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TRANZIŢIA SE ÎNTOARCE
ROMÂNIA ŞI TOATĂ REGIUNEA NOASTRĂ 
AU DE ALES ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI 
EURASIA

În urmă cu numai trei luni în urmă, la începutul lui 
febuarie, când lansam raportul nostru anual Costurile 

opțiunii non-Occident1, în care argumentam că în 
regiune se pregătesc alternative la modelul european 
ce vor găsi audienţă peste aşteptări, am fost luaţi 
de unii comentatori drept alarmişti (sau autişti). 
Avertizam atunci în privinţa a două mari riscuri: întâi, 
că angajamentul României faţă de comunitatea legală 
şi de valori europeană este posibil să slăbească, pe 
fondul luptei politice interne şi a derivelor democratice 
din zona noastră; iar în al doilea rând, spuneam că chiar 
dacă acest angajament n-ar slăbi, calitatea pregătirii 
noastre pentru ciclul bugetar 2014-2020 este atât de 
slabă încât riscăm să nu putem contribui cu mare lucru 
nici măcar la consolidarea acelor politici europene care 
ar funcţiona evident în avantajul nostru şi unde am 
putea avea un rol de lider. 

Ce mult s-a schimbat lumea în doar trei luni! La începutul 
anului părea cu totul exagerat să-ţi imaginezi că o criză 
precum cea ucrainiană va escalada într-o înfruntare 
existenţială Est-Vest, precum în vremea războiului rece. 
Protestele contra lui Ianukovici preziceau o oarecare 
instabilitate în regiune și creșterea presiunii rusești 
asupra statelor fragile de la marginea estică a Europei. 
Însă iată-ne aici, o sută de zile mai târziu, mult mai 
departe decât ne-am i imaginat: vorbim de schimbarea 
frontierelor în Europa prin forţă armată, prăbuşirea 
unor principii de relaţii internaţionale, instrumentarea 
minorităţilor în folosul unor puteri externe şi ameninţări 
cu survolul de bombardiere strategice (adică cele care, 
de regulă, poartă armanent nuclear). 

De cealaltă parte, Uniunea Europeană e în mare pericol 
să apară drept un actor slab şi minat de fracturi interne, 
incapabil să gestioneze o criză serioasă apărută ix pe 
frontiera sa. Amenințarea dinspre est pentru Europa 
este cât se poate de concretă: ne putem aștepta la o nouă 
criză a gazului, dar și la politici populiste și naționalism 
economic anti-european; şi candidați naționaliști, anti-
europeni la alegerile europarlamentare din 25 mai, 
între care unii nu se siesc să mărturisească ainităţi cu 
politica eurasiatică a lui Vladimir Putin.

Este cu totul nefericită coincidenţa ca exact acum, pe 
un trend de creştere în tot continentul al formaţiunilor 
populiste şi anti-europene înainte de alegerile pentru 
Parlamentul comunitar, partidul principal de guvernare 
la Bucureşti face campanie cu un mesaj ambiguu, vag 

eurosceptic. Fără a folosi cuvinte mari, şi cu speranţa 
secretă că ne înşelăm în scepticismele noastre, credem 
că inclusiv pentru România, miza a devenit una de tip 
“Est sau Vest” şi că este important să putem estima ce 
aduce şi cât costă iecare variantă. Or, mesajul principal 
al EFOR din precedentul raport este acela că România 
avut o şansă istorică prin tot procesul de apropiere şi 
aderare la UE, iar beneiciile pentru noi din a miza pe 
cartea Vest au fost imense, atât inanciare cât şi de 
natură intangibilă, concretizate în creşterea calităţii 
guvernării.

Asistăm de ceva vreme la o erodare tacită a acestui 
angajament, deocamdată mai vizibil în interiorul altor 
ţări membre UE, dar cu posibilităţi de a se manifesta şi 
la noi. Instituțiile și democrația se deteriorează în mai 
multe state din regiune, sub pretextul “independenței” 
de Bruxelles şi a căutării de modele heterodoxe de a 
rezolva criza economică, idei servite electoratelor de 
acasă în bătăliile politice. Asistăm la presiuni sporite 
din partea grupurilor de interese pentru deturnarea 
banilor publici, de pildă din achizițiile publice, sau 
resurse în general, cum ar i cele energetice. Criza a 
accentuat lupta între grupurile puternice de interese 
din iecare ţară pentru accesul la aceste resurse publice, 
ca soluţie de supravieţure a diverselor aranjamente 
politico-economice. 

Toate acestea îndepărtează noile state membre de 
principiile pieței libere și ale statului de drept pe care 
s-a construit Uniunea Europeană și permit alunecarea 
acestor state într-o zonă gri, propice corupției, 
vulnerabilizând instituțiile încă neconsolidate din 
Europa Centrală şi de Est. Lecţia acestui început de 2014 
este că în toată regiunea noastră mai este de lucrat la 
consolidarea mecanismelor bunei guvernări, în special 
atunci când lucrurile sunt luate la bani mărunţi, sector 
cu sector. Dar, mai cu seamă, lecţia este că tranziţia post-
comunistă nu s-a încheiat aşa cum ne-am i aşteptat, 
prin contopirea Estului într-un Vest paşnic şi lipsit de 
întrebări existenţiale – ci dimpotrivă, Vestul pare că a 
fost absorbit din nou în vârtejul vechii istorii, care nu 
s-a sfârşit deloc în 1990 cum postulase Fukuyama, ci 
continuă să se desfăşoare şi să ne provoace, amintindu-
ne că pacea şi buna guvernare nu pot i luate niciodată 
drept garantate.

1. http://expertforum.ro/raportul-anual-2014/



ENERGIA ESTE SECTORUL ÎN CARE SE VA TESTA CURÂND 
DACĂ PUTEM AVEA O EUROPĂ UNITĂ SAU NU

Oricât încearcă polonezii și comisarul european pe 
energie să unească Europa în fața unui eventual 
șantaj energetic al Rusiei, singura armă economică 
adevărată pe care o are Kremlinul, devine pe zi ce 
trece mai puțin probabil ca țările europene să facă 
front comun pe o politică energetică comunitară. 
Fiecare acţionează deocamdată în propriul interes 
îngust și își negociază soluții individuale, ceea ce 
arată că dilema acţiunii colective n-a putut i încă 
rezolvată în Europa în acest sector cu mare miză. 
Iar din păcate, soluţiile individuale echivalează 
zilele acestea cu o poziţie pro Rusia şi contra UE, 
ceea ce lasă deinitiv Ucraina la cheremul marelui 
vecin de la Răsărit.

Numai în prima săptămână a lunii mai, OMV 
Austria a semnat cu Gazprom un memorandum 
pentru construcția secțiunii austriece a lui South 
Stream – în grabă mare ca să nu le-o ia italienii 
înainte și conducta să o vireze spre sud.Iar asta 
s-a întâmplat tocmai când Comisia dădea semnale 
că nu va mai permite construcția South Stream, ca 
sancțiune la invazia din Ucraina. OMV și Gazprom 
au venit cu argumentul că proiectul se bazează 
pe un acord bilateral, fără legătură cu UE. Apoi, 
ministrul bulgar de externe (urmat la scurt timp de 
cel al energiei) a anunțat că guvernul său va face 
tot ce îi stă în putere să se asigure că South Stream 
se va construi. 

CAPITOLUL 1
GAZUL RUSESC: MAREA MIZĂ A 
PROIECTULUI EUROPEAN ŞI ROLUL 
ROMÂNIEI
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Degeaba promite public comisarul Oettinger 
că UE nu va da înapoi de la forțarea Gazprom să 
aplice regulile europene ale Pachetului al Treilea 
Energetic al Uniunii, care ar obliga Gazprom 
să asigure accesul terților la conductele sale. 
Degeaba amenință că, altminteri, Comisia va 
contesta legalitatea construcției South Stream, 
o amenințare pentru care Comisia are și 
instrumente să o pună în practică, întrucât în 
consorțiul de construcție a South Stream există, 
pe lângă Gazprom, trei irme europene: ENI din 
Italia, EDF din Franța și Wintershall din Germania. 
Mai curând, asta înseamnă trei țări cu tot interesul 
să nu se impună sancțiuni serioase Rusiei, 
continuând negocierile bilaterale. Nu e o surpriză 
pentru nimeni că Gazprom amenință să conteste 
Pachetul al Treilea Energetic la Organizația Mondială 
a Comerțului și că șantajează deschis Europa că 
“nu va putea asigura gaz rusesc în astfel 
de condiții”. 

