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DAREA DE MITĂ 

darea de mită = Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui funcţionar public sau unui 

funcţionar ori unei persoane care exercită un serviciu de interes public, pentru sine sau pentru altul, în scopul de a îndeplini, 

a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar 

acestor îndatoriri  

 

Surse:  Articolul 309 din Codul Penal din  28 iunie 2004. 

Surse imagini: FreeDigitalPhotos.net 



 

 

 Conform majorităţii codurilor 
penale din lume, darea de mită este 
activitatea de a oferi, în mod direct sau 
indirect, bani sau bunuri valoroase, unui 
funcţionar public sau privat ori unei alte 
persoane aflate într-o poziţie publică 
sau de autoritate, cu scopul de a influ-
enţa sau modifica în favoarea sa sau a 
altuia anumite decizii ale acestuia.  

 Convenţia Penală privind Co-
rupţia, adoptată de Consiliul Europei, 
clasifică darea de mită ca fiind un act de 
corupţie activă, spre deosebire de lua-
rea de mită, care este clasificată ca fiind 
un act de corupţie pasivă. Este intere-
sant de notat că această Convenţie, 
împreună cu Codul Penal al României, 
este unul dintre puţinele documente 
care tratează darea de mită şi luarea de 
mită ca fiind două infracţiuni diferite, 
fiecare cu propria sa sancţiune. Majori-
tatea codurilor penale consideră mita, 
atât darea acesteia cât şi luarea sa, ca 
fiind o singură infracţiune. Cadoul oferit 

ca mită poate fi o sumă de bani, un bun 
valoros sau doar o favoare. 

 În general, sancţiunile pentru 
darea de mită sunt mai puţin severe 
decât cele pentru luarea de mită. De 
exemplu, articolul 308 al Codul Penal 
aflat în vigoare în România, cel din anul 
2004, luarea de mită este pedepsită cu 
închisoare de la 3 la maxim 12 sau 15 
ani (după caz). Sancţiunea pentru darea 
de mită, conform articolului 309 al ace-
luiaşi Cod Penal, este însă doar închi-
soare de la un an la maxim 5 sau 7 ani 
(după caz). Pe lângă faptul că pedeap-
sa este mai mică, o persoană care dă 
mită mai are încă o portiţă de scăpare: 
dacă raportează fapta autorităţilor înain-
te ca acestea să se sesizeze, sau dove-
deşte că a fost constrâns să ofere banii 
sau bunul respectiv, ea nu va mai fi 
sancţionată. În cazul acesta, suma de 
bani sau bunurile date se returnează 
plătitorului.  

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Deşi mita este mică, 

vina este mare.”  

(Edward Coke)  


