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Infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi 

imputabilă persoanei care a săvârşit-o.Infracţiunea este singurul temei al răspunderii 

penale. 

 

Contravenția este fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată ca atare prin lege, 

prin hotărâre a Guvernului ori prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, 

municipiului sau al sectorului municipiului București, a consiliului județean ori a 

Consiliului General al Municipiului București. 

 

1. Ce este corupţia? 

Corupţia, în sens larg, reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredinţate, în scopul 

satisfacerii unor interese personale sau de grup. 

Orice act al unei instituţii sau autorităţi care are drept consecinţă provocarea unei 

daune interesului public, în scopul de a promova un interes/profit personal sau de grup 

poate fi calificat drept „corupt”. 

Nu este însă obligatoriu să existe un prejudiciu (concret sau material) al interesului 

public pentru a putea identifica o faptă de corupţie. 

 

Exemplul 1: Să presupunem că o persoană X are un proces in instanţa de judecată 

pentru un litigiu imobiliar. Persoana X dă o sumă de bani, 

unuia/unora dintre membrii completului de judecată, sumă care este 

acceptată. Dacă după finalizarea procesului, persoana X câştigă, iar 

parte adversă face recurs: 

 Dacă hotărârea instanţei este invalidată de instanţa de recurs 

pe motive de drept, suntem în prezenţa unui fapt de corupţie 

unde acceptarea banilor a fost urmată de o sentinţa neintegră 

în prima fază 

 Dacă instanţa de recurs validează sentinţa primei instanţe 

pentru că ea era corectă în drept suntem tot în prezenţa unui 

fapt de corupţie săvârşit de prima instanţă 

 

Exemplul 2: Vi se solicită o sumă de bani de către un funcţionar de la arhivă sau 

un grefier pentru eliberarea unei adeverinţe/ certificat pe care era 

obligat de atribuţiile funcţiei sale să o/îl elibereze. Şi aceasta este tot 

o faptă de corupţie. 

Rezumând putem spune că ne aflăm în faţa unui fapt de corupţie atâta timp cât un 

magistrat, personal auxiliar sau funcţionar, profitând de poziţia sa, obţine alte beneficii 

personale, pentru sine sau pentru altul, în afara celor la care este îndreptăţit prin lege 

(salariu/indemnizaţii). 
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2. Ce nu este corupţie? 

Deşi există anumite fapte care vă pot produce uneori prejudicii importante făcute de 

funcţionari sau oficiali ai diverselor instituţii publice în cadrul sau prin depăşirea 

atribuţiilor lor de serviciu, ele nu pot şi nu trebuie catalogate drept “corupţie”, dacă 

intenţia funcţionarului nu a fost de a obţine un avantaj sau profit pentru el sau pentru 

altul. 

Exemple de astfel de fapte prin care se încalcă legile ori drepturile dumneavoastră sunt: 

abuzul administrativ, eroarea, depăşirea competenţei, neglijenţa. 

 

Exemple: Refuzul unui funcţionar/grefier de a vă elibera un certificat de grefă în 

situaţia în care aţi îndeplinit cerinţele legale şi aţi depus documentaţia 

completă este un abuz şi nu o faptă de corupţie. 

Reţinerea unei persoane de către poliţie peste termenul de 24 ore sau 

menţinerea în stare de arest după expirarea mandatului au natura de 

abuzuri şi nu de fapte de corupţie. 

Dacă pe extrasul de carte funciară obţinut de la judecătorie în vederea 

vânzării unui teren sau clădiri apar alte dimensiuni decât cele reale ale 

suprafeţei sau apar alte vecinătăţi suntem în prezenţa unei erori şi nu 

a unui fapt de corupţie. 

Dacă un funcţionar al Registrului Comerţului ale cărei atribuţii sunt de 

a primi şi înregistra în Registru anumite menţiuni ale unui agent 

economic, califică natura juridică a respectivelor menţiuni şi decide 

asupra înregistrării suntem în situaţia unei depăşiri de competenţă 

(prin substituirea în atribuţiile judecătorului delegat) şi nu a unui fapt 

de corupţie. 

Dacă funcţionara de la registratura unei instanţe vă primeşte petiţia 

sau cererea dar uită să vă dea număr de înregistrare suntem în 

situaţia unei neglijenţe şi nu a unui fapt de corupţie. 

Pentru repararea prejudiciilor cauzate de astfel de fapte calea care trebuie urmată 

este fie cea a reclamaţiei/contestaţiei administrative iar, în caz de nesoluţionare 

favorabilă, calea instanţei de judecată în cadrul unui proces în contenciosul 

administrativ sau, direct,calea instanţei civile, ori penale. 

 

INFRACTIUNILE DE CORUPTIE 

I. Luarea de mită (art.289 Cod Penal) este fapta funcționarului public care, 

direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau 

alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, 

în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea ori întârzierea îndeplinirii unui act 

ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act 

contrar acestor îndatoriri si se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și 
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interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică sau de a exercita 

profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta. 

