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CUMPĂRAREA DE INFLUENŢĂ 

cumpărarea de influenţă = promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase unei persoane 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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Cumpărarea de influenţă este o 

infracţiune de corupţie constând în promis-

iunea, oferirea sau darea de bani sau alte 

bunuri unei alte persoane care are influ-

enţă sau lasă să creadă că are influenţă 

asupra unui funcţionar public, cu scopul de 

a-l determina pe acesta să facă ori să nu 

facă un act ce intră în atribuţiile sale de 

serviciu sau de a influenţa o decizie a 

acestuia. 

 Spre deosebire de traficul de influ-

enţă, unde simpla ofertă de a influenţa pe 

cineva contra cost este clasificată ca in-

fracţiune, cumpărarea de influenţă nu este 

considerată infracţiune decât în momentul 

în care banii sau bunurile oferite sunt ac-

ceptate.  

 În Codul Penal aflat în vigoare, 

doar traficul de influenţă este considerat a 

fi o infracţiune, pedepsită cu închisoarea 

între 2 şi 10 ani. Celui care cumpără influ-

enţă nu i se aplica nici o pedeapsă până la 

apariţia articolului 61 al legii nr. 78/2000. În 

Codul Penal nou, cumpărarea de influenţă 

este listată ca fiind o infracţiune separată, 

pedepsită cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi 

cu interzicerea unor drepturi. Făptuitorul 

nu este pedepsit în cazul în care denunţă 

fapta înainte ca autorităţile să se sesizeze, 

iar banii sau bunurile îi sunt returnate. În 

cazul în care făptuitorul nu denunţă fapta, 

banii sau bunurile sunt confiscate. Dacă 

acestea nu pot fi recuperate, se confiscă un 

echivalent al acestora.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


