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Conform proiectului de ordonanţă de urgenţă disponibil pe site-ul 
Ministerului Justiţiei azi, 19 ianuarie 2017, se aplică graţierea pentru 
următoarele infracţiuni din: 

 

A. Codul Penal 

Titlul IV – Infractiuni contra infaptuirii justitiei  

 

Nedenunţarea 

Art. 266. 

(1) Fapta persoanei care, luând cunoştinţă de comiterea unei fapte prevăzute de legea 
penală contra vieţii sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu înştiinţează de îndată 
autorităţile se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(2) Nedenunţarea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte. 

(3) Nu se pedepseşte persoana care, înainte de punerea în mişcare a acţiunii penale 
împotriva unei persoane pentru săvârşirea faptei nedenunţate, încunoştinţează autorităţile 
competente despre aceasta sau care, chiar după punerea în mişcare a acţiunii penale, a înlesnit 
tragerea la răspundere penală a autorului sau a participanţilor. 

 

Omisiunea sesizării 

Art. 267.  

(1) Funcţionarul public care, luând cunoştinţă de săvârşirea unei fapte prevăzute de legea 
penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia îşi îndeplineşte sarcinile, omite sesizarea de 
îndată a organelor de urmărire penală se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu 
amendă. 

(2) Când fapta este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la un an sau 
amenda. 

 

Inducerea în eroare a organelor judiciare 

Art. 268.  

(1) Sesizarea penală, făcută prin denunţ sau plângere, cu privire la existenţa unei fapte 
prevăzute de legea penală ori în legătură cu săvârşirea unei asemenea fapte de către o anumită 
persoană, cunoscând că aceasta este nereală, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani 
sau cu amendă. 

(2) Producerea sau ticluirea de probe nereale, în scopul de a dovedi existenţa unei fapte 
prevăzute de legea penală ori săvârşirea acesteia de către o anumită persoană, se pedepseşte 
cu închisoarea de la unu la 5 ani. 

(3) Nu se pedepseşte persoana care a săvârşit inducerea în eroare a organelor judiciare, 
dacă declară, înainte de reţinerea, arestarea sau de punerea în mişcare a acţiunii penale 
împotriva celui faţă de care s-a făcut denunţul sau plângerea ori s-au produs probele, că 
denunţul, plângerea sau probele sunt nereale. 

 

Favorizarea făptuitorului 

Art. 269.  

(1) Ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză 
penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate 
se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. 
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(2) Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege 
pentru fapta săvârşită de autor. 

(3) Favorizarea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte. 

 

Tăinuirea 

Art. 270 

(1) Primirea, dobândirea, transformarea ori înlesnirea valorificării unui bun, de către o 
persoană care fie a cunoscut, fie a prevăzut din împrejurările concrete că acesta provine din 
săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, chiar fără a cunoaşte natura acesteia, se 
pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. 

(2) Pedeapsa aplicată tăinuitorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege 
pentru fapta săvârşită de autor. 

(3) Tăinuirea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte. 

 

Obstrucţionarea justiţiei 

Art. 271.  

(1) Persoana care, fiind avertizată asupra consecinţelor faptei sale: 

a) împiedică, fără drept, organul de urmărire sau instanţa să efectueze, în condiţiile legii, un 
act procedural; 

b) refuză să pună la dispoziţia organului de urmărire penală, instanţei sau judecătorului 
sindic, în tot sau în parte, datele, informaţiile, înscrisurile sau bunurile deţinute, care i-au fost 
solicitate în mod explicit, în condiţiile legii, în vederea soluţionării unei cauze, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. 

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul persoanei urmărite sau judecate pentru 
infracţiunea care formează obiectul procesului penal. 

 

Influenţarea declaraţiilor 

Art. 272.  

(1) Încercarea de a determina sau determinarea unei persoane, indiferent de calitatea 
acesteia, prin corupere, prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant, săvârşită 
asupra sa ori asupra unui membru de familie al acesteia, să nu sesizeze organele de urmărire 
penală, să nu dea declaraţii, să îşi retragă declaraţiile, să dea declaraţii mincinoase ori să nu 
prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară, se pedepseşte 
cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă actul de intimidare sau corupere constituie prin el însuşi 
o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni. 