Dar e îngrijorător pentru noi - și 
îmbucurător pentru Putin - că miniștrii 
de energie ai G7, care s-au întâlnit 
zilele trecute la Roma, au reușit să dea 
doar un comunicat sforăitor despre 
“nevoia de diversiicare a surselor și 
rutelor pentru combustibili fosili pe 
termen mediu” și că “energia n-ar trebui folosită 
ca instrument de constrângere politică sau ca o 
amenințare a securității”, un mesaj slab, care nu e 
de natură să-l impresioneze pe Putin. Dimpotrivă: 
dacă preşedintele rus mai avea vreo reținere, acum 
cu siguranță știe că poate să mizeze pe divizarea 
Occidentului și va exploata brutal slăbiciunea 
construcției europene, spre deliciul publicului idel 
de acasă.

De reținut e faptul că una din puținele arme cu 
care Ucraina poate să se apere de agresiunea rusă 
e tocmai monopolul pe care încă îl mai are pentru 
60% din tranzitul de gaze rusești către Europa. Dar 
dacă South Stream se construiește, capacitatea 
combinată a lui North și South Stream, plus 
tranzitul prin Belarus, ar putea elimina complet 
Ucraina ca țară de tranzit. Cele două conducte nu 
doar că îi asigură Rusiei șansa să joace pe degete 
și unul împotriva altuia statele membre UE, ci și fac 
ca Ucraina să nu mai poată ține piept Rusiei prin 
șantajul de a bloca, la o adică, tot tranzitul de gaz 
către Europa. 

Poate exagerând puțin, testul energiei va i 
testul decisiv al Uniunii Europene, examenul ei de 

maturitate. Reușește Europa să ie unită în fața 
primei amenințări serioase de câteva decenii 
încoace? Își poate susține sus și tare principiile 
și valorile liberale și democratice pe care s-a 
construit, și cu altceva decât cu vorbe? Își va apăra 
aceste valori pe scena internațională, dacă asta 
costă? Sau se va prăbuși sub povara propriilor 
tentații, arătând cetățenilor și statelor aspirante 
la aderare că principiile fondatoare ale Europei 
sunt doar un înveliș golit de conținut? Miza e mult 
mai mare decât gazul de la iarnă: vorbim de însuși 
viitorul Uniunii așa cum o știm și de credibilitatea 
ei când impune unor state membre mai fragile 
și cu instituții slabe să se reformeze, cum e cazul 
nostru.

Teoretic, lucrurile sunt simple: UE ar putea înfrunta 
poziția dominantă a Gazprom acționând unitar, 

ca un singur cumpărător al gazului 
rusesc, rolul de coordonare avându-l 
Comisia. Dacă Gazprom asigură 24% 
din consumul european sau 37% din 
importurile totale ale Europei, la rândul 
ei Europa reprezintă 60% din piața de 
export a Gazprom. Cu alte cuvinte, Rusia 
depinde mai mult de UE decât aceasta 
din urmă de Rusia – dacă ar exista o 
Europă cu adevărat unită.

Toate țările europene, chiar în condițiile de azi, 
pot rezista ușor 2-3 luni doar pe stocuri chiar în 
cazul în care Rusia ar decide să închidă robinetul 
pentru toată Europa – ceea ce ar costa-o și pe ea 
scump. Ar i simplu ca Europa să se țină tare lunile 
acestea, mai ales că acum în depozitele europene 
se găsește cea mai mare cantitate de gaze din 2007 
încoace. Cu alte cuvinte, Europa unită nu e chiar 
atât de vulnerabilă în fața unui șantaj imediat, cu 
condiția să rămână coerentă. 

Practic însă, lucrurile sunt mai complicate: de mai 
bine de zece ani, Gazprom oferă aranjamente 
contractuale speciale iecărui stat care-i face o 
concesie, mergând contra intereselor Uniunii, iar 
statele membre pică sistematic în această plasă. 
Începând cu Germania, care a căzut în 2005 în 
capcana North Stream, lucru care azi se dovedește 
poate cea mai mare vulnerabilitate a Europei; și 
terminând cu Bulgaria, care obține azi discount-uri 
pentru disponibilitatea de a intra în South Stream, 
negocierile individuale vulnerabilizează Europa, 
tentând statele membre cu proiecte costisitoare 
care nu diversiică sursa de gaz de la monopolul 
Gazprom.

OMV Austria 
și guvernul 
bulgar au 
virat deja 
către tabăra 
Gazprom
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Europa importă cca 160-170 mld. mc pe an din 
Rusia. Un studiu Sanford C. Bernstein arată că, 
pe termen scurt, Europa ar putea economisi cca o 
treime din cantitatea respectivă, adică 57 mld mc 
cu un cost de 33 miliarde USD pe an: gestionarea 
mai bună a stocurilor, înlocuirea combustibilului 
(de la gaz la păcură/petrol) în producția de energie 
electrică, reducerea consumului prin economii la 
consumatorii casnici și închiderea unor industrii 
energointensive, precum și prin disponibilitatea 
de a plăti un preț mai mare decât 
Japonia pentru gazul licheiat, care este 
o marfă deja tranzacţionată global. Pe 
termen mediu, în 5 ani, se pot da scutiri 
de impozite pentru exploatarea gazului 
din Norvegia, se pot construi centrale 
pe cărbune, nucleare și pe surse 
regenerabile și se vor putea importa 
gaze din zona Caspică, plus gaz licheiat 
(LNG) – măsuri care ar duce la înlocuirea 
a cca 114 mld mc din gazul rusesc și ar 
necesita 125 mld USD investiții. 

Cum contractele pe termen lung cu 
Rusia sunt de tip take-or-pay pentru cca 
120 mld mc după 2020, același studiu 
estimează că, dacă Europa ar i cea care 
refuză să mai ia gaz de la Gazprom, ar 
avea de plătit Rusiei în continuare cca 50 mld. USD 
pe an pentru gazul necumpărat. Pe lângă aceasta, 
există o șansă ca Marea Britanie și Polonia să 
înceapă în viitorii cinci ani să exploateze gaze de șist, 
deși entuziasmul exagerat în estul continentului 
pentru această nouă resursă trebuie temperat: 
rezultatele destul de slabe ale explorărilor de până 
acum fac ca estimările de producție pentru Polonia 
să nu depășească 20 mld. mc pe an în 2020.

Important e faptul că nu toate statele membre UE 
sunt la fel de vulnerabile dacă Rusia închide azi 
robinetul de gaze. În Europa centrală, în timpul 
crizei din 2009 țările au fost afectate în proporții 
foarte diferite și și-au găsit soluții diferite (vezi 
Tabel 1). Ca urmare, UE și statele membre care 
vor poziție comună a Europei ar trebui să ajute în 
primul rând pe statele cele mai vulnerabile și mai 
dispuse să facă concesii Rusiei de acum înainte. 
Bulgaria e de departe cea mai fragilă: depinzând 
100% de gazul rusesc tranzitat prin Ucraina, cu 
depozite de înmagazinare foarte mici, Bulgaria 

este prima tentată să facă lobby pentru construcția 
lui South Stream și să discute bilateral cu Moscova. 

Dar vecina ei România, în schimb, are o capacitate 
considerabilă de depozitare (1-3 mld mc); producție 
proprie; o industrie energofagă și ineicientă de 
îngrășăminte (Interagro și Azomureș) care consumă 
cca 2,6 mld mc de gaze pe an, vreo 20% din întregul 
consum de gaze din România; apoi, avem centrale 
pe gaze vechi și ineiciente, cu randamente la 

jumătate față de centralele din Vest; 
rezerve potențiale în Marea Neagră, 
care s-ar putea exploata în 3-5 ani; și, 
posibil, gaze de șist, al căror potențial nu 
poate i însă știut cu exactitate înainte 
să se i făcut explorări.

