau greș. 

 Așa cum analiza desfășurată pe parcursul tezei dezvăluie caracterul 

multidisciplinar al fenomenului, caracterul transanțional al rezoluției infracționale 

și al scopului urmărit, în egală măsură soluțiile avansate prin concluzii urmăresc o 

viziune și o conduită integrată în cauză. 

Lucrarea este structurată în cinci capitole: 

Primul capitol este dedicat prezentării conceptului de criminalitate a 

gulerelor albe, white collar crime așa cum este cunoscut conceptul la nivel 

internațional. În cadrul acestui capitol am analizat conceptul de white collar prin 

prisma teoriei lui Sutherland, și am efectuat totodată o comparație cu concepțiile și 

analizele succesorilor săi. Totodată, am analizat criminalitatea transnațională, 

raportat la teoria economiei formale și a economiei informale, concluzionând 

asupra acestor concepte. 

Când a apărut frauda în general, și în sectorul energetic în special? Nu sunt 

întrebări la care să pot oferi un răspuns final  prin această teză însă, punerea în 

discuție a acestei problematici poate și sper să fie de natură a trage un semnal de 
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alarmă pentru un viitor poate nu prea apropiat, dar cu siguranță nu discutăm de 

unul inexistent.  

Oportunismul este o trăsătură eminamente umană, obținerea de profit 

dincolo de limitele nevoii a condus la dezvoltarea unor comportamente 

infracționale la care Sutherland nici nu se putea gândi. Ceea ce rămâne însă din 

teoria sa sunt însă elementele de bază, rezoluția psihologică a infracționalității, 

elemente care nu s-au schimbat nici până astăzi, evoluție cunoscând doar metodele 

folosite nu și scopul inițial, și anume acela de a obține cat mai mult cu o investiție 

legitimă cat mai aproape de zero. 

Lupta continuă care se dă în sectorul energetic este aceea de a păstra în 

aparență legitimitatea folosirii resurselor însă, după cum vom constata lecturând 

teza, lupta baleiază între limita dintre legal și nelegal în ceea ce privește 

respectarea reglementărilor.  

Cu cât sectorul specific s-a dezvoltat mai mult, cu atât metodele de fraudare 

au devenit mai fine, mai inventive, mai aproape de adevărul LEGII, iar coerciția a 

devenit cu atât mai dificil de aplicat. Prevenția însă, a fost și rămâne unul din 

dezideratele utopiștilor care mai cred încă în legea bine făcută, dar mai ales în 

legea egală pentru toți. 

Aparentele granițe sunt de fapt copiii globalizării fulminante în toate 

sectoarele economiei. Sectorul energetic însă rămâne o sursă inepuizabilă de 

oportunități de constiture a profitului nelegitim și totodată o importantă monedă de 

schimb în conturarea ierarhiei puterii. 

În capitolul al doilea am particularizat asupra a ceea ce semnifică 

criminalitatea gulerelor albe în sectorul energetic. Am plecat în analiza mea de la 

teoria securității energetice ca parte integrantă a securității naționale, oferind o 

perspectivă asupra europenizării sectorului energetic. Am avut ca repere două 
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strategii importante, ENERGY 2020 și ENERGY ROADMAP 2050 și am 

particularizat asupra securității energetice în Europa de Est. 

Așa cum subliniam în scurta descriere a capitolului anterior, riscul ofera 

măsura pericolului, iar pericolul ofera trebuința corectării. Rezultatul...? este unul 

ce va urma să vină într-o lume ideală. Ceea ce puteam noi realiza astăzi este să 

aducem conștiința colectivă la înțelegerea faptului că ne furăm pe noi înșine, 

suntem duplicitari cu semenii noștri care folosesc energia de la aceeași centrală 

electrică iar profitul nelegitim înseamnă de fapt pierderea tuturor pe termen lung. 

În capitolul al treilea am încercat să realizez o sinteză a cadrului legislativ 

specific. Astfel, am folosit analiza comparativă pentru a evidenția diferențe dar și 

similitudini între legislația comunitară față de legislația românească. Această 

analiză nu reprezintă o comparație pură ci are în vedere gradul de transpunere a 

legislației comunitare în reglementările noastre naționale. 

Totodată, pentru că așa cum am precizat nu ne aflăm în fața unei simple 

comparații de concepte și înscrisuri, m-am axat și pe consecințele neintroducerii 

tuturor rigorilor legislative la nivel național. 

Reperul esențial îl consituie cadrul legislativ comunitar, însă ceea ce 

conduce la eficiență este adaptarea corectă la specificul național cu consecința 

urmăririi protejării interesului României în acest domeniul al energiei. 

Capitolul patru a constituit o reală provocare, deoarece am încercat să 

analizez metodele de fraudare în sectorul energetic. Așa cum precizam în cuprinsul 

acestei introduceri, lucrările de specialitate cu subiect punctual în acest domeniu 

sunt aproape inexistente.  

