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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.

Organizaţia Naţiunilor Unite = o organizație internațională, cu 192 de state membre, care are misiunea de a asigura pacea
mondială, respectarea drepturilor omului, cooperarea internațională și respectarea dreptului internațional. Ea a fost întemeiată la data de 24 octombrie 1945.
Surse: Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998
Surse imagini: FreeDigitalPhotos.net
Dreptul de Autor (Copyright) apartine Asociaţiei Române pentru Transparenţă. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere neautorizata, publica sau
privata, copiere sau plagiere, constituie incalcare a acestui drept de autor. Este permisa reproducerea acestui material doar in scopul educatiei personale/
formarii profesionale, si numai pentru acele persoane care sunt inscrise in respectivul program de pregatire al Transparency International Romania
(pentru care a fost pregatit acest material). Copierea, distribuirea sau imprumutarea in alte scopuri, sau scopuri comerciale este interzisa. ORICE persoana care incalca aceste prevederi va fi tinuta responsabila pentru toate prejudiciile produse (directe sau indirecte).

VALORI
cod filosofic profund
internalizat care servește drept ghid pentru
stabilirea obiectivelor,
adoptarea deciziilor,
soluționarea conflictelor si modul de comportament

Convenţia

Naţiunilor

Unite

împotriva

corupţiei este una din cele mai importante
documente existente în lupta împotriva
corupţiei. Ea este relativ recentă, fiind
adoptată la data de 31 octombrie 2003 la
New York, după ce a fost discutată pe larg
timp de aproape un an. În românia, Convenţia a fost ratificată prin Legea nr.
365/2004, publicată în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr.903 din data de 5

PRINCIPII

octombrie 2004.

punere în aplicare a măsurilor anticorupţie
descrise de textul Convenţiei.
Măsurile prezentate de textul Convenţiei se adresează atât sectorului public,
cât şi celui privat. În ceea ce priveşte prevenirea corupţiei, măsurile includ modele de
politici publice preventive, ca de exemplu
înfiinţarea de organisme anticorupţie, şi
încurajarea statelor să promoveze implicarea organizaţiilor non-guvernamentale
şi comunitare în lupta împotriva corupţiei.

Scopurile principale acestei con-

În cazul criminalizării faptelor de corupţie,

venţii sunt în număr de trei. Primul constă

Convenţia cere ca ţarile să stabilească, sau

în promovarea şi întărirea măsurilor de

măcar să ia în considerare stabilirea unui

prevenire şi combatere a corupţiei în ve-

număr de infracţiuni care să acopere o

derea creşterii eficienţei şi efectivităţii aces-

largă gamă de fapte de corupţie. În vederea

tora. Al doilea constă în promovarea, facili-

promovării cooperării internaţionale, state-

CULTURĂ DE

tarea şi susţinerea cooperării internaţionale

le au fost de acord să coopereze unele cu

ORGANIZAȚIE

şi a acordării de asistenţă în prevenirea şi

altele în toate aspectele luptei împotriva

lupta împotriva corupţiei, inclusiv în ve-

corupţiei, de la prevenirea faptelor de

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

derea recuperării de bunuri. Al treilea scop

corupţie la urmărirea penală a celor ce se

este promovarea integrităţii, a asumării

fac vinovaţi de comiterea acestora. Un pas

răspunderii şi a managementului adecvat al

uriaş înainte în lupta împotriva corupţiei a

afacerilor publice şi al prorietăţii publice.

fost faptul că statele s-au pus de acord în

enunțarea conduitelor
așteptate pentru onorarea fiecărei valori

Textul Convenţiei este împărţit în
capitole, fiecare dintre acestea conţinând
măsuri cu privire la un anumit aspect al
luptei împotriva corupţiei. Astfel, documentul conţine capitole dedicate măsurilor preventive anticorpţie, criminalizării faptelor
de corupţie şi instituţiilor de aplicare a legii,

legătură cu recuperarea de bunuri, care
este unul dintre principiile fundamentale
ale Convenţiei, fiind o problemă importantă
pentru ţările în care corupţia a afectat grav
fondurile naţionale şi în care aceste resurse
sunt necesate pentru reconstrucţia şi reabilitarea acestora sub noi guvernari.

cooperării internaţionale, recuperării de

În momentul de faţă, Convenţia

bunuri, precum şi asistenţei tehnice şi

Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei a fost

schimbului de informaţii. Un capitol separat

semnată de 140 de ţări, fiind ratificată sau

conţine indicaţii despre mecanismele de

acceptată într-un total de 161 de ţări.