Desigur, nu doar țările cele mai 
vulnerabile se opun sancționării Rusiei 
și creșterii independenței energetice 
față de aceasta. Cum am amintit, state 
cu voce puternică în cadrul UE, ca 
Germania, Franța sau Italia, au companii 
importante implicate in consorțiile 
North Stream, respectiv South Stream 
– BASF/Wintershall, EON, Ruhrgas, ENI, 
EDF, OMV etc. Acestea au un interes 
direct ca Europa să ie aprovizionată 
cu cât mai mult gaz prin cele două 

conducte, pentru a le face proitabile. E mai mult 
decât probabil că toate aceste companii fac un 
lobby extraordinar la Bruxelles împotriva unei 
sancționări a Gazprom (de pildă, prin continuarea 
procedurii DG Competition în abuzul de poziție 
dominantă a Gazprom în statele membre) și 
împotriva unor proiecte alternative de surse de 
gaz care le-ar deveni concurenți puternici. 

Tocmai de aceea, este vital pentru viitorul Uniunii 
să avem în anii următori o Comisie condusă de 
oameni puternici și cu viziune, capabili să negocieze 
și să echilibreze interesele companiilor cu ale 
consumatorilor de energie pe termen lung. Este 
de o importanță crucială ca viitorul șef al Comisiei 
și viitorul comisar european pe energie să aplice 
până la capăt regulile și principiile concurențiale 
europene, să susțină proiectul european și, mai 
ales, să comunice cu publicul și să împingă puternic 
proiectele de infrastructură de diversiicare a 
surselor de gaze și de interconectare.

România, țara 
cea mai puţin 
vulnerabilă, 
ar trebui să 
nu-și mai 
vandalizeze 
gazul în 
beneiciul unor 
privați ci să 
facă business 
cu Bulgaria, 
țara cea mai 
vulnerabilă, 
în avantaj 
reciproc

CE E DE FĂCUT?



ROMÂNIA, ÎNTRE UE ȘI EURASIA: BANII PUBLICI, STATUL DE DREPT ȘI ECONOMIA REALĂ 5

Tab. 1 arată că, pe termen mediu, se pot diversiica 
sursele de gaze pentru zona vulnerabilă (Europa 
centrală și de Est) construind proiectele din așa-
numitul Coridor Nord-Sud (Figura 1). Acesta e 
format în principal din proiecte de interconectare 
care necesită eforturi comune din partea a doar a 
două țări simultan și care aduc beneicii 
imediate (chiar dacă mai mici inițial) 
pe măsură ce se construiesc, înainte 
ca întregul coridor să ie inalizat. Ca 
urmare, un asemenea proiect produce 
câștiguri politice evidente și e mai 
fezabil de realizat. 

Mai mult, succesul Coridorului este 
legat de construcția unei piețe de gaz 
lichide, concurențiale, fără clauze care 
să restricționeze libera circulație a gazului între țări, 
o piață care să asigure accesul nediscriminatoriu al 
consumatorilor la toate sursele de gaz, guvernată 

de instituții puternice.  Într-un cuvânt, Coridorul 
Nord-Sud oferă tot ceea ce Gazprom nu poate să 
ofere, contractele Gazprom discriminând între 
consumatori și țări și permițând șantajul, legându-i 
de clauze stricte, dezavantajoase, pe termen lung, 
de tip take or pay (plătești chiar dacă nu iei gazul) 

sau cu clauze de destinație (dacă ai 
cumpărat de la Gazprom, consumi, 
nu poți re-vinde mai departe chiar 
dacă ai avea mai mult de câștigat din 
asta). Exact această capacitate de 
discriminare între țări e arma Gazprom 
în relația cu Uniunea Europeană; și 
exact acolo trebuie umblat, mergând 
până la capăt cu principiile pieței 
unice. Proiectul Coridorului Nord-Sud 
poate crește încrederea europenilor în 

virtuțile pieței unice de energie, care corespunde 
exact principiilor economice pe care s-a construit 
Uniunea Europeană, și poate i folosit chiar ca 

Țara Răspuns la criza din 2009 Investiții: interconectori, surse 
noi, producție, depozite

Cum ar putea răspunde în 
2020

Polonia 33% deicit; import din 
Norvegia, Belarus/Gazprom; 
au folosit gaze din depozite și 
combustibili alternativi

Terminal LNG; gaze de șist; 
interconectori cu Slovacia și Cehia, 
acces la depozite din Cehia și Austria

Import Norvegia, Cehia, Austria, 
Slovacia, LNG

Cehia 71% deicit; import din 
Norvegia, Germania, 
Belarus/Gazprim; depozite; 
creșterea producției proprii 
de gaz

Interconector cu Austria și Polonia Import Norvegia, Germania, 
Polonia, Austria, acces depozite 
proprii și Austria

Slovacia 97% deicit; fără alternative 
de import; au folosit gaz 
din depozite și combustibili 
alternativi

Interconectori cu Ucraina, Ungaria, 
Cehia

Import Austria, Ucraina (gaz de 
șist), acces depozite Cehia

Austria 66% deicit; import Norvegia 
și Germania; au folosit gaz 
din depozite și combustibili 
alternativi

Interconector Cehia Import Norvegia, Germania, 
Polonia, depozite proprii și Cehia

Ungaria 45% deicit; import Norvegia; 
depozite, combustibili 
alternativi

Depozit; interconectori România, 
Slovacia, Slovenia, Croația

Import România, Slovacia, 
Slovenia, Croația, Austria, acces 
depozite

România 34% deicit; fără alternative 
de import; depozite, 
creșterea producției interne

Interconector Bulgaria, rev low 
Ungaria

Import Ungaria, Bulgaria, acces 
depozite Ungaria

Bulgaria 100% deicit; fără alternative 
de import; depozite, 
combustibili alternativi

Interconector România; modernizare 
rețea, interconector Turcia; posibilă 
interconectare Grecia

Acces depozite și import România

Slovenia 50% deicit; import Italia/
Algeria; stocuri de gaze, 
combustibili alternativi

Interconector Ungaria, Croația Import Ungaria, LNG Croația, acces 
depozite Ungaria, Austria; Turcia, 
Grecia

Croația 40% deicit; depozite, 
creșterea producției interne

LNG; interconector Slovenia, Ungaria Import LNG; acces depozite 
Ungaria

Grecia 80% deicit; creștere consum 
LNG; folosire păcură/petrol 
pentru producție energie 
electrică

TAP Import LNG și gaz din zona Caspică

Italia 25% deicit; import Libia, 
Norvegia, Olanda

TAP Import LNG și gaz din zona Caspică

Tab. 1. Cum am răspuns statele UE la criza din 2009 și cum ar trebui s-o facă în 2020

Gazprom trebuie 
împiedicat să 
mai poată face 
discriminare 
între clienți 
și să aplice în 
contracte clauze 
neconcurențiale
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o strategie inteligentă de marketing pentru 
promovarea marelui proiect european.

Prin contrast, proiecte mamut ca Trans-Adriatic 
Pipeline (TAP) sau de-acum defunctul său 
concurent, Nabucco, necesită investiții susținute 
cinci-şase ani până să se poată transporta primele 
cantități de gaz (prin 2018) și presupun angajarea 
în contracte de gaz pe termen foarte lung pentru a 
garanta inanțarea conductelor, deoarece banii UE 
acoperă doar o parte din cost. În loc de aşa ceva, 
e mult mai ușor să inanțezi interconectori, mai 
ieftini şi mai rapid de construit, care să unească 
segmente de reţea deja existente cu circulaţie în 
ambele sensuri, care să luidizeze piaţa. 

Și acești interconectori sunt pe lista de priorități 
inanţabile de UE – așa-numitele “proiecte de 
interes comun”: cca 250 de proiecte în energie (100 
în sectorul gazelor) care, teoretic, sunt eligibile 
pentru 5.85 mld euro – dar ele vor trebui să 
concureze între ele pentru a accesa banii respectivi. 
Un proiect mai mic, însă, are riscuri mai mici, se 
poate administra mai ușor şi nu necesită alinierea 
tuturor planetelor politice pentru a demara, 
precum TAP sau Nabucco. Desigur, TAP trebuie 
continuat și impulsionat, dacă tot s-a decis să ie 
început, deoarece într-adevăr va diversiica mai 
bine sursele de gaz pentru Europa. Însă coridorul 

Din 2007 încoace, imediat ce ne-am văzut în 
Uniunea Europeană, am fost codași la reformarea 
sectorului de energie, ba chiar am mers îndărăt, 
până să ne sancționeze UE cu proceduri de 
infringement duse până la Curtea Europeană de 
Justiție și până ca liberalizarea să devină condiție și 
în acordurile cu FMI. Dar anul acesta, în ine, există 
o speranță că marii jucători ai status-quo-ului, în 
special industria de îngrășăminte, ar putea să-și 
piardă inluența grație căreia au reușit să blocheze 
reforma ani de zile. 