Totodată, deoarece spălarea banilor este prin ea însăși o metodă de fraudre a 

unui domeniu sau sector economic, am considerat oportun să introduc în acest 

capitol și elemente concrete privind acest tip de infracțiune, raportându-mă la 

specificul domeniului analizat. 
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Am analizat cazul ENRON, ca fiind un caz – școală pentru cei care doresc să 

înțeleagă fenomenul de fraudare a sectorului energetic. Spectaculozitatea acestui 

caz constă în abilitatea extremă a protagoniștilor de a manipula încrederea 

partenerilor de afaceri, lumea politică, încrederea cosumatorilor dar mai ales constă 

în abilitatea de a ascunde viciile gestionării nelegale a unei afaceri aparent de 

succes. 

Pentru a exista o continuitate de concept, de informații și de idei, am analizat 

cadrul legislativ în domeniul fraudei și spălării banilor. Am avut în vedere aceeași 

metodă comparativă, dar de această dată analiza a fost mai facilă dat fiind 

specificul meu profesional și formația de jurist. 

Frauda în sectorul energetic constituie o infracțiune ce are caracter 

transnațional, iar o sistematizare a metodelor de prevenire și combatere se impune 

a fi realizată. În egală măsură, această unitate de concept ar trebui să aibă ca punct 

de inițiere tocmai acest cadru legal, care din punctul meu de vedere comportă 

îmbunătățiri substanțiale sub aspectul specificității. 

Capitolul cinci abordează un subiect sensibil: corupția și decizia politică. 

Fără a reinventa definiții și concepte, am considerat totuși necesară analiza 

punctuală a influențelor politicului în sectorul economic, altele decât cele firești ale 

creării unui cadru de reglementare după care activitatea economică se desfășoară.  

Am plecat, în același mod gradual, de la analizarea cadrului general 

favorizant al exitenței deciziilor politice cel puțin nelegitime dacă nu chiar nelegale 

în domeniul energetic. Așa încât, am considerat necesar și oportun totodată să aduc 

în atenție legătura dintre liberalizarea pieței energiei, ca factor favorizant al 

transnaționalizării fenomenului corupției, și am punctat asupra câtorva cazuri, 

alegând state din continente diferite, tocmai pentru a descoperi în fața cititorilor 

acestei lucrări faptul că ipotezele enunțate se confirmă și că indiferent de zona 
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geografică, rezoluția infracțională are același scop: obținerea de profit în mod 

nelegitim. 

Studiul de caz realizat la nivelul acestui capitolul este reprezentat de 

răsunătorul caz HIDROELECTRICA, unul din puținele cazuri în care 

condamnarea celor acuzați s-a realizat pentru infracțiuni ce aduc atingere securității 

naționale. 

Capitolul șase reprezintă un capitol de concluzii personale asupra studiului 

realizat, cuprinzând un ghid sintetic de recomandări și propuneri punctuale de lege 

ferenda.  

Economia societății democratice funcționează prin intermediul 

mecanismelor de piață si a celor mai profunde principii aplicabile democrației. 

Dezvoltându-se paralel cu sistemul economic oficial, economia informală se 

comportă ca un anticorp al economiei formale. 

 Autorii lucrării "Corruption, Fraud, Organized Crime, and the Shadow 

Economy", analizează și explicitează conceptele de economie formală și economie 

informală
14

. Potrivit acestei analize, există două definiții diferite ale economiei 

informale:  

a) Prima, cea economică, care definește sectorul economic informal drept un 

sector care nu contribuie la veniturile fiscale naționale și la economia reală, 

oficială; 

b) O a doua definiție, este cea dată prin prisma sistemului legislativ, care 

privește economia informală ca fiind acel spectru de operațiuni economice realizate 

prin mijloace și cu consecințe incriminate de lega penală. 
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 Edelbacher, Max, Kratcoski, Peter C., Dobovsek, Bojan.; Corruption, Fraud, 

Organized Crime, and the Shadow Economy 
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O a treia definiție ne-o oferă politicienii. Aceștia vorbesc despre economia 

informală ca fiind o zonă gri, o pantă alunecoasă pe care operațiunile economico - 

financiare subterane o urmează, uneori chiar la adăpostul unei legislații neclare sau 

în domenii insuficient reglementate. Paradoxul acestei abordări vine însă tocmai 

din partea politicului, susținerile formale venind în contradicție cu comportamentul 

politic informal, căruia noi îi mai dăm denumirea de " corupție". Acest element 

însă va fi analizat într-un capitol distinct al lucrării, pentru moment fiind necesară 

înțelegerea conceptului de economie informală (sau subterană cum mai este 

cunoscut) și a consecințelor acestui fenomen. 