II. Darea de mită (art.290 Cod Penal) este aceeaşi faptă privită în oglindă şi este 

reprezentată de promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase unui 

funcţionar de către o persoană pentru satisfacerea nelegală a unui interes. 

Fapta prevăzută în alin. (1) nu constituie infracțiune atunci când mituitorul a fost 

constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita. 

Mituitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire 

penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta 

Exemplul 1: Cetăţeanul care la intrarea ţară, înmânează 

funcţionarului vamal paşaportul cu 20$ în el pentru a 

se asigura că acesta va sări peste eventuala verificare a 

bagajelor săvârşeşte o faptă de corupţie prin dare de 

mită. Dacă funcţionarul vamal acceptă respectiva 

bancnotă se realizează o faptă de corupţie prin luare de 

mită. 

Exemplul 2: Acelaşi tip de corupţie se realizează şi în cazul în care 

agentul de circulaţie nu încheie proces verbal pentru 

sancţionarea unui şofer contravenient şi acceptă de la 

acesta o sumă de bani. 

 

III.Traficul de influenţã(art.291 Cod penal) 

Aceasta este infracţiunea prin care se pretind bani sau alte foloase de la o persoană 

fizică sau juridică de către o altă persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că 

are influenţã asupra unui funcţionar pentru a-l determina sã facă ori sã nu facă un act 

ce intrã în atribuţiile sale de serviciu. 

Infracţiunea de trafic de influenţă există chiar dacă persoana în cauză nu are în realitate 

influenţa pe care o pretinde. Infracţiunea se socoteşte săvârşită în momentul în care 

persoana care pretinde că are sau chiar are influenţă primeşte sau pretinde bani, 

influenţă sau alte foloase, sau acceptă promisiuni, daruri în scopul declarat de a 

determina un anume comportament profesional din partea funcţionarului. 

Exemplu: Fapta unui avocat care pretinde de la clientul său o 

sumă de bani sugerând că o va da judecătorului sau, 

după caz, procurorului pentru a le câştiga bunăvoinţa 

este o faptă de corupţie prin trafic de influenţă. Nu are 

nici o importanţă dacă aceşti bani vor fi daţi mai 

departe sau vor fi păstraţi de respectivul avocat. 

IV.Cumpărare de influenţă(art.292 Cod penal) care constă în fapta unei persoane de a 

oferi bani sau alte avantaje în schimbul promisiunii unei persoane de a îşi trafica 
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influenţa. Legiuitorul a vrut să îl pedepsească penal şi pe cel care dă bani ca în cazul 

dării de mită. 

Legislaţia prevede că banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul 

infracţiunilor menţionate în acest capitol se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, 

făptuitorul (în cazul în care este condamnat) este obligat la plata echivalentului lor în 

bani. 

 

 INFRACŢIUNI ASIMILATE CELOR DE CORUPŢIE: 

Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, a 

introdus sancţionarea unor fapte din sfera economică, fapte anterior neîncriminate şi 

care se constituiau în portiţe de generare a corupţiei: 

Sunt astfel sancţionate: 

a) stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate a bunurilor aparţinând statului în cadrul 

procedurilor de privatizare; 

b) acordarea de credite sau de subvenţii cu încălcarea legii; 

c) utilizarea creditelor sau a subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost 

acordate; 

d) influenţarea operaţiunilor economice ale unui agent economic de către cel ce are 

sarcina de a-l supraveghea, de a-l controla sau de a-l lichida; 

e) efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, 

atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii 

financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării 

sale; 

f) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate 

publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii. 

 

INFRACTIUNI DE SERVICIU 

Art. 295 Delapidarea 

(1) Insusirea, folosirea sau traficarea de catre un functionar, in interesul sau ori pentru 

altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza, se 

pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa 

o functie publica. 

(2) Tentativa se pedepseste. 

 

Art. 296 Purtarea abuziva 

(1) Intrebuintarea de expresii jignitoare fata de o persoana, de catre cel aflat in 

exercitarea atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau 

cu amenda. 
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(2) Amenintarea ori lovirea sau alte violente savarsite in conditiile alin.(1), se 

sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune ale carei limite 

speciale se majoreaza cu o treime. 

(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. 

 

Art. 297 Abuzul in serviciu 

(1) Fapta persoanei care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act 

sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare 

a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane 

juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda. 

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta persoanei care, in exercitarea 

atributiilor de serviciu, ingradeste exercitarea unui drept al unei persoane, ori creeaza 

pentru aceasta o situatie de inferioritate pe temei de rasa, nationalitate, origine etnica, 

limba, religie, sex, orientare sexuala, apartenenta politica, avere, varsta, dizabilitate, 

boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA. 

(3) Faptele prevazute in alin.(1) si (2) savarsite de un functionar se pedepsesc cu 

inchisoare de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie 

publica. 