Dacă lucrurile se vor schimba într-adevăr ireversibil 
în sectorul gazelor, în parte asta va i din cauza 
presiunilor externe (FMI, CE), dar poate într-o 
măsură mai mare din cauza spaimei de procurori. 
Există o amplă anchetă privind regimul preferențial 
de care au beneiciat anumiți consumatori care au 
primit gaz ieftin de la companii de stat sau prin legi 
cu dedicație. Lupta pentru blocarea liberalizării e 
crâncenă și cu arme diverse, de pildă, prin presiuni 
publice pentru a se “da o referință de preț” și pentru 
a se “proteja industria”; presiuni pentru a se bloca 
liberalizarea pieței de gaz pentru “8-15 ani” etc. 

Fig. 1: Coridorul Nord-Sud

CE TREBUIE SĂ FACĂ ROMÂNIA?

Însă de la începutul anului am văzut pentru prima 
oară negocieri adevărate între marii consumatori 
industriali și producătorii de gaz. Asta de când 
decidenții din Romgaz, de spaima procurorilor, 
nu mai au curaj să dea lui Interagro marfă prin 
contracte care ar putea i suspectate de clauze 
preferențiale, ceea ce arată că regulile jocului au 
început să se schimbe și, în sfârșit, apune o epocă.

Dacă reușim într-adevăr să limităm presiunile 
interne anti-reformă și ne însușim regulile 
europene la care ne-am angajat înainte de aderare, 
am putea chiar să inluențăm cursul lucrurilor 
în Europa, ba chiar am putea dobândi un rol de 
leadership care să întărească întreaga Uniune și 
să reairme puternic chiar principiile care au stat 
la baza construcției europene. Însă asta necesită 
viziune, capacitate de a ține o direcție pe termen 
mai lung de două luni și disponibilitatea de a 
renunța la un beneiciu iluzoriu pe termen scurt, 
nu replici țâfnoase.

1. În loc să ne plângem inutil că nu se mai 
construiește Nabucco şi să ne purtăm 
precum băieţelul supărat pe doamna, ar 

Nord-Sud e ce se poate face cu rezultate acum, în 
2-3 ani, înainte de TAP, și va contribui mai târziu și 
la creșterea accesului țărilor din Europa Centrală la 
gazul Caspic, odată ce toată Europa va deveni mai 
bine interconectată.
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Există o șansă 
ca în 2014 să 
scăpăm de 
lobby-ul intern 
pentru gaze 
ieftine, care 
a blocat până 
acum reforma; 
asta depinde 
și de anchetele 
DNA; dacă se 
întâmplă asta, 
România poate 
deveni decident 
în UE în politica 
energetică

trebui să ajutăm Bulgaria să nu mai ie 
atât de vulnerabilă la presiunile rusești 
de a construi South Stream. E nevoie de 
doar câteva milioane de euro ca să conectăm 
conducta de tranzit Isaccea-Negru Vodă la 
rețeaua de transport a Transgaz și să putem 
exporta și noi gaze în Bulgaria, la concurență 
cu Gazprom. România nu doar că nu face 
asta, ci a amânat interconectarea cu bulgarii 
până în 2016, nu publică nicăieri capacitatea 
disponibilă a conductei de tranzit (deși 
aceasta aparține Transgaz), ba avem chiar 
o procedură de infringement, 
evitată printr-un adevărat balet 
de vreo doi ani încoace, pentru 
că acea conductă de tranzit 
spre Bulgaria nu este deschisă 
accesului nediscriminatoriu pentru 
companiile românești, Romgaz, 
Petrom etc. De ce apărăm noi cu 
înverşunare monopolul Gazprom, 
nu e clar. Şi oricum, degeaba ne 
umlăm în pene că suntem în 
regulă o perioadă de timp dacă 
Rusia taie gazul: rezervele noastre 
mai ajung câțiva ani (mai ales 
dacă vom continua să le irosim 
transformându-le în îngrăşăminte 
ieftine sau arzându-le în centrale 
cu tehnologie antică) și tot în UE 
este singura noastră șansă de a 
negocia contracte de gaz la prețuri 
decente cu Rusia după ce ne epuizăm propriile 
rezerve. Oricum, interconectarea nu înseamnă 
că toată lumea va începe să exporte tot gazul 
sau că Bulgaria va cumpăra numai de la noi; ci 
înseamnă pur și simplu că Bulgaria și irmele 
românești vor avea opțiuni în plus și vor i 
mai puțin vulnerabile la abuz, atât din partea 
Gazprom cât și din partea unor decizii proaste 
de politică publică internă.

2. În lista de proiecte prioritare de interes 
comun trebuie să acceptăm ideea unei 
prioritizări corecte la nivel european, chiar 
dacă asta ar putea însemna, de pildă, că merită 
mai curând să se construiască interconectori 
în Polonia sau Slovacia, întărirea rețelei 
bulgare sau proiecte de interconectori care 
ar permite în viitor ca gazul din TAP să ajungă 
mai ușor în Europa Centrală, decât conducte 
noi pe vechiul traseu al lui Nabucco West prin 
România. Nabucco West este un proiect de 
facto încheiat pentru Europa, deși ar putea i în 
interesul companiilor românești să aibă încă o 
posibilitate de export spre Vest (până una-alta, 
ar trebui accelerată investiția în reverse low pe 

Arad-Szeged). Desigur, o asemenea renunțare 
trebuie negociată la pachet cu susținerea 
altor proiecte pentru România, dar, poate mai 
important, cu susținerea puternică a ideii 
de politică europeană comună în relația 
cu Gazprom, care ar i în beneiciul tuturor, 
inclusiv al nostru. Tot aici intră și discuția 
privind viitorul comisar european pe energie, 
unde România trebuie să susțină un avocat 
puternic al unei poziții clare comune a Europei 
față de Rusia și un susținător al accelerării 
sancțiunilor DG Competition pentru abuzul de 

poziție dominantă a Gazprom în statele 
din Europa Centrală și de Est. Noul 
comisar pe energie trebuie să aibă 
capacitatea de a promova și o viziune 
ca statele din vecinătate (Moldova, 
Ucraina) să aibă cât mai curând acces 
la surse alternative de energie și să-și 
reducă dependența de Gazprom. 

3. Liberalizarea pieței de gaze 
trebuie să continue, iar marii 
consumatori să primească gaz 
în condiții de piață, fără regim 
preferențial prin facilități legale 
sau de reglementare. Pe termen 
scurt, în cazul unei eventuale blocări a 
importului de gaze via Ucraina, soluția 
va i reducerea consumului industrial, 
în special al marilor combinate de 
îngrășăminte și al producătorilor 

ineicienți de energie electrică, dacă acestea 
nu pot face față prețurilor de piață din cauza 
tehnologiei ineiciente. Or, asta nu se poate 
face dacă acești mari jucători vor beneicia 
de regim preferențial în fața tuturor celorlalți 
actori din piață, ca până acum.

4. Nu trebuie blocate apriori explorările de 
gaze de șist. Desigur, gazul de șist trebuie 
exploatat respectând mediul și interesele 
comunităților locale, dar asta se poate face prin 
reglementări bune, reglementatori puternici, 
găsirea unei soluții decente de împărțire a 
încasărilor de impozite și redevențe la bugetul 
de stat cu comunitățile locale unde urmează 
să se exploateze gaze, iar nu prin excluderea 
apriori a opțiunii de exploatare a gazelor de 
șist. În orice caz, subiectul trebuie dezbătut 
public, cu argumente și cu specialiști, mai 
ales din afară, pornind de la Comunicarea 
şi Recomandările publicate anul acesta de 
Comisie2.

5. Guvernul și Transgaz trebuie să identiice 
nevoile de conectare a rezervelor de gaze 
din Marea Neagră la rețeaua de gaze și să-și 

2. http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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rezerve un buget pentru asta. Rezervele din 
Marea Neagră vor putea i exploatate cel 
mai devreme în trei-patru ani, în funcție și 
de respectarea calendarului de liberalizare. 
La momentul respectiv, însă, trebuie ca 
infrastructura să permită deja valoriicarea 
gazului pe piața din România și din Bulgaria.