Dacă efectuăm o analiză a definițiilor de mai sus, observăm că de fapt are 

loc o îmbinare a acestor concepte și o estompare a distincțiilor dintre economia 

albă, oficială (activitatea economică juridică și formală care nu este protejată de 

plata impozitelor), economia gri (activitatea economică legală, informală, cu 

rezultate economico-financiare neoficiale) și economia neagră (activități 

economice ilegale). 

Letizia Paoli definește economia informală ca fiind ca o stare de fapt,  care 

poate exista numai dacă există o economie formală. În lipsa unui cadru național de 

reglementare a activităților economice, nu ar exista o economie informală.
15

 

Prin urmare statul, prin structurile sale oficiale, guvernează impozitele și 

definește limitele care disting între formal și informal, între activități legale și 

ilegale, de unde rezultă că existența economiei informale este dată, prin urmare de 

relația dintre stat și activitatea economică, de regulile adoptate și de cele care 

explică modul în care aceste reguli trebuie aplicate. 

 Tranzacțiile financiare au la bază principiul forței obligatorii – pacta sunt 

servanta. Pe baza acestui principiu stabilim acorduri, încheiem contracte și ne 

                                                           

15 Paoli, Letizia, The informal economy and organized crime, Edition iuscrim, 2003 

http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/u0049856
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înțelegem reciproc, când vine vorba de bussines, creându-se prezumția ca 

partenerul nostru contractual va avea un comportament corect și iși va îndeplini în 

mod onest partea sa din înțelegerea asumată.  

Membrii societății pot avea încredere unul în celălalt în privința faptului că 

acordurile asumate vor fi respectate. Acesta este principiul bunei credințe – 

uberrimae fidei. 

Domeniul tranzacţiilor cu energie electrică este unul de o complexitate 

extraordinară, în care regulile de piaţă nu au nicio legătură cu principiile unui 

comerţ normal iar înţelegerea deplină a acestui domeniu, necesită pe lângă o 

abordare generală şi globală a legislaţiei şi o coroborare complexă a unor 

informaţii deţinute de mai multe instituţii. 

Securitatea naţională se prezintă, din ce în ce mai mult, ca o construcţie 

specifică, într-un ansamblu arhitectural complex, dintr-un spaţiu predominant 

multidimensional, într-o expansiune continuă, ce tinde să cuprindă întreaga lume, 

cu tot ce aparţine acesteia. Securitatea naţională nu se mai construieşte doar în 

dimensiuni frontaliere, ci capătă şi puternice ancore şi determinări transfrontaliere, 

în relaţiile de vecinătate, în parteneriate, în organizaţii şi organisme internaţionale 

şi indeosebi în arealul european şi euroatlantic. 

În sens restrâns, vulnerabilitatea se referă la dimensiunile sale economice, la 

incapacitatea de a face faţă şocurilor interne şi externe. În sens larg, 

vulnerabilitatea marchează incapacitatea statului de a asigura un nivel de viaţă 

corespunzător cetăţenilor şi demonstrează existenţa unor importante conflicte 

interne, o fragmentare şi o tendinţă centrifugală a forţei sale, care pot fi văzute ca 

reale ameninţări la adresa securităţii naţionale. 

Securitatea naţională trebuie să facă faţă acestor provocări, pericole şi 

ameninţări şi noilor vulnerabilităţi ale statului de drept, cât şi efectelor negative ale 

globalizării. Cu alte cuvinte, securitatea naţională este, deopotrivă, un proces 
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specific în cadrul securităţii globale şi un proces care filtrează şi reţine provocările, 

pericolele şi ameninţările ce rezultă din efectele negative ale globalizării. 

O nouă ordine mondială, în care energia nu mai este numai un bun economic și 

strategic, dar devine un instrument politic, se desprinde din interependența 

crescândă dintre sistemele economice și politice și din multipolaritatea unui mediu 

extrem de dinamic, instabil totodată.  

Aceste transformări,  atât de importante,  impun necesitatea redefinirii noțiunii 

de "securitate energetică", care este de obicei definită în termeni de aprovizionare 

fiabilă la un preț rezonabil și care conține, trei elemente interdependente ale 

priorității politice: securitatea aprovizionare, durabilitate ecologică și 

competitivitate a prețurilor. 
16

 

Astăzi, în noile circumstanțe, o astfel de definiție este insuficientă, aspectele 

complexe și diverse ale politicii de securitate trebuie luate în considerare pentru a 

explica conceptul de securitate. Nu este vorba numai de aspectul său energetic, ci 

și de mult contextul mai larg al amenințărilor globale și un spectru de noi tipuri de 

risc. Florian Baumann, în lucrarea sa "Enerqy security as multidimensional 

concept"  tratează aceste noi riscuri incluzând terorismul, proliferarea, consolidarea 

autocrațiilor de legitimitate democratică dubioasă sau limitată, pericolul efectului 

de propagare al conflictelor latente. În consecință, s-a dezvoltat un nou concept 

multidimensional de "securitate energetică", care recunoaște cel puțin patru 

dimensiuni diferite, dar adesea interdependente (politică internă, politică 

economică, geopolitică și de securitate). "
17
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 Yergin, D. (2006): "Ensurinq Energy Security", Foreign Affairs, March/April 

