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CONVENŢIA OCDE ÎMPOTRIVA 

MITEI 
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Convenţie = 1. Înțelegere, acord între două sau mai multe state, instituții sau persoane cu privire la anumite probleme sau la 

anumite obiective. ♦ (Jur.) Contract; denumire dată unor tratate internaționale. ♦ (În artă) Înțelegere tacită de a admite unele 

procedee sau ficțiuni. 2. (La pl.) Deprinderi stabilite prin tradiție. [Var.: convénțiune s. f.] – Din fr. convention, lat. conventio, -

onis. 

OCDE = Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este o organizație internațională care are la bază prin-

cipiile democrației reprezentative și a economiei de piață libere. Ea a fost formată în anul 1941, sub numele de Organizația 

pentru Cooperare Economică Europeană, și are în momentul de față 33 de state membre, dintre care 30 sunt clasificate ca 

fiind țări cu venituri mari.  

Surse:  Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998  
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Convenţia OCDE împotriva mitei, 

cunoscută şi sub numele de Convenţia 

privind combaterea mituirii funcţionarilor 

publici străini în tranzacţiile comerciale 

internaţionale, este o convenţie care are ca 

obiect reducerea corupţiei în ţările aflate în 

curs de dezvoltare prin încurajarea 

sancţionării mitei în tranzacţiile comerciale 

internaţionale efectuate de companiile 

care sunt bazate în ţări membre ale Con-

venţiei şi crearea în acest mod a unui teren 

de joc egal în mediul de afaceri inter-

naţional. Ceea ce o face într-adevăr deose-

bită este faptul că este singurul instrument 

internaţional anticorupţie care se axează 

pe cei de dau mită, nu pe cei ce iau. 

 Ţările care au semnat această con-

venţie se obligă astfel să adopte legislaţii 

care să criminalizeze actul de a mitui un 

funcţionar public străin. Responsabile cu 

implementarea legilor şi regulilor în con-

formitate cu convenţia şi cu punerea în 

execuţie a acestora sunt statele membre, 

OCDE neavând autoritatea de a implemen-

ta convenţia, ci doar de a monitoriza imple-

mentarea acesteia de către ţările semna-

tare. Această monitorizare este efectuată 

în două etape. Prima etapă constă într-o 

examinare a legislaţiei menită să imple-

menteze convenţia în ţările membre cu 

scopul de a evalua dacă aceste legi sunt sau 

nu adecvate ţelului lor. A doua etapă con-

stă în evaluarea eficacităţii şi efectivităţii cu 

care această legislaţie este aplicată. 

 Convenţia a fost semnată la data 

de 17 decembrie 1997 şi a intrat în vigoare 

la data de 15 februarie 1999. În momentul 

de faţă fac parte din ea 39 de ţări.  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