6. Trebuie discutat chiar anul acesta regimul 
de impozitare a sectorului de hidrocarburi, 
în ansamblul său. Nu mai sunt admisibile 
măsuri ad hoc de tipul “taxei pe stâlp”, 
care afectează într-o măsură mai mare un 
producător mic, ca Amromco, decât pe unii 
mai mari ca Romgaz sau Petrom. Trebuie, de 
asemenea, să se decidă și care ar urma să ie 
regimul iscal aplicabil rezervelor noi, gaze de 
șist, gaze din Marea Neagră etc., dar și cel al 

rezervelor concesionate sau în exploatare, 
cel mai probabil printr-un impozit special pe 
hidrocarburi (deoarece redevențele nu pot i 
modiicate pentru contractele de concesiune 
în vigoare). Odată agreat și stabilit cadrul iscal 
pentru hidrocarburi, acesta trebuie să rămână 
în vigoare o perioadă suicient de lungă de timp 
pentru ca investitorii să știe la ce să se aștepte. 
La fel, trebuie evitate schimbările radicale în 
cadrul legal pentru sectorul energiei pentru 
ca investițiile în alte surse (ex, regenerabile) să 
poată i continuate. Trebuie eicientizate, prin 
prețuri de piață, și capacitățile de producție de 
energie electrică pe bază de gaz – centralele 
existente, unele dintre ele din anii ’60, consumă 
semniicativ mai mult gaz decât centralele 
moderne pe gaz din Vestul Europei.



CAPITOLUL 2
TREI MIZE RATATE ALE CONSOLIDĂRII 
STATULUI DE DREPT ÎN ROMÂNIA

Cu cât Europa e mai vulnerabilă și mai divizată, cu 
atât este mai diicil să intervină contra derapajelor 
de la regulile democratice și ale statului de drept 
în state membre cu instituții slabe și corupție la 
nivel înalt, spre marea ușurare a decidenților care 
au probleme cu legea. Acest lucru e cu atât mai 
îngrijorător, cu cât și în 2014 politicienii români 
continuă lupta contra instituțiilor statului de drept 
și pentru scăparea de responsabilitate penală, pe 
furiș sau pe față. Pentru toate aceste legi și măsuri 

MECANISME CARE SUBREZESC STABILITATEA STATULUI DE 
DREPT ÎN ROMÂNIA

se pare că avem azi un consens transpartinic, fără 
nicio tentativă de a le bloca, nici măcar ca pretext 
electoral. Tocmai din cauza riscului unor astfel 
de înțelegeri transpartinice pentru protejarea 
corupților avem azi nevoie mai mult decât oricând 
de o Uniune Europeană puternică, în stare să 
coordoneze mecanisme de combatere a corupției 
pentru toată Uniunea și de întărire a statului de 
drept în toate țările în pericol de derapaje majore 
de la criteriile de la Copenhaga.
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De pildă, Parlamentul a trecut pe furiș o Lege 
(20/2014) care modiică Legea administrației locale 
permițând primarilor și șeilor de consilii județene 
să-și delege atribuțiile conferite de lege acarilor 
Păun din subordine. Adoptarea și promulgarea 
legii au fost făcute într-un secret atât de bine 
păstrat, încât numai EFOR a reușit s-o descopere 
– din păcate, abia după ce fusese deja publicată 
în Monitorul Oicial. Cu siguranță, era nevoie de 
o lege pentru a rezolva o problemă pe care nici 
nu știam c-o avem: susținătorii argumentează 
că legea protejează aleșii să intre la pușcărie 
semnând ca primarii lucruri pe care nu le înțeleg, 
în timp ce istoria reală ne arată că niciodată vreun 
ales n-a intrat la pușcărie pentru așa ceva, ci 
pentru infracțiuni săvârșite în deplină cunoștință 
de cauză. Mai mult decât atât, dacă un funcționar 
îl convinge și pe primar să semneze alături de el, 
și funcționarul răspunde pentru semnătură, adică 
e puțin probabil ca funcționarii să aibă motive să-i 
păcălească pe primari că oricum ar intra și ei la 
închisoare, Oricât ne-am străduit să găsim vreo 
explicație legitimă pentru această lege, concluzia 
e una clară: cu un DNA și un ANI funcționând la 
turație maximă, e disperare mare în teritoriu ca 
liderii locali să scape de ANI și de răspunderea 
penală, făcând-o cât mai difuză și, preferabil, 
scoțând-o din jurisdicția DNA, mai ales în an 
electoral.

Textul integral al controversatei Legi 20 din martie 
2014 este următorul:

„Art. 65 - Primarul poate delega atribuţiile ce 
îi sunt conferite de lege şi alte acte normative 
viceprimarului, secretarului unităţii administrativ-
teritoriale, conducătorilor compartimentelor 
funcţionale sau personalului din aparatul de 
specialitate, precum şi conducătorilor instituţiilor 
şi serviciilor publice de interes local, în funcţie de 
competenţele ce le revin în domeniile respective.

Art. 104 (7) - Preşedintele consiliului judeţean 
poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile prevăzute 
la alin. (6) vicepreşedinţilor, conducătorilor 
compartimentelor funcţionale sau personalului 
din aparatul de specialitate, precum şi 
conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de 
interes judeţean“.

Susținătorii legii încearcă să vă convingă că 
primarii și șeii de consilii județene sunt oameni 

onești, cărora niciodată nu le-ar i dat prin cap 
să pună presiuni pe funcționarii din subordine 
să semneze acte ilegale, indiferent ce pare să 
reiasă, de pildă, din recentul dosar al d-lui Mazăre, 
acuzat că punea presiuni pe funcționari să dea 
avize de construcție pe care aceștia refuzaseră să 
le dea. Asta se cheamă triumful speranței asupra 
experienței: este mult mai probabil ca baronii locali 
să vireze la partid bani furați din bugetul public; să 
restituie ilegal terenuri; să dea avize ilegale; să dea 
contracte fraudând licitații, toate cu semnătura 
unui funcționar care, la o adică, poate i convins 
să semneze vreo ilegalitate în locul baronului și să 
facă pușcărie tot în locul baronului pentru câteva 
zeci sau sute de mii de euro. Chiar dacă primarul 
sau șeful de consiliu județean ar mai i responsabil 
legal pentru ce face cel căruia i-au delegat funcțiile, 
unui procuror îi va i mult mai greu să probeze clar 
o infracțiune ascunsă în acest mod. Apoi, s-ar putea 
ca DNA să nu mai aibă competența de anchetare a 
dosarelor unde faptele nu sunt comise aparent de 
primari, ci de funcționari, care sunt anchetați de 
parchetele obișnuite.

Pe de altă parte, o asemenea lege e total 
nedemocratică: cetățenii își votează primarul sau 
șeful de consiliu județean pornind de la ipoteza că 
acesta are anumite atribuții legale, le va folosi în 
timpul mandatului și va i pe deplin răspunzător 
pentru ele în fața celor care l-au votat. Cum pot 
i delegate toate atribuțiile primarului unor 
funcționari care nu pot i controlați de electorat 
prin vot? Desigur, e normal să existe competențe 
care se pot delega și altele care nu se pot delega; 
iar cele care pot i delegate se pot delega numai 
viceprimarilor, adică unor oameni politici care 
răspund și ei în fața alegătorilor. În loc de asta, 
noua lege spune că se poate delega orice oricărui 
acar Păun.

Nu în ultimul rând, e bine să ne amintim că nimeni 
nu e obligat să candideze la o funcție de primar 
sau de președinte de CJ dacă nu vrea să-și asume 
responsabilități: cine nu vrea să semneze, are 
nenumărate alte variante de carieră în viață. Și 
în realitate, legea nu are nici măcar o justiicare 
aparentă: nimic nu împiedică primarii sau șeii de 
consilii județene, dacă simt că n-au competență 
specializată într-un anumit domeniu, să-și angajeze 
consilieri competenți, în locul obișnuitelor sinecuri 
pentru familie și prieteni.