17
 Baumann, F.(2008): "Enerqy security as multidimensional concept" , CAP, Nr. 

1, March, available at: www.cap.lmu.de/ download/2008/CAP-Policy-Analysis-

2008-01.pdf 
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Otto von Bismarck, făcea o afirmație aproape cinică, descriind zona 

balcanică: „nu merită nici osemintele unui singur grenadier din Pomerania”.Timp 

de mai multe secole, Europa de Sud-Est a suferit reputația unei zone afectate de un 

amestec toxic de înapoiere, rivalitate etnică și violență endemică. 

Un studiu realizat după cel de-al doilea război mondial descrie  regiunea 

Balcanilor ca un " pământul nimănui al politicii mondiale, favorabilunui  conflict 

care izvorăște din eterogenitate." 
18

 

Din păcate, percepțiile similare subzistă în  politicile comunității internaționale 

față de problemele de securitate din Europa de Sud-Est. 

Posibilitatea ca dificultățile economice să genereze instabilitate socială și 

politică nu a putut fi redusă.  

În România, de exemplu, vremurile dificile au fost un fundal pentru luptele 

politice interne vicioase între președintele și premierul de la acea vreme, 

exteriorizate uneori prin mișcări de stradă.  

Impasul românesc  are caracteristici naționale distincte, dar, pentru moment, a 

fost rezolvat în mod pașnic. Situația românească ar putea prevesti însă alte 

provocări în regiune, în cazul în care circumstanțele economice nu se 

îmbunătățesc.  

Regiunea în ansamblul său este un consumator de energie. Nici o națiune  

balcanică nu are resurse semnificative de energie pe piața internă, și toate sunt 

extrem de vulnerabile la evetuale întreruperi ale aprovizionării. În același timp, 

Europa de Sud-Est a devenit un coridor de transport de importanță critică, fiind 

zonă de tranzit pentru transportul resurselor energetice din Eurasia și Orientul 

Mijlociu. 
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 Joseph S. Roucek, Balkan Politics: „ International Relations in No Man’s Land”  

(Stanford, CA: Stanford University Press), 1948, p. 4. 
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Politica în amplasarea și dirijarea conductelor, diversificare palierului de 

resurse, dă securității energetice o prioritate de nivel înalt în politica internă a 

tuturor statelor din zonă. 

Interpretarea actuală a conceptului de securitate energetică pleacă de la 

impactul asupra societății  pe care îl au sistemele energetice. 

Unul din criteriile luate în calcul este accesibilitatea consumatorilor, la nivel 

macro- și micro-social. Guvernele țărilor în curs de dezvoltare au monitorizat 

procesul de industrializare prin subvenționarea costurilor energiei, intervenind 

astfel pe piața internă. La nivel macro, statele își pot justifica această intervenție și 

prin prisma instabilității prețurilor la nivel mondial. Fluctuațiile majore ale 

prețurilor poate descuraja cash-flow-ul. La nivel micro, combaterea sărăciei este 

adesea folosită ca și argument pentru menținerea unor tarife la un nivel suportabil 

din punct de vedere financiar, pentru cetățeni. 

În timp ce rolul guvernelor naționale în economia modernă apare ca fiind din ce 

în ce mai controversat, momentele de colaps pe piața de energie sunt folosite în 

justificarea intervenției structurilor de stat, cu scopul de a asigura securitatea 

cetățenilor. Fiind o competiție inegală, policile publice și intevenția statului suportă 

limitări, față de posibilitatea de a gestiona problemele create de relațiile dintre  

cartelurile marilor producători cele a marilor consumatori. 

Legislația din sectorul energetic este una stufoasă, atât prin prisma numărului 

de acte normative dar și prin prisma numeroaselor modificări suferite de acestea. 

Cadrul legislativ rigid sau insuficient adapatabil poate fi un element care să 

limiteze posibilitățile de adaptare a administrațiilor fiscale la evoluția rapidă a 

metodelor de fraudare a sistemelor fiscale. Articolul 199 din Directiva TVA a fost 

de mai multe ori modificat, în sensul adăugării de noi produse pentru care sistemul 

de taxare inversă să fie aplicat, introducându-se totodată posibilitatea statelor 

membre de a iniția și aplica derogări în anumite sectoare cum ar fi certificatele de 
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emisii pentru gazele cu efect de seră, și în sectorul energetic reprezentat de gaze și 

electricitate. 
19

 

Aceste modificări au ridicat probleme de aplicabilitate în dreptul intern, 

generând premisele pentru adresarea unor întrebări prealable către CJUE, așa cum 

a fost în cazul C-564/15, Tibor Farkas împotriva Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-

alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (ECLI:EU:C:2017:302).
20

  Cererea de 

pronunțare a unei hotărâri preliminare a avut în vedere interpretarea Directivei 

2006/112 / CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei 

pe valoarea adăugată, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2010/45 / UE a 

Consiliului din 13 iulie 2010 (Directiva 2006/112 ") și principiile neutralității 

fiscale și proporționalității.
21

 

Chiar dacă acest caz nu are incidență în sectorul energetic, principiile care se 

desprind din hotărârea pronunțată de CJUE, fiind general aplicabile și obligatorii, 

vin să aducă lămuriri importante pentru modul în care TVA trebuie analizată în 

tranzacțiile intracomunitare. 

