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CONVENŢIA UNIUNII EUROPENE CU PRIVIRE LA 

LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI CE IMPLICĂ OFICIALI AI  

COMUNITĂŢILOR EUROPENE SAU AI STATELOR  

MEMBRE  
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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. 
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Convenţia Uniunii Europene cu 

privire la lupta împotriva corupţiei ce im-

plică oficiali ai comunităţilor europene sau 

ai statelor membre este o convenţie cheie 

pentru lupta împotriva corupţiei în Europa. 

Ea a fost formulată la data de 26 mai 1997, 

fiind bazată pe articolul K. 3 (2) (c) al 

Tratatului Uniunii Europene, şi a intrat în 

vigoare la data de 28 septembrie 2005. 

România a aderat la ea la data de 8 noiem-

brie 2007, prin intermediul unei decizii a 

Consiliului Uniunii Europene prin care se 

accepta aderarea României şi a Bulgariei la 

aceasta. 

 În principiu, pe baza acestei Con-

venţii, statele membre trebuie să se asig-

ure că un comportament care constituie un 

act de corupţie pasivă sau activă realizat de 

un reprezentant al lor, precum şi partici-

parea şi instigarea acestor acte, este pasi-

bilă de sancţiuni penale. În cazuri grave, 

acestea ar putea să includă pedepse priva-

tive de libertate care, la rândul lor, pot 

duce chiar şi la extrădare. În plus, statele 

membre trebuie să ia măsurile necesare 

pentru a permite şefilor de întreprinderi 

sau oricăror alte persoane care au puterea 

de a lua decizii sau de a exercita control în 

cadrul unei companii de a fi trase la 

răspundere penală în cazurile de corupţie 

activă ce implică o persoană aflată sub au-

toritatea lor şi care acţionează în numele 

companiei. Statele membre au posibili-

tatea de a adopta dispoziţii de drept intern 

care depăşesc obligaţiile prevăzute în Con-

venţie. 

 Dreptul penal naţional relevant 

trebuie să se aplice principiul conform 

căruia o persoană care a fost deja judecată 

într-un stat membru nu poate fi urmărită 

penal într-un alt stat membru pentru ace-

leaşi fapte, cu condiţia ca în cazul în care o 

sancţiune a fost aplicată, aceasta a fost 

executată, este de fapt în curs de executa-

re sau nu mai poate fi executată în con-

formitate cu legislaţia din statul de 

condamnare. Sunt totuşi posibile excepţii 

de la această regulă. 

 În cazul unui litigiu între statele 

membre privind interpretarea sau 

aplicarea Convenţiei, şi în absenţa unei 

rezoluţii bilaterale, cazul trebuie să fie ex-

aminat de către Consiliu, în conformitate 

cu procedura prevăzută în Tratatul UE. În 

cazul în care Consiliul nu găseşte o soluţie 

în termen de şase luni, una dintre părţile 

aflate în litigiu poate sesiza Curtea de Jus-

tiţie a Comunităţilor Europene. Această 

instanţă are, de asemenea, competenţă în 

litigiile dintre un stat membru şi Comisia 

Europene.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