1. DELEGAREA
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2. AVOCATUL POPORULUI

A doua bilă neagră pentru decidenții români 
și un exemplu de ce se poate întâmpla în lipsa 
unor sancțiuni credibile din partea instituțiilor 
europene este modul în care s-a numit noul Avocat 
al Poporului, în ciuda promisiunilor ferme de acum 
doi ani de a satisface cerințele din așa-numita 
“listă a lui Barroso”. Din păcate, și această numire a 
întâmpinat puțină rezistență din partea publicului 
sau a mediului de afaceri: doar câteva ONG-uri au 
protestat public. În principal, după cum promisese 
premierul Ponta la Bruxelles în 2012, Avocatul 
Poporului trebuia numit transparent și prin consens 
cu toate partidele politice. Avocatul Poporului este 
singura instituție care poate contesta la Curtea 
Constituțională Ordonanțele de Guvern, iar vara 
lui 2012 ne-a arătat că instituțiile statului de drept 
pot i zdruncinate serios printr-o serie rapidă de 
ordonanțe de urgență neconstituționale (chestiune 
conirmată și de Comisia de la Veneția). Era vital ca 

3. LEGEA PENALĂ MAI FAVORABILĂ

Chiar înainte de intrarea în vigoare a Codului 
Penal și a Codului de Procedură Penală Expert 
Forum atenționa asupra deiciențelor existente 
și cerea Guvernului adoptarea unei OUG 
care să modiice textele în discuție pentru a 
evita generarea unor blocaje în practică. Din 
nefericire Guvernul a ignorat aceste atenționări 
minimalizând problemele. Premierul a susținut că 
pentru judecători și procurori aplicarea codurilor 
nu va ridica nici un fel de diicultăți și că nu există 
interpretări neunitare în cadrul sistemului cu 
privire la felul în care se aplică legea penală mai 
favorabilă. După patru luni de la momentul intrării 
în vigoare a Codurilor ne alăm în situația de a avea 
decizii judecătorești în care principiul legii penale 
mai favorabile este aplicat diferit, iar soluțiile sunt, 
pe cale de consecință profund diferite. 

Este vorba despre două linii mari de gândire: 
una conform căreia legea penală mai favorabilă 
se aplică folosind concomitent prevederi din 
Vechiul Cod Penal și din Noul Cod Penal alegându-
se acelea care sunt mai favorabile pentru 
infractor și alta care susține că este interzisă 
combinarea celor două coduri, legea penală mai 
favorabilă interpretându-se global în funcție de 
circumstanțele practice ale cazului și iind ie Codul 
Penal vechi, ie cel nou. Consecințele practice 
sunt majore pentru că în prima interpretare prin 
combinarea diferitelor prevederi din cele două 
coduri se ajunge practic la generarea unei a 

Avocatul Poporului să i fost selectat transparent și 
să ie o persoană credibilă, independentă, cu bună 
reputație profesională și integritate. Din păcate, 
nici mediul de afaceri nu a reacționat public, deși, 
cu excepția verii 2012, este de departe principala 
victimă a unor ordonanțe de urgență care le dau 
peste cap complet regulile jocului: insolvența, 
taxa pe stâlp, acciza suplimentară etc. Promotorii 
tuturor acestor ordonanțe de urgență ar avea 
reale diicultăți în a justiica urgența în sensul 
din Constituție; din păcate, în lipsa unui Avocat 
al Poporului credibil, independent și profesionist, 
astfel de ordonanțe nu vor i contestate niciodată 
la CCR. Într-o ultimă întorsătură ironică a sorții, 
numirea inițială la Autoritatea de Supraveghere 
Financiară a actualului ocupant al funcției de Avocat 
al Poporului a fost declarată neconstituțională de 
CCR.

treia legi pe cale judecătorească. Aceasta a treia 
lege împrumută elemente din cele două coduri, 
fără însă a păstra ilozoia reglementării din nici 
unul dintre ele. Spre exemplu vechiul cod include 
pedepse mari chiar de la prima infracțiune, dar în 
cazul comiterii mai multor infracțiuni pedeapsa 
poate crește prin adaugarea unui anumit spor, fără 
a se ajunge la un cumul aritmetic al pedepselor 
pentru infracțiunile comise. În noul cod infractorii 
care se ală la prima infracțiune sunt pedepsiți mai 
blând, dar următoarele infracțiuni pot conduce la 
aplicarea unei pedepse care să constea în cumulul 
pedepselor pentru faptele comise. În privința 
prescripției speciale – termenul maxim în care 
un dosar trebuie inalizat – vechiul cod calculează 
acest termen adăugând încă jumătate la termenul 
de prescripție generală, pe când noul cod dublează 
termenul de prescripție specială. 

Termenul de prescripție generală depinde în mod 
esențial de pedeapsă astfel încât dacă aplicăm 
interpretarea pe instituții autonome pedeapsa 
mai mică din noul Cod ar i folosită pentru a calcula 
termentul de prescripție specială conform regulii 
de calcul din vechiul cod, mai favorabilă pentru 
infractor. În interpretarea globală combinarea 
prevederilor din cele două coduri ar i imposibilă 
astfel încât indiferent care dintre acestea s-ar 
aplica unui infractor – întotdeauna cel care include 
prevederi mai favorabile acestuia – el se aplică în 
integralitatea lui și păstrându-se ilozoia care a 
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stat la baza elaborării sale. Se merge pe ideea că 
un cod penal reprezintă practic un contract social 
între stat și societate construit pe anumite principii 
pentru a răspunde realităților existente la un 
anumit moment dat. Dacă vechiul cod se construia 
pe ideea sancționării drastice a infractorilor încă 
de la prima infracțiune, noul cod face o diferență în 
determinarea pedepsei între infractorii care se ală 
la prima infracține și cei care au săvârșit mai multe 
infracțiuni. În alegerea unuia dintre Coduri pentru 
a i aplicat unui infractor se va analiza în concret 
care dintre ele este mai favorabil pentru acesta. 
Adică noțiunea de lege penală mai favorabilă nu 
este una care se interpretează în abstract existând 
posibilitatea ca în anumite cazuri legea penală mai 
favorabilă să ie vechiul Cod Penal, iar în alte cazuri 
noul Cod Penal.

Faptul că aceste două interpretări divergente au 
existat în practică este evident dacă analizăm 
soluțiile instanțelor din ultimele 3 luni. Mai mult, 
lipsa de acțiune din partea legiuitorului care a 
refuzat să reglementeze clar felul în care înțelege 
să se aplice noul Cod Penal a permis perpetuarea 
interpretărilor diferite, totul culminând cu două 
soluții perfect contradictorii adoptate de ÎCCJ (în 
aprilie) și de CCR (în mai) în această chestiune. 
ÎCCJ a răspuns unei întrebări preliminare spunând 
că legea penală se aplică pe instituții autonome 
și că prescripția este o instituție autonomă față 
de instituția pedepsei (soluția a fost adoptată 
cu majoritate de voturi, existând și judecători 
care au avut o altă opinie), iar CCR a soluționat 
o excepție de neconstituționalitate ridicată tot 
de ÎCCJ spunând că legea penală se aplică global 
iind interzisă combinarea textelor din două legi 

succesive pentru a se genera o a treia pe cale 
judiciară (soluția a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi). Prioritate are decizia CCR care e general 
obligatorie de la data publicării și care va i aplicată 
de toate instanțele de judecată din țară. Până la 
urmă aceste două instanțe au trebuit să gestioneze 
o problemă majoră generată de legiuitor pentru 
sistemul judiciar și pentru politica penală a 
României. Executivul, deși a fost atenționat în 
repetate rânduri cu privire la pericolele pe care le 
presupune intrarea în vigoare a Codului Penal și 
de Procedură Penală fără a se rezolva problemele 
identiicate de specialiști, a decis să nu ia nicio 
măsură aruncând cartoful ierbinte sistemului 
judiciar. Acest comportament al puterii executive și 
al celei legislative față de puterea judecătorească 
este lipsit de loialitate, constatare care din păcate 
devine din ce în ce mai frecventă din 2012 încoace. 
De altfel Comisia de la Veneția a arătat în repetate 
rânduri ca problema esențială în România este 
lipsa de loialitate în relația dintre puterile statului 
– legislativul și executivul încercând permanent să 
zădărnicească eforturile sistemului judiciar de a 
combate criminalitatea.

S-ar putea spune că totul e bine când se termină 
cu bine, chiar dacă problema a fost rezolvată 
până la urmă nu de către cei care au generat-o, 
ci de CCR. Din nefericire însă în această perioadă 
o serie de dosare s-au închis pentru că instanțele 
au constatat că termenul de prescripție specială 
a expirat aplicând legea penală mai favorabilă 
pe instituții autonome. Toți cei care au scăpat de 
pedeapsă în acest mod vor rămâne liberi pentru că 
dosarele nu mai pot i redeschise.