Astfel, potrivit Curții, Articolul 199 alineatul (1) din Directiva 2006/112 / CE 

privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum a fost modificată 

prin Directiva 2010/45 / UE a Consiliului din 13 iulie 2010 trebuie aplicat dându-

se eficiență  principiului proporționalității.  

                                                           
19

 Case C-564/15, Tibor Farkas versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi 

Regionális Adó Főigazgatósága (ECLI:EU:C:2017:302). 

20
 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0564( accesat la data de 

03.04.2018) 

21
 Idem 161 
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Dreptul intern nu poate extinde aplicarea regimului de taxare inversă la 

furnizarea de bunuri mobile, dincolo de ceea ce este permis în temeiul articolului 

199 alineatul (1) din Directiva 2006/112, care se referă numai la transferurile de 

bunuri imobile. În consecință, aplicarea regimului de taxare inversă și impunerea 

pedepsei fiscale în discuție în acțiunea principală ar fi incompatibilă cu această 

directivă, în cazul în care vânzarea prin licitație în discuție în acțiunea principală se 

referă la bunuri mobile. 

În 2016, Comisia Europeană a emis o nouă propunere de amendare a Directivei 

TVA, având vedere faptul că dimensiunea fraudei  de tip carusel era dificl de 

estimat.  Potrivit fundamentării, cuantumul TVA-ului la nivelul Uniunii  era 

estimat la aproape 160 miliarde de euro anual, din care aproximativ 50 de miliarde 

de euro reprezentau pierderi datorită fraudei de tip carusel. 

Sectorul energetic este considerat în mod nu doar figurativ motorul real al 

economiei, dar și al vieții însăși, raportat la definirea standardelor societății. 

Într-un sector atât de important, corupția conduce către  rezultate negative cum 

ar fi un ritm mai scăzut al cercetării tehnologice, standarde  de viață scăzue, 

pierderi monetare, efecte negative și uneori permanente asupra mediului 

înconjurător iar efectele se extind și la alte sectoare (ca de exemplu prețurile mai 

mari la energie ar putea conduce către o  concurență neloială sau aproape 

inexistentă în diverse domenii de activitate, situație care nu este  benefică din punct 

de vedere al bunăstării sociale). 

Luând în considerare principiile funcționării sectorului energetic, și mai ales 

atributul supranaționalității și conexiunea cu sectorul financiar, cazurile importante 
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de corupție nu trebuie limitate doar la anumite țări sau la intervale reduse de 

timp.
22

 

Definiția corupției nu se poate discuta  fără a  recunoaște pe deplin rezultatele 

diferitelor metode. Aceste metode  nu pot fi întotdeauna confirmate în mod direct 

întrucât  natura principală a corupției este secretul. 

Partea interesantă o constituie extragerea și analizarea factorilor cheie ce sunt 

indicați ca fiind breșele din sistem, punctele de intrare ale corupției. 

Dicționarul Oxford definește frauda ca "înșelăciunea ilicită sau criminală 

intenționată, promovată pentru a obține un câștig personal financiar."
23

 Cele două 

elemente principale ale acestei definiții implică pe de o parte prezentarea unei 

situații în mod fals, greșit, cu scopul de a provoca o pierdere financiară pentru 

cineva și câștigul personal pentru persoana care comite fapta. OCDE definește 

frauda ca fiind "Dobândirea proprietății unei alte persoane prin înșelăciune."
24

 

Ca și în cazul fraudei, corupția are multe forme și poate fi definită într-o 

varietate de moduri. OCDE definește corupția drept "folosirea abuzivă activă sau 

pasivă a competențelor funcționarilor publici (numiți sau aleși) pentru prestații 

financiare private sau de altă natură" 
25

 

Sectorul energetic este văzut ca fiind  motorul nu numai al economiei reale,  dar 

este cel care susține viața în sine. Într-un domeniu atât de important, corupția 

conduce la mai multe rezultate negative cum ar fi  scăderea eficienței în cercetarea 

tehnologică, exacerbarea problemele de sănătate ale populației, scăderea 

                                                           
22

 Fortelny, Marc-Joel.; Corruption in the Energy Sector : The Dangers of Bcef 

(Bribery, Crime, Exploitation, Fraud) 

23
 https://en.oxforddictionaries.com/definition/fraud( accesat la data de 02.05.2018) 

24
 http://www.oecd.org( accesat la data de 02.05.2018) 

25
 Idem 245 
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standardelor de viață, pierderi monetare, consecințele extinzându-se și în alte 

sectoare, cum ar fi mediul concurențial sau bunăstarea socială. 

