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DLA Piper lanseaza un ghid global al regimurilor legislative privitoare la
combaterea coruptiei
DLA Piper lanseaza ghidul multijurisdictional “Global bribery offenses”, un punct de plecare cuprinzator
pentru organizatiile care opereaza la scara globala si un material-suport în înțelegerea diferitelor regimuri
legislative la care sunt supuse. În acest sens, ghidul este disponibil pentru descarcare aici si permite
companiilor sa aiba o abordare informata referitor la identificarea și evaluarea riscului asociat coruptiei și
implementarea unor sisteme eficiente de conformitate.
Capitolul dedicat Romȃniei, care poate fi consultat aici , a fost realizat de catre Alexandru Arjoca, Counsel în
cadrul biroului nostru local, si ofera o perspectiva la zi a domeniului, ce va suferi, cel puțin la nivel declarativ,
modificari pe parcursul anului viitor: “Acest ghid reflecta o sinteza a reglementarilor la zi în materie de
anticorupție. În contextul adoptarii recente, la 17 decembrie, a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada
2021-2025, precum și pe fondul declarațiilor de presa ale ministrului justiției cu ocazia adoptarii acesteia de catre
Guvernul României, este de așteptat ca legislația în domeniu sa sufere modificari pe parcursul anului 2022, de
natura a combate proliferarea acestui fenomen și a facilita aderarea Romȃniei la Organizatia pentru Cooperare si
Dezvoltare Economica (OCDE).”
Fenomenul globalizarii ofera companiilor o amprenta cu adevarat internaționala, ceea ce implica oportunitați, dar
și riscuri noi, precum cele legate de respectarea legislației locale anti-mita și corupție. Standardele îmbunatațite în
identificarea infracțiunilor internaționale de dare si luare de mita au oferit fundalul pentru comunitatea de afaceri
de a gestiona eficient riscurile asociate acestui fenomen. Astfel, angajamentele privind combaterea coruptiei se
reflecta si în numarul tot mai mare (44 în prezent) de tari semnatare ale Conventiei Organizatiei pentru Cooperare
si Dezvoltare Economica (OCDE), la peste 20 de ani de la publicarea textului initial.
Ghidul “Global bribery offenses” reprezinta o lectura esențiala pentru cei care vor sa afle mai multe despre
domeniul de aplicare a legilor anticoruptie din întreaga lume.
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