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TRAFICUL DE INFLUENŢĂ 

traficul de influenţă = pretinderea de bani sau alte foloase de la o persoană de către o altă persoană care are influenţă sau 

lasă să creadă că are influenţă asupra unui funcţionar pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce intră în atribuţiile 

sale de serviciu  
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Traficul de influenţă  este o in-

fracţiune de corupţie care constă în pretin-

derea de bani sau alte foloase de la o per-

soană de către o altă persoană care are 

influenţă sau lasă să creadă că are influ-

enţă asupra unui funcţionar pentru a-l de-

termina să facă ori să nu facă un act ce 

intră în atribuţiile sale de serviciu. 

 Este important de ştiut că infracţi-

unea există indiferent dacă persoana în 

cauză are sau nu influenţa pe care o 

pretinde, sau dacă încearcă să influenţeze 

pe cineva sau se răzgândeşte. Din momen-

tul în care aceasta primeşte sau pretinde 

bani, influenţă sau alte bunuri, sau acceptă 

promisiuni sau daruri pentru a-şi utiliza 

influenţa asupra cuiva, infracţiunea de 

trafic de influenţă se socoteşte a fi fost 

săvârşită. 

 În general, influenţa este exer-

citată asupra unui funcţionar public, de 

către un superior sau un apropiat al al 

acestuia. Unele acţiuni de lobby pot fi şi ele 

considerate a fi trafic de influenţă. 

 Conform Codului Penal aflat în 

vigoare, traficul de influenţă se pedepseşte 

cu închisoarea de la 2 la 10 ani. Noul Cod 

Penal scurtează această sentinţă, noua 

pedeapsă fiind închisoarea de la 2 la 7 ani. 

În ambele coduri, banii sau bunurile 

primite sunt confiscate. În cazul în care 

bunurile nu pot fi recuperate, se confiscă 

echivalentul acestora în bani.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