Utilizarea diferitelor metodelor bazate pe corupție este mai frecventă în lipsa 

unor  contramăsuri eficiente, cum ar fi organismele  de reglementare neputincioase, 

sancțiunile inadecvate (sau chiar existența imunității), o cultură a  corupției și mai 

ales o sistem de guvernare afectat de toate cele de mai sus.  

În ultimele decenii sectorul energetic a suferit modificări de reglementare 

importante privind liberalizarea, adaptări ale conceptelor - chiar dacă în mare parte 

acestea sunt văzute din punct de vedere istoric ca fiind destul de actuale, asa cum 

este teorie a reglementării economice care datează din secolul al XIX-lea. 

Scopul principal al unei reglementări eficiente în zilele noastre este acela de a 

se adapta cerințelor globale ale unui sistem receptiv și flexibil. 

Un organism de reglementare nu ar trebui să monitorizeze exclusiv metodele de 

reglementare și utilizarea lor corespunzătoare, ci de asemenea, mediul societății în 

ansamblu, sectoarele sale operaționale, investițiile și planificarea strategică pe 

termen lung. 

Multiple exemple indică faptul că, în general, liberalizarea poate provoca 

probleme diverse, instabilitate și chiar colaps al sistemelor, acest fapt  fiind 

explicat de  însăși definiția dereglementării, și anume, o  reducere a monitorizării 

și, prin urmare autorității în segmentul sau sectorul respectiv. 

Acest lucru duce mai ales la tendința de a exploata lipsa unui anumit nivel de 

control, care permite un punct de acces pentru corupție într-un anumit sector. 

Asa este de exemplu cazul Californiei
26

 despre care Paul Krugman (Laureat al 

Premiului Nobel în economie și profesor la Universitatea Princeton) spune: 
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 http://business.baylor.edu/tom_kelly/californial%20power(ultima data accesat în 

22.11.2015) 
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"Industria energetică din California, asa cum este ea reglementată ( n.a “ 

dereglementată”)  în care producătorii pot vinde electricitate atât cât rețeaua 

poate suporta ca și trafic, ar fi trebuit să livreze energie mai ieftină, și mai curată”  

În ciuda percepțiilor variate  legat  de securitatea energetică, există câteva 

principii universale care domină strategia de securitate energetică a fiecărei țări. 

În 1913 Winston Churchill a afirmat în  fața Parlamentului britanic că 

"siguranța și certitudinea pe piața de petrol are la bază varietatea și diversitatea." 

Statele au interpretări diferite asupra termenului “varietate”. Consumatorii caută 

varietatea în rândul furnizorilor, iar aceștia la rândul lor resimt disconfortul 

dependenței de o singură piață și caută să-și extindă portofoliul de clienți. 

Ideal  ar fi să avem un sistem energetic global în care consumatorii, 

producătorii și statele de tranzit funcționeze armonios spre beneficiul tuturor, însă 

realitățile actuale lasă prea puțin loc pentru optimism. 

Ignorarea elementelor destabilizatoare, confundarea dorințelor cu realitatea,  

tolerarea deciziilor nepotrivite în scopul satifacerii intereselor celor puțini dar 

puternici pe piața energiei, toate pe altarul interdependenței, sunt cauze ce condus 

către  unele dintre cele mai grave crize ale secolului trecut. 

Corupția a evoluat, devenind o afacere complexă cu  acoperire globală și cu 

tentacule în toate industriile. Riscurile corupției devin o preocupare tot serioasă 

pentru companiile, care operează în sectorul energetic, fiind dintre cele care au 

suportat de-a lungul timpului cele mai semnificative sancțiuni . 

Instabilitatea prețurilor la materiile prime și cererea de energie în creștere 

alături de o innăsprire și limitare a accesului la resursele convenționale, au generat 

acțiuni financiare cu caracter agresiv din partea actorilor de pe piața energiei. 

Punerea în aplicare a unui program eficient de combatere a corupției ca motor 

de asigurare a securității energetice,  înseamnă a avea un angajament puternic și 

atît din partea guvernelor și companiilor de stat cît și din partea companiilor 
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private. Spectrul privat și el de stat și trebuie să colaboreze și să coopereze pe o 

bază continuă, și să-și împartă responsabilitățile între ele menținând linii puternice 

de comunicare. 

