CorupŃia
reprezintă
folosirea
abuzivă a puterii publice, în scopul
satisfacerii unor interese personale sau de
grup. Ca act antisocial, corupŃia este foarte
frecvent întâlnită în societate şi este
deosebit de gravă deoarece favorizează
interesele unor particulari, mai ales în aria
economică, afectând interesele colective
prin: însuşirea, deturnarea şi folosirea
resurselor publice în interes personal,
ocuparea unor funcŃii publice prin relaŃii
preferenŃiale, încheierea unor tranzacŃii prin
eludarea normelor morale şi legale.
CorupŃia vizează un ansamblu de
activităŃi imorale, ilicite, ilegale realizate nu
numai de indivizi cu funcŃii de conducere
sau care exercită un rol public, ci şi de
diverse grupuri şi organizaŃii, publice sau
private, în scopul obŃinerii unor avantaje
materiale sau morale sau unui statut social
superior prin utilizarea unor forme de
constrângere, şantaj, înşelăciune, mituire,
cumpărare, intimidare.
Printre cauzele care favorizează
apariŃia corupŃiei se regăsesc şi: slăbirea
autorităŃii statului datorită ineficienŃei
instituŃiilor acestuia, degradarea nivelului de
trai al indivizilor, lipsa unor valori sociale
însoŃită de alterarea respectării principiilor
morale, lipsa unei reforme la nivelul
instituŃional şi legislativ care să fie în
concordanŃă cu condiŃiile socio-economice.

Prin mica corupŃie se înŃelege acel
sector din corupŃie care nu aduce atingere
intereselor majorităŃii indivizilor unui stat. În
această categorie poate fi inclusă coruperea
unui cadru medical, a unui funcŃionar, etc. care
prin deciziile lor, favorizează un individ sau grup
de indivizi în detrimentul altora, dar acest gen
de nedreptate este limitată în timp şi spaŃiu.

Prin marea corupŃie se înŃelege corupŃia
la nivel înalt în cazul unor înalŃi funcŃionari,
demnitari, etc. Acest gen de corupŃie are ca şi
caracteristică principală efectul asupra întregului
stat şi a indivizilor care îl compun. Urmările
acestui gen de corupŃie se pot traduce în costuri
directe sau indirecte care vor fi suportate într-un
final de toŃi contribuabilii.

Fenomenul corupŃie nu poate fi definit
ca fiind propriu doar anumitor forme de
guvernare. CorupŃia este întâlnită atât în
societăŃile democratice cât şi în cele totalitare.
Deşi există o oarecare tendinŃă de a considera
un regim autoritar ca fiind capabil să elimine
corupŃia, realitatea este că într-un astfel de
regim corupŃia este parŃial limitată, ea
regăsindu-se în anumite cercuri privilegiate,
fiind accesibilă anumitor grupuri de indivizi.
Limitarea
fenomenului
corupŃiei,
stoparea totală a fenomenului este considerată
utopică, poate fi obŃinută prin mecanismul
costurilor. Aceste costuri pot fi pecuniare sau
sub forma recluziunii şi au ca idee centrală
indezirabilitatea efectuării unor fapte reprobabile
datorită costurilor mari pe care trebuie să le
plătească un individ sau grup de indivizi atunci
când faptele acestora sunt descoperite.

Prin Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea şi sancŃionarea
faptelor de corupŃie sunt reglementate trei
categorii de infracŃiuni, anume:
a) infracŃiuni de corupŃie: luarea şi
darea de mită, traficul de influenŃă, primirea
de foloase necuvenite; promisiunea,
oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte
foloase, direct ori indirect, unei persoane
care are influenŃă sau lasă să se creadă că
are influenŃă asupra unui funcŃionar public
pentru a-l determina să facă sau să nu facă
acte ce intră în atribuŃiile sale de serviciu.
b) infracŃiuni asimilate celor de
corupŃie: stabilirea unei valori diminuate a
bunurilor aparŃinând operatorilor economici
la care statul sau o autoritate a
administraŃiei publice locale este acŃionar,
comisă inclusiv în cadrul acŃiunii de
executare silită, reorganizare sau lichidare
judiciară; acordarea de credite sau de
subvenŃii cu încălcarea legii sau a normelor
de creditare; utilizarea creditelor sau a
subvenŃiilor în alte scopuri decât cele pentru
care au fost acordate; folosirea unei funcŃii
de conducere într-un partid, sindicat sau
patronat ori în cadrul unei persoane juridice
fără scop patrimonial, pentru a obŃine
foloase necuvenite etc.;
c) infracŃiuni în legătură directă cu
infracŃiunile de corupŃie: tăinuirea bunurilor
provenite din săvârşirea unei infracŃiuni de
corupŃie sau asimilate; spălarea banilor;
abuzul în serviciu; bancruta frauduloasă;
evaziunea fiscală; traficul de droguri; trafic
de persoane ş.a.;

 A da bani sau cadouri celor care
lucrează
în
sectorul
public
(autorităŃi,
funcŃionari, medici, profesori etc.) pentru a vă
oferi un serviciu la care sunteŃi îndreptăŃit;
 A da bani sau cadouri celor care
lucrează
în
sectorul
public
(autorităŃi,
funcŃionari, medici, profesori etc.) pentru a
obŃine un avantaj faŃă de ceilalŃi cetăŃeni;
 A primi bani sau cadouri de la cetăŃeni
pentru îndeplinirea obligaŃiilor de serviciu;
 A da bani sau cadouri pentru evitarea
controalelor administrative sau financiare;
 A primi bani sau cadouri pentru „a
închide ochii” la neregulile constatate cu ocazia
controalelor;
 A promova pe cineva în raport cu alte
criterii decât meritul profesional;
 A oferi bani sau cadouri pentru a nu plăti
sau a diminua plata impozitelor şi taxelor;
 A acorda credite sau subvenŃii în mod
preferenŃial unor firme sau persoane;
 A oferi bani sau cadouri pentru a
influenŃa o hotărâre judecătorească în sensul
dorit etc.

 Scăderea calităŃii serviciilor publice;
 Creşterea imoralităŃii;
 Eliminarea competenŃei ca şi criteriu de
apreciere;
 ÎmbogăŃirea fără muncă a unor
persoane;
 Dezavantajarea celor cu resurse
materiale limitate;
 Încetinirea ritmului de dezvoltare a
economiei;
 Creşterea economiei subterane;
 Scăderea prestigiului autorităŃilor;
 Scăderea prestigiului legii şi dreptăŃii;
 Demoralizarea cetăŃenilor cinstiŃi
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