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Activităţile au fost 
desfăşurate cu elevii cla-
selor a XII-a din Liceul Te-
oretic “Ioan Petruş”, lice-
enilor fiindu-le prezentate 
formele, cauzele şi conse-
cinţele corupţiei, precum 
şi mijloacele de prevenire 
şi combatere a acestora. 
Scopul a fost formarea, 
în rândul tinerei genera-
ţii, a unei noi mentalităţi 
cu privire la modul în care 
trebuie abordat fenome-
nul corupţiei, liceenIi fiind 
încurajaţi să nu tolereze 
comportamentele lipsite 
de integritate şi să ia ati-
tudine prin sesizarea fap-
telor de corupţie de care 
iau cunoştinţă.

Convinşi fiind de ne-
cesitatea de a se implica 
în susţinerea demersulului 
iniţiat de către DGA prin 
intermediul campaniei „Tu 
poţi face lumină”, o parte 
dintre tinerii participanţi 
la prelegerile şi dezbateri-
le ce au avut loc la Lice-
ul Teoretic “Ioan Petruş” 
au dorit să devină promo-
tori ai campaniei, astfel, 
la data de 1 noiembrie, 
aceştia s-au alăturat ofiţe-
rilor specialişti din cadrul 
Direcţiei Anticorupţie pen-
tru Municipiul Bucureşti şi 
judeţul Ilfov în activitatea 
de educaţie pentru pro-
movarea integrităţii des-
făşurată la Primăria Ora-
şului Otopeni şi adre-
sată angajaţilor acestei 
instituţii.

Mesaj simbolic 
către funcționarii 
publici

Prin participarea lice-
enilor la această activita-
te de prevenire a corupţiei 
s-a dorit transmiterea de 
către aceştia, în mod sim-
bolic, a unui mesaj către 
funcţionarii publici, şi anu-
me că îşi doresc să trăiască 
şi să se dezvolte într-o so-
cietate sănătoasă, iar pen-
tru acest lucru este nevo-
ie ca funcţionarul public să 

dea dovadă de integritate.
Funcţionarilor  publici 

din cadrul Primăriei Ora-
şului Otopeni le-au fost 
distribuite, de către elevi, 
afişe, pliante şi  fly-ere cu 
mesajele campaniei „Tu 
poţi face lumină”, iar comi-
sarul şef de poliţie Coste-
la Hostinar şi subcomisarul 
de poliţie Ion Cazan le-au 
prezentat acestora  con-
secinţele implicării în fapte 
de corupţie, precum şi ce-
le datorate situaţiilor în ca-
re cei care i-au cunoştinţă 
de săvârşirea unor astfel 
de fapte, datorită nepăsă-
rii, nu sesizează instituţiile 
competente.

De asemenea, celor 
prezenţi la activitate li s-au 
prezentat obiectivele cam-
paniei, respectiv obligaţiile 
care derivă din calitatea 
de funcţionar public, ati-
tudinea în faţa unor po-
sibile fapte de corupţie, 
conştientizarea cetăţenilor 
cu privire la atitudinea ci-
vică de normalitate ce tre-
buie adoptată atunci când 
iau cunoştinţă de comite-
rea unor fapte de corupţie, 
respectiv de a sesiza aces-
te fapte prin modalităţile 
prevăzute de lege, inclusiv 
prin apelarea Call Center 
Anticorupţie 0800 806 806.

Infracțiunile de 
corupție

Potrivit  art. 5,  alin. 
1 din Legea nr. 78 din 8 
mai 2000 pentru preveni-
rea, descoperirea şi sanc-
ţionarea faptelor de co-
rupţie, sunt infracţiuni de 

corupţie infracţiunile pre-
văzute la art. 289-292 
din Codul penal, inclusiv 
atunci când acestea sunt 
comise de persoanele 
prevăzute la art. 308 din 
Codul penal, şi anume:

 Luarea de mi-
tă (art. 289 Cod Penal): 
Fapta funcţionarului pu-
blic care, direct ori indi-
rect, pentru sine ori pen-
tru altul, pretinde ori pri-
meşte bani sau alte fo-
loase, în legătură cu în-
deplinirea, neîndeplini-
rea, urgentarea ori întâr-
zierea îndeplinirii unui act 
ce intră în îndatoririle sa-
le de serviciu sau în legă-
tură cu îndeplinirea unui 
act contrar acestor înda-
toriri, se pedepseşte cu 
închisoarea de la 3 la 10 
ani şi interzicerea exerci-
tării dreptului de a ocupa 
o funcţie publică ori de a 
exercita profesia sau acti-
vitatea în executarea că-
reia a săvârşit fapta.

 Darea de mită (art. 
290 Cod Penal): Promisi-
unea, oferirea sau darea 
de bani ori alte foloase, 
în condiţiile arătate în art. 
289, se pedepseşte cu în-
chisoarea de la 2 la 7 ani.

Fapta nu constitu-
ie infracţiune atunci când 
mituitorul a fost con-
strâns prin orice mijloa-
ce de către cel care a lu-
at mita.

 Traficul de influen-
ţă (art. 291 Cod Penal): 
Pretinderea, primirea ori 
acceptarea promisiunii de 
bani sau alte foloase, di-
rect sau indirect, pentru 

sine sau pentru altul, să-
vârşită de către o persoa-
nă care are influenţă sau 
lasă să creadă că are in-
fluenţă asupra unui funcţi-
onar public şi care promite 
că îl va determina pe aces-
ta să îndeplinească, să nu 
îndeplinească un act con-
trar acestor îndatoriri, se 
pedepseşte cu închisoarea 

de la 2 la 7 ani.
 Cumpărarea de 

influenţă (art. 292 Cod 
Penal): Promisiunea, ofe-
rirea sau darea de bani 
ori alte foloase, pentru si-
ne sau pentru altul, direct 
sau indirect, unei persoa-
ne care are influenţă sau 
lasă să creadă că are in-
fluenţă asupra unui func-

ţionar public, pentru a-l 
determina pe acesta să 
îndeplinească, să nu în-
deplinească, să urgente-
ze ori să întârzie îndepli-
nirea unui act ce intră în 
îndatoririle sale de servi-
ciu sau să îndeplinească 
un act contrar acestor în-
datoriri, se pedepseşte cu 
închisoare de la 2 la 7 ani.

Campania anticorupţie „Tu poţi face lumină” 
continuă în localitatea ilfoveană Otopeni

În data de 29 octombrie a.c. ofiţerii de prevenire ai Direcţiei 
Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov s-au aflat 
în mijlocul liceenilor din oraşul Otopeni, continuând campania 
naţională anticorupţie „Tu poţi face lumină”.

Cristina nedelCu

Comisar șef de poliție Costela Hostinar și 
subcomisar de poliție Ion Cazan