 Obiectivul pe care l-am avut în vedere alegând să realizez un studiu de caz 

ca și strategie de cercetare asupra Hidrolectrica a avut ca punct de plecare nevoia 

de a corela datele și informațiile prezentate în teză și de a le coagula un cadru 

conceptual unitar, care să cuprindă atât ceea ce bibliografia studiată mi-a oferit cât 

și susținerea argumentative a propriilor opinii. 

Scopul studiului este reprezentat de analiza comportamentului decidenților 

politici în situații în care dispun de puterea de a influența deciziile economice atât 

pe cele ale factorului statal dar și pe cele ale actorilor privați, respectiv pe cele ale 

operatorilor economici care s-au aflat în zona jocului, într-o situate care privește un 

obiectiv de importanță strategică națională.  

Nu în ultimul rând, am dorit a scoate în evidență consecințele tulburatoare prin 

amploarea lor nefastă asupra economiei unei națiuni, raportat la unul din cele mai 

sesnibile segmente, cel energetic. 

Ca și ipoteza de lucru, am plecat de la presupunerea că dacă în cauză, factorul 

corupție nu ar fi existat sau ar fi fost cu mult diminuat  printr-o eventuală poziție 

inferioară a decidentului politic, atunci gravitatea consecințelor ar fi fost cu mult 

reduse, singurul factor ce nu ar fi fost posibil de controlat fiind factorul natural. 

Astfel, în mod cert, data fiind unicitatea cazului – fapt confirmat de 

condamnarea stabilită de către instanță în cauză – putem spune că tipul de 

comportament politic pe care îl vom analiza reprezinta la vremea respectiva o 

abatere de la tendința generală. Argumentez asupra acestei afirmații prin aceea că 

în mod firesc, tendința generală este sau ar trebui să fie respectarea legii și 

protejarea interesului economic national. 
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Pe de altă parte, dacă ceea ce mai sus am precizat reprezintă normalitatea într-

un stat guvernat de reguli scrise, tendința generală fiind așadar aceea de respectare 

a acestora, de la momentul la care anumite personaje au constatat că se poate lucre 

la limita legii, tendința generală s-a modificat, mergând în sensul eludării acestor 

legi. 

A nu se înțelege însă că discutăm despre tendința generală a cetățeanului de 

rând. Și aici constatăm că deja societatea se împarte între oamenii obișnuiți și elite 

– politice și economice. Cadrul conceptual pleaca însă tot e la tendința general 

umană de a obține profit consistent cu cât mai puțin efort. Astfel, societatea odată 

împărțită, avem deja două tipuri de tendințe generale: cea a cetățeanului obisnuit, 

căruia îi este cel puțin teamă de încălcarea legii, și cea a omului care pus fiind într-

o poziție cheie, cu putere de decizie, consider ca nu trebuie să resimtă la fel de acut 

această teamă doarece el face legea. 

Urmează a răspunde la întrebările împlicit ridicate: cu cât factorul politic are 

mai multă putere de decizie, cu atât este mai predispus la ignorarea normelor 

legale? Sau este de ajuns a se crea un cadru coercitiv mai eficient, și astfel s-ar 

reduce în frecvență și intensitate atât comportamentului infracțional dat și 

consecințele acestuia? 

În opinia mea, răspunsul la ambele întrebări este afirmativ, iar la finele acestui 

capitol urmează a ne autoverifica ipoteza ce rezultă din interogativele de mai sus. 

În România, unul din cele mai cunoscute cazuri de corupție și fraudă în sectorul 

energetic este așa numitul Dosar Hidroelectrica, despre care am început să 

discutăm mai sus. Cazul a fost considerat un atentat la siguranța națională, fiind în 

cauză vorba de subminarea economiei naționale. 

 Hidroelectrica a rămas și după acest scandal, o țintă atractivă pentru cei 

interesați de jocuri economice în sectorul energetic. Politica contractelor 

defectuoase a continuat, ineficienta gestionare a activității economice în perioadele 
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de secetă hidrografică de asemenea, 
27

compania intrând în insolvență în anul 2012 

și ieșind din această situație cinci ani mai târziu.
28

 

 Criminalitatea gulerelor albe nu a început de un secol sau două și nu se va 

sfârși într-un interval de timp similar.  

 Oamenii de rând consideră că infractorii cu gulere albe au o conduită în 

contra regulilor societale deoarece nu au fost create instrumente coercitive legale 

eficiente care să descurajeze încă de la faza de intenție acest comportament. Lipsa 

de coerență în reglementare este uitată  în perioadele de prosperitate economică, 

când factorii de decizie sunt interesați mai mult de exploatările corporatiste. În 

schimb în perioadele de declin economic tendința generală este de a căuta un țap 

ispășitor. Această concluzie a fost desprinsă de Anton Valukas
29

 în anul 2010, cu 

ocazia întocmirii unui raport asupra falimentului companiei Lehman Brothers 

Holdings Inc. 