CAPITOLUL 3
NOUA FAŢĂ EUROPEANĂ A SISTEMULUI DE 
ACHIZIŢII PUBLICE

CUM AR TREBUI RECONFIGURATĂ PIAŢA DE ACHIZIŢII 
PUBLICE DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL NOILOR 
DIRECTIVE EUROPENE

3. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-traicking/corruption/
docs/acr_2014_en.pdf 

În 2014 a fost lansat primul raport privind 
corupția și anticorupția în statele membre ale 
Uniunii Europene. Tema orizontală a acestui 
raport este corupția în achiziții publice, un subiect 
de o importanță majoră atât din perspectiva 
cheltuirii banilor publici în țările membre, cât și 
din perspectiva adoptării noii Directive privind 
achizițiile publice care va conduce la schimbarea 
legislației aferente acestui sector în întreaga 
Uniune Europeană. Importanța acestui sector 
derivă și din faptul că o cincime din produsul intern 
brut la nivelul Uniunii Europene se cheltuiește 

de către instituții și autorități publice, precum 
și de alte entități publice prin proceduri în urma 
cărora se achiziționează bunuri, servicii și lucrări3. 
Comisia Europeană a încercat să evalueze nivelul 
corupției în achizițiile publice prin diferite proiecte 
de cercetare ajungând la concluzia că în 8 țări UE 
costurile directe legate de corupție luându-se în 
calcul doar 5 sectoare de activitate se situează 
pentru anul 2012 undeva între 1,4 și 2,4 miliarde 
Euro4. Raportul formulează recomandări pentru 
statele membre – adaptate nevoilor și realităților 
iecăruia dintre ele - și identiică bune practici care 
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ar putea i generalizate.  

Punctul de plecare îl reprezintă rațiunea 
fundamentală pentru care statele au decis să 
adopte legi privind achizițiile publice și mai ales 
rațiunea pentru care aceste reguli au fost ridicate la 
nivel de acquis european. Uniunea Europeană este 
întâi de toate o piață comună. Achizițiile publice 
sunt reglementate în primul rând pentru a se 
asigura că pe piață banii publici sunt cheltuiți după 
reguli corecte, uniforme și transparente. Piața 
este deschisă tuturor companiilor care îndeplinesc 
criteriile de eligibilitate și reunește toate ofertele 
entităților publice din UE. Legislația privind 
achizițiile publice include în subsidiar și elemente 
care sunt relevante din perspectiva politicilor 
anticorupție: obligativitatea transparenței privind 
procedurile de achiziții publice, veriicări efectuate 
la anumite momente ale procedurii de achiziții 
publice, reducerea marjei de discreție privind 
modiicările contractului inițial după semnare, 
sancțiuni administrative sau penale pentru 
încălcări ale legislației, posibilitate de a elimina din 
procedurile de achiziții publice anumite companii 
care au încălcat grav legislația. Tot în raportul 
anticorupție publicat de Comisia Europeană în 2014 
se arată că deși procedurile de infringement nu 
privesc în principiu cazuri individuale de corupție 
pe care statele membre ar trebui să le poată rezolva 
la nivel intern, totuși adesea vulnerabilitățile 
legate de aplicarea regulilor privind achizițiile sunt 
subliniate pentru a se arăta legătura cu practicile 
afectate de corupție din anumite sectoare. Din 
975 de proceduri de infringement legate de 
implementarea regulilor privind achizițiile publice 
aproape jumătate priveau exclusiv 3 țări UE. 
Cele mai afectate sectoare sunt managementul 
deșeurilor, serviciile IT, caile ferate, sectorul de 
sănătate și sectorul energetic6. 

Repunerea în discuție a cadrului legislativ național 
reprezintă o oportunitate de a regla deiciențele 
constatate de-a lungul ultimilor ani – ie în ceea 
ce privește normele de bază care funcționează 
în acest domeniu, ie în ceea ce privește cadrul 
instituțional. În acest context Expert Forum a 
realizat un inventar al bunelor practici promovate 
și aplicate în Croația și își propune să le pună în 
discuție cu ocazia dezbaterilor privind noua lege 
românească a achizițiilor publice. În proiectul 
pe care îl realizăm împreună cu colegii croați ne 
propunem să explorăm modalitățile practice prin 
care piața comună reglementată la nivel legislativ 
se poate transforma într-o realitate practică de zi 

cu zi în care irmele să poată avea acces în timp 
real la toate ofertele publicate de entități publice 
din cele două țări într-o manieră standardizată și 
ușor de înțeles. 

Transparența dosarului achiziției publice. Din 
perspectiva accesului la informație ca procedeu 
esențial în orice politică de prevenire a corupției 
este important ca publicul să aibă acces la dosarul 
achiziției. Pentru această este nevoie să existe o 
mențiune clară în legislația achizițiilor publice 
care să stabilească regula publicității și excepții 
exhaustiv enumerate construite în mod obligatoriu 
pe elemente care țin de protejarea informațiilor 
referitoare la secretele comerciale la care se poate 
face referire în documentele depuse de competitori 
sau la protecția informațiilor clasiicate. 

Transparența contractului de achiziție 
publică. Trebuie eliminată practica nefericită a 
ascunderii contractelor de ochii cetățenilor prin 
folosirea unor pretexte privind așa-numitele 
clauze de conidențialitate care interzic publicarea 
contractelor. Acest mecanism a fost utilizat cu 
succes în România în ultimii 20 de ani pentru a 
camula afaceri extrem de păguboase pentru 
bugetul public. De altfel instanțele de judecată au 
dat în general dreptate justițiabilului care cerea să 
i se permită accesul la astfel de contracte, anulând 
respectivele clauze de conidențialitate. De cele mai 
multe ori accesul la aceste contracte a generat 
un scandal mediatic din cauza tratamentului 
inechitabil al interesului public și nu de puține ori 
chiar dosare penale pentru cei implicați. 

Registrul public al tuturor achizițiilor publice. 
Fiecare entitate publică ce intră sub incidența 
legislației achizițiilor publice ar trebui să țină un 
registru public privind toate contractele de achiziții 
publice încheiate, inclusiv contractele cadru. În 
acest mod cetățenii, jurnaliștii, societatea civilă vor 
putea să își construiască mai exact solicitările pe 
care le formulează către autoritățile contractoare. 

Transparența contractelor și a dosarului de 
achiziție publică ar permite realizarea unor 
veriicări încrucișate folosind datele de la Registrul 
Comerțului pentru a identiica beneiciarii reali ai 
afacerilor păguboase pentru stat. Critica venită din 
partea mediului de afaceri este aceea că piața este 
de fapt închisă și că licitațiile bănoase merg către 
irmele deținute de membri de partid importanți, 
de prieteni ai acestora sau către irme care 
contribuie semniicativ la campaniile electorale. 

4. ‘Identifying and Reducing Corruption in Public Procurement in the EU – Development of a methodology to estimate the 
direct costs of corruption and other elements for an EU-evaluation mechanism in the area of anti-corruption’, 30 June 2013, 
PricewaterhouseCoopers and ECORYS. 
5. http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/implementation/20121011-staff-working-document_en.pdf
6. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-traicking/corruption/
docs/acr_2014_en.pdf
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Asta înseamnă că scopul principal care justiică 
existența legislației privind achizițiile publice – 
acela de a asigura o concurență liberă pe piață 
pentru toți competitorii – nu este atins în România. 
Adesea argumentul invocat pentru a justiica 
direcționarea contractelor către irmele prietene 
este legat de încrederea de care se bucură aceste 
irme din partea șefului autorității contractante. 
De fapt procedurile de achiziții publice direcționate 
doar către irmele prietenilor de partid omoară 
de fapt restul mediului economic pentru că doar 
irmele prietenilor vor reuși să plătească salarii și 
taxe către stat din contractele pe care le obțin de la 
autoritățile publice. Firmele prietene vor contribui 
direct sau indirect la inanțarea campaniilor 
electorale, iar angajații acestora și familiile lor vor 
reprezenta un bazin electoral stabil pentru forțele 
politice care controlează respectiva regiune sau 
entitate publică. Expert Forum a realizat o hartă 
a clientelismului care arată că există o corelație 
directă între ailierea politică a primarilor și sumele 
primite de primăriile conduse de ei din 6 programe 
naționale de investiții (2004-2011). Dacă adăugăm 
la acestea faptul că în 2014 se vor organiza alegeri 
pentru Parlamentul European, alegeri pentru 
Președintele României, precum și alegeri pentru 
locurile rămase vacante în Parlamentul României 
rezultă că nevoia de bani a partidelor va crește în 
acest an. 