(4) Actiunea penala pentru faptele prevazute in alin.(1) si (2) se pune in miscare la 

plangerea prealabila a persoanei vatamate. 

 

Art. 298 Neglijenta in serviciu 

(1) Incalcarea din culpa, de catre un functionar, a unei indatoriri de serviciu, prin 

neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca prin aceasta se 

cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei 

persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoare de la o luna 

la 6 luni sau cu amenda. 

(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. 

 

Art. 299 Folosirea abuziva a functiei in scop sexual 

(1) Fapta functionarului care, in scopul de a indeplini, a nu indeplini ori a intarzia 

indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu, sau in scopul de a face un 

act contrar acestor indatoriri, pretinde ori obtine favoruri de natura sexuala de la o 

persoana interesata direct sau indirect de efectele acelui act de serviciu, se pedepseste 

cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie 

publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta . 

(2) Pretinderea sau obtinerea de favoruri de natura sexuala, de catre un functionar care 

se prevaleaza sau profita de o situatie de autoritate ori de superioritate asupra victimei, 

ce decurge din functia detinuta, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
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amenda si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica sau de a 

exercita profesia sau activitatea in executarea careia a savarsit fapta . 

 

 

 

 

Art. 300 Uzurparea functiei 

Fapta functionarului care in timpul serviciului indeplineste un act ce nu intra in atributiile 

sale, daca prin aceasta s-a produs una dintre urmarile prevazute in art.297, se 

pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda. 

 

Art. 301 Conflictul de interese 

(1) Fapta functionarului care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori 

a participat la luarea unei decizii prin care s-a obtinut, direct sau indirect, un folos 

patrimonial, pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pana la gradul 

II inclusiv, sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de 

munca in ultimii 5 ani, sau din partea careia a beneficiat ori beneficiaza de foloase de 

orice natura, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii 

dreptului de a ocupa o functie publica. 

(2) Dispozitiile alin.(1) nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor 

normative. 

 

Art. 302 Folosirea de informatii privilegiate 

Fapta functionarului de a folosi, direct sau indirect informatii ce nu sunt destinate 

publicitatii, de care a luat cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu, ori permiterea 

accesului unor persoane neautorizate la astfel de informatii, in scopul obtinerii pentru 

sine sau pentru altul a unor foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu 

la 5 ani. 

 

Art. 303 Divulgarea informatiilor secrete de stat 

(1) Divulgarea, fara drept, a unor informatii secrete de stat, de catre cel care le 

cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca prin aceasta sunt afectate interesele unei 

persoane juridice dintre cele prevazute in art.175 alin. (1), se pedepseste cu inchisoare 

de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi . 

(2) Detinerea, fara drept, in afara indatoririlor de serviciu, a unui document ce contine 

informatii secrete de stat, daca poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice 

prevazute in art. 175 alin. (1), se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni 2 ani sau cu 

amenda. 

 

Art. 304 Divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice 
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(1) Divulgarea, fara drept, a unor informatii secrete de serviciu sau care nu sunt 

destinate publicitatii, de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca 

prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice, se 

pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda. 

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza divulgarea, fara drept, de date sau informatii 

prin care este identificat sau poate fi identificat un investigator sub acoperire, un martor 

protejat sau o persoana inclusa in Programul de protectie a martorilor. 

(3) Daca urmare faptei prevazute in alin. (2) s-a savarsit o infractiune impotriva 

investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau a persoanei incluse in 

Programul de protectie a martorilor, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani, iar 

daca s-a comis cu intentie o infractiune contra vietii, pedeapsa este inchisoarea de la 5 

la 12 ani. 

 

Art. 305 Neglijenta in pastrarea informatiilor 

(1) Neglijenta care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea 

unui document ce contine informatii secrete de stat, precum si neglijenta care a prilejuit 

altei persoane aflarea unei asemenea informatii, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 

luni la un an sau cu amenda. 

(2) Daca faptele prevazute in art. 303 alin. (1) si art. 304 au fost savarsite din culpa, 

limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate. 

 

Art. 306 Obtinerea ilegala de fonduri 

(1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, 

pentru primirea aprobarilor sau garantiilor necesare acordarii finantarilor rambursabile 

prin contractarea datoriei publice, daca are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor 

fonduri, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani. 

(2) Tentativa se pedepseste. 

 

Art. 307 Deturnarea de fonduri 

(1) Schimbarea destinatiei fondurilor banesti ori a resurselor materiale alocate unei 

autoritati publice sau institutii publice, fara respectarea prevederilor legale, se 

pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani. 

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si schimbarea, fara respectarea prevederilor 

legale, a destinatiei fondurilor provenite din finantarile rambursabile, contractate direct 

sau garantate de stat ori de unitatile administrativ-teritoriale. 

(3) Tentativa se pedepseste. 