Din perspectiva conduitei infractorului cu guler alb, infracțiunea poate avea 

mai multe tipuri de resorturi. Unul dintre acestea poate fi dorința de a-și proteja 
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 https://www.hidroelectrica.ro/f/Raport_cauze%20insolventa.pdf pag 402 – 

(accesat la data de 15.03.2019) 
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 https://economie.hotnews.ro/stiri-companii-21096987-tribunalul-bucuresti-

hidroelectrica-iese-din-insolventa.htm– (accesat la data de 15.03.2019) 
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 Lehman Brothers Holdings Inc. a fost o companie care avea ca activitate 

furnizarea de servicii financiare. Înainte de faliment în 2008, Lehman a fost a patra 

bancă de investiții în Statele Unite (în spatele Goldman Sachs, Morgan Stanley și 

Merrill Lynch), care desfășoară activități de investiții bancare, vânzări și 

tranzacționare cu capital fix și venituri valori mobiliare), cercetare, managementul 

investițiilor, capitalul privat și sectorul bancar privat. Lehman a funcționat timp de 

158 de ani de la fondarea sa în 1850 până în 2008 
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propriile interese prin intentia de a asigura bunul mers al companiilor pe care le 

dețin. O altă cauză o poate constitui fidelitatea pe care o persoană o dezvoltă pentru 

locurile sale de muncă, pentru colegi sau chiar pentru șefi, fiind determinată astfel 

să comită acte criminale. Sutherland atribuie starea de comitere a infracțiunilor cu 

gulere albe circumstanțelor sociale, mai degrabă decât trăsăturilor inerente.
30

  

Globalizarea,  are un impact incontestabil asupra vieții noastre, cu toții 

simțind efectele unei economii globale din ce în ce mai puternice și mai 

cuprinzătoare, care interconectează soarta națiunilor, considera sociologii.
31

  

Potrivit lui Henslin, clasele sociale privilegiate au la dispoziţie mai multe 

oportunități  de a comite fapte ilegitime, deoarece au acces la mult mai multe 

forme de criminalitate funcționale.  

Astfel, ei nu vor utiliza niciodată (cel putin nu în mod nemijlocit sau ca 

prima actiune) formele de infracţiune bazate pe violenţă fizică, însă vor căuta 

oportunităţi pentru evitarea  plăţii la valoarea reală a impozitului pe venit de 

exemplu, vor recurge la mituirea funcționarilor publici, vor delapida, vor înşela, şi 

enumerarea ar putea continua.  

Devine din ce în ce mai întalnită crima corporativă, infracţiunile fiind de 

regulă săvârșite de către cei din echipa de conducere a companiei, în scopul de a 
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 Sutherland, E.H. (1940). White collar criminality. American Sociological 

Review 
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 Essentials of SOCIOLOGY - A Down-to-Earth Approach, edition 8, James 
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beneficia atât propria firmă cât şi ei înşişi, prin suplimentarea consistentă şi evident 

în mod ilicit a veniturilor personale.
32

 În acest sens, în teză am prezentat cazul 

ENRON, analiză prin care am evidenţiat consecinţele pe care le are libertatea 

managerilor companiilor private de a lua decizii cu impact asupra unui sector de 

importanţă strategică pentru economia unui stat. 

Henslin explică astfel modul in care mediul corporatist se comportă practic 

ca o conductă pentru subcultură criminogenă, în special pentru managementul de 

mijloc si de vârf, din cauza așteptărilor acționarilor pentru o reflectare a creșterii 

pozitive.  

Concluzia pe care o putem desprinde este aceea că, odată cu creşterea 

numărului dar şi a diversității organizaţiilor corporatiste, odată cu supra 

dimensionarea unora dintre acestea, a crescut exponenţial şi acest tip de 

criminalitate.  

Sigur, societatea nu a rămas în totală pasivitate faţă de exacerbarea 

fenomenului infracţional, însă deocamdată nu putem spune că atitudinea societală 

de coerciţie este direct proporţională cu amploarea fenomenului. Din analiza 

realizată asupra cazului HIDROELECTRICA am desprins concluzia că nu s-au 

tras toate concluziile (folosind o exprimare eufemistică), rămânând fără răspuns 

câteva întrebari ce s-au desprins. Pe de altă parte,  entităţile corporatiste nu sunt 

găsite găsite vinovate, de fiecare dată când această vinovăţie există şi ar putea 

evident fi dovedită. Este clar că dincolo de pedepsirea unor exponenţi, uneori 

manifestată sub semnul “sacrificiului” unor pioni din tabla de şah complicată a 

fenomenului infracţional, rezidă interesul economico – financiar nelegitim al unor 

persoane al căror nume poate nu a fost nici măcar pomenit în anchetă. 
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Amenințarea legii ar trebui să fie suficientă pentru a descuraja 

comportamentul infracţional al  corporațiilor, al celor ce le conduc dar şi al 

politicienilor care în mod conştient facilitează rezultatul ilicit.  
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