Pregătirea experților în achiziții publice 

care lucrează în instituții publice este un pas 
important în profesionalizarea funcționarilor 
din administrație. Pregătirea acestor experți ar 
trebui să ie continuă și să constea anual din stagii 
de pregătire teoretică și practică. Construirea 
unui corp de experti în achiziții în administrația 
publică protejează atât bugetul public, cât și pe 
conducătorul autorității contractante care trebuie 
să semneze la inalul procedurii contractele de 
achiziție publică. Acolo unde resursele umane 
ale entităților publice nu permit alocarea unor 
persoane specializate pentru acest domeniu ar 
trebui să se procedeze la centralizarea nevoilor 
care urmează să ie satisfăcute printr-o procedură 
de achiziție publică. Acest lucru se va face la nivelul 
unei entități care dispune de suicientă capacitate 
administrativă care va colecta banii de la mai 
multe entități mici, iar apoi va distribui produsele 
achiziționate către acestea. Pentru punerea în 
practică a acestui sistem nu este suicient ca 
legea achizițiilor publice să permită centralizarea 
procedurilor, ci este nevoie ca în legea inanțelor 
publice să ie prevăzute mecanisme clare care 
să permită transferuri de fonduri între entitățile 
publice în vederea realizării unor proceduri de 
achiziție centralizate. 

În privința criteriilor de adjudecare a unei achiziții 
publice trebuie spus că noua directivă mută 

accentul pe oferta cea mai avantajoasă din 
punct de vedere tehnico-economic. Prețul cel 
mai scăzut era adesea criteriul cel mai comod de 
ales pentru autoritățile contractante, dar bunurile 
și serviciile care se achiziționau folosindu-se acest 
criteriu erau nesatisfăcătoare din punct de vedere 
calitativ, uneori generând costuri de utilizare 
mult mai mari decât cele aferente unor produse 
superioare calitativ. Prin schimbarea paradigmei 
și prin promovarea criteriului privind oferta cea 
mai bună din punct de vedere tehnico-economic 
legiuitorul european responsabilizează autoritățile 
contractante încurajându-le să achiziționeze 
produse competitive, dar obligându-le să facă un 
exercițiu în plus de deinire a criteriilor tehnice 
care trebuie să ie luate în considerere la selecție și 
a ponderii acestora în raport cu prețul. 

În Croația pentru eliminarea practicii creșterii 
succesive a prețului contractului după semnarea 
acestuia legea prevede obligativitatea efectuării 
unor analize de piață pentru a determina prețul 
aproximativ pentru contractul care se are în vedere 
(atunci când acesta nu poate i estimat cu ușurință 
de către autoritatea contractantă). În cazul 
achizițiilor complexe se poate utiliza o procedurii 
în doi pași: întâi se deinesc criteriile esențiale care 
vor i folosite în evaluare, iar apoi se organizează 
procedura de achiziție publică respectivă bazată 
pe criteriile anterior deinite. 

O altă problemă întâlnită în Croația a fost aceea 
că subcontractorii angajați de contractorul 
principal nu își primeau banii deși prestaseră 
serviciile care le reveneau conform înțelegerii 
contractuale. Contractorii principali întârziau 
plățile pentru subcontractori folosind sumele de 
bani primite de la autoritatea contractantă pentru 
nevoile proprii, generând probleme de cash-low 
subcontractorilor. În aceste condiții legislația 
croată prevede faptul că subcontractorii trebuie 
enumerați cu toții în oferta inițială identiicându-
se rolul și activitățile iecăruia, precum și partea 
de buget care îi este alocată. După îndeplinirea 
satisfăcătoare a activităților plata se face de 
către autoritatea contractantă direct către 
subcontractori, fără a mai tranzita conturile 
contractorului principal.

Principala problemă pe care am identiicat-o și pe 
care, din păcate, noua directivă nu o rezolvă este 
lipsa oricăror norme care să vizeze veriicarea 
executării contractelor de achiziție publică. 
Există o multitudine de prevederi care privesc 
etapa de pre-contractare și contractare, proceduri 
care permit contestarea diferitelor etape din 
procesul de achiziție publică, instituții competente 
să veriice respectarea prevederilor legale, dar 
nimic după semnarea contractului. Se consideră că 
de veriicarea corectei executări a contractului de 
achiziție publică se ocupă autoritatea contractantă. 
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Teoria spune că aceasta este cea mai interesată 
ca lucrurile să se întâmple conform contractului 
pentru că altfel reputația ei este cea pătată în ochii 
cetățenilor. Problema apare atunci când există o 
înțelegere reciproc proitabilă pentru contractor 
și pentru conducătorul autorității contractante 
care privesc achiziția publică exclusiv ca pe un 
mecanism prin care sume din bugetul public să 
ie direcționate spre buzunare private și nu ca 
pe un mecanism care să asigure obținerea celor 
mai bune produse pentru comunitate în schimbul 
banilor publici. 

În plus, dacă banii europeni sunt protejați de norme 
care incriminează încălcarea legii în utilizarea 
lor, în cazul banilor naționali nu beneiciem de 
infracțiuni de sine-stătătoare care să incrimineze 
neregulile în achizițiile publice. Acest tratament 
sancționatoriu explică și apetitul scăzut pentru 
atragerea fondurilor europene, iind preferate 
fondurile naționale mai puțin protejate mai ales 
atunci când este vorba despre proiecte profund 
discutabile. Noul Cod Penal introduce incriminări 
care țin mai degrabă de sancționarea înțelegerilor 
cartelare decât de tratarea din perspectivă penală 
a încălcărilor grave ale legislației achizițiilor 
publice prin înțelegeri incorecte între persoane din 
sectorul public și din cel privat. Aceasta lipsă ridică 
probleme majore pentru organele de urmărire 
penală care se văd nevoite să utilizeze infracțiunea 
de abuz în serviciu pentru a trage la răspundere pe 
cei care abuzează de bugetul public prin achiziții 
publice păguboase pentru stat. Construirea unui 
dosar pe această infracțiune este fără îndoială 
mai complicată decât construirea unui dosar pe 
o infracțiune clar deinită care privește încălcări 

ale legii în utilizarea banilor europeni. Din păcate 
și eicacitatea și așa redusă abuzului în serviciu 

în materia achizițiilor publice este anulată cu 
totul de legea delegării care a intrat în vigoare la 
jumătatea lunii Martie 2014. Ea permite primarilor 
și președinților de consilii județene să delege cvasi-
totalitatea atribuțiilor nu doar către vice-primari 
sau vice-președinți, ci către orice persoană care 
lucrează în respectiva instituție publică. 

Așadar aleșii locali nu vor mai putea comite 
niciodată infracțiunea de abuz în serviciu pentru 
că nu vor mai semna nimic. Întreaga răspundere 
va i transferată către oamenii de paie care 
depind direct de primari și președinți de consilii 
județene, deși la nivel informal puterea de 
decizie va rămâne la aceștia din urmă. În plus, 
competența Direcției Naționale Anticorupție este 
atrasă în majoritatea acestor dosare de calitatea 
persoanei (primar sau președinte de consiliu 
județean). Pentru funcționarii obișnuiți de la 
nivel local DNA nu are competență decât peste 
anumite limite valorice. Și Agenția Națională de 
Integritate pierde posibilitatea de a mai sancționa 
conlictele de interese, pentru că din punctul de 
vedere al documentelor primarii si președinții de 
consilii județene nu vor mai semna contracte cu 
propriile irme (sau cu irmele apropiaților), ci vor 
delega semnarea lor către un funcționar obișnuit. 
Acest lucru e o lovitură dură dată de baroni 
funcționării instituțiilor anticorupție, și încă un pas 
contra angajamentelor față de Europa și contra 
intereselor propriilor cetățeni care au așteptări din 
ce în ce mai mari de la politicieni să nu mai fure 
sau, dacă o fac, să poată i pedepsiți.


