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LUAREA DE MITĂ
luare de mită = Fapta funcţionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori
acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, 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 îndatoririi.
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VALORI
cod filosofic profund
internalizat care servește drept ghid pentru
stabilirea obiectivelor,
adoptarea deciziilor,
soluționarea conflictelor si modul de comportament

PRINCIPII
enunțarea conduitelor
așteptate pentru onorarea fiecărei valori

CULTURĂ DE
ORGANIZAȚIE
ansamblu de valori,
principii, filosofie, practici și cutume care definesc o instituție

“Deşi mita este mică,
vina este mare.”
(Edward Coke)

Mita este acţiunea de a da sau
primi un cadou care are ca scop influenţarea comportamentului recipientului în
favoarea cuiva. În “Black’s Law Dictionary”, cel mai răspândit dicţionar juridic
din Statele Unite ale Americii, ea este
definită ca oferirea, darea, primirea sau
solicitarea oricărui obiect de valoare
pentru a influenţa acţiunile unui oficial
sau ale oricărei alte persoane aflate într
-o funcţie publică sau legală. Cadoul
poate consta dintr-o sumă de bani, un
bun, o proprietate, un privilegiu, o favoare, un obiect de valoare, un avantaj
sau o promisiune de a influenţa acţiunile, favoarea sau votul unei persoane
aflate într-o funcţie publică sau legală.
Mita este considerată o infracţiune peste tot în lume. Cu toate acestea,
ea este una din cele mai cunoscute acte
de corupţie din lume, din cauza largii
sale răspândiri. Bineînţeles, ce anume
poate fi considerat mită diferă de la ţară

la ţară, în funcţie nu doar de legislaţie,
ci şi de normele culturale şi societale.
În Codul Penal din România,
mita este împărţită în două categorii:
luarea de mită şi darea de mită. Fiecare
dintre acestea este tratată ca o infracţiune separată, cu propriile reguli şi sancţiuni. Articolul 308 al Codului Penal este
dedicat în întregime luării de mită şi
sancţionării acesteia.
Conform Convenţiei Penale
privind Corupţia, adoptată de Consiliul
Europei, luarea de mită este clasificată
ca fiind o activitate de corupţie pasivă.
În România, ea se sancţionează printr-o
pedeapsă cu închisoarea de la 3 la maxim 12 sau 15 ani (după caz), iar banii
sau bunurile obţinute se confiscă sau, în
cazul în care acestea nu mai pot fi recuperate, se va plăti de către vinovat contravaloarea acestora în bani.