(2) Nu constituie infracţiune înţelegerea patrimonială dintre infractor şi persoana vătămată, 
intervenită în cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângere 
prealabilă sau pentru care intervine împăcarea. 

Mărturia mincinoasă 

Art. 273. 

(1) Fapta martorului care, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură în care se 
ascultă martori, face afirmaţii mincinoase ori nu spune tot ce ştie în legătură cu faptele sau 
împrejurările esenţiale cu privire la care este întrebat se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 
3 ani sau cu amendă. 

(2) Mărturia mincinoasă săvârşită: 

a) de un martor cu identitate protejată ori aflat în Programul de protecţie a martorilor; 

b) de un investigator sub acoperire; 

c) de o persoană care întocmeşte un raport de expertiză ori de un interpret; 

d) în legătură cu o faptă pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă ori 
închisoarea de 10 ani sau mai mare se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. 
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(3) Autorul nu se pedepseşte dacă îşi retrage mărturia, în cauzele penale înainte de reţinere, 
arestare ori de punerea în mişcare a acţiunii penale sau în alte cauze înainte de a se fi pronunţat 
o hotărâre ori de a se fi dat o altă soluţie, ca urmare a mărturiei mincinoase. 

 

Răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei 

Art. 274. 

Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unei persoane ori a unui membru de familie al acesteia, 
pe motiv că a sesizat organele de urmărire penală, a dat declaraţii ori a prezentat probe într-o 
cauză penală, civilă sau în orice altă procedură dintre cele prevăzute în art. 273, se 
sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale 
se majorează cu o treime. 

 

Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri 

Art. 275.  

(1) Sustragerea, distrugerea, reţinerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de 
probă sau de înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară, se 
pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează împiedicarea, în orice alt mod, ca un înscris 
necesar soluţionării unei cauze, emis de către un organ judiciar sau adresat acestuia, să ajungă 
la destinatar. 

 

Compromiterea intereselor justiţiei 

Art. 277.  

(1) Divulgarea, fără drept, de informaţii confidenţiale privind data, timpul, locul, modul sau 
mijloacele prin care urmează să se administreze o probă, de către un magistrat sau un alt 
funcţionar public care a luat cunoştinţă de acestea în virtutea funcţiei, dacă prin aceasta poate fi 
îngreunată sau împiedicată urmărirea penală, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani 
sau cu amendă. 

(2) Dezvăluirea, fără drept, de mijloace de probă sau de înscrisuri oficiale dintr-o cauză 
penală, înainte de a se dispune o soluţie de netrimitere în judecată ori de soluţionare definitivă a 
cauzei, de către un funcţionar public care a luat cunoştinţă de acestea în virtutea funcţiei, se 
pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. 

(3) Dezvăluirea, fără drept, de informaţii dintr-o cauză penală, de către un martor, expert sau 
interpret, atunci când această interdicţie este impusă de legea de procedură penală, se 
pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. 

(4) Nu constituie infracţiune fapta prin care sunt divulgate ori dezvăluite acte sau activităţi 
vădit ilegale comise de autorităţi într-o cauză penală. 

 

Încălcarea solemnităţii şedinţei 

Art. 278.  

Întrebuinţarea de cuvinte ori gesturi jignitoare sau obscene, de natură să perturbe activitatea 
instanţei, de către o persoană care participă sau asistă la o procedură care se desfăşoară în faţa 
instanţei, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. 

 

Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti 

Art. 287 

(1) Nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti săvârşită prin: 

a) împotrivirea la executare, prin opunerea de rezistenţă faţă de organul de executare; 

b) refuzul organului de executare de a pune în aplicare o hotărâre judecătorească, prin care 
este obligat să îndeplinească un anumit act; 

http://lege5.ro/App/Document/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41995249&d=2017-01-18#p-41995249
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c) refuzul de a sprijini organul de executare în punerea în aplicare a hotărârii, de către 
persoanele care au această obligaţie conform legii; 

d) neexecutarea hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea în muncă a unui 
salariat; 

e) neexecutarea hotărârii judecătoreşti privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data 
cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată; 

f) nerespectarea hotărârilor judecătoreşti privind stabilirea, plata, actualizarea şi recalcularea 
pensiilor; 

g) împiedicarea unei persoane de a folosi, în tot sau în parte, un imobil deţinut în baza unei 
hotărâri judecătoreşti, de către cel căruia îi este opozabilă hotărârea, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

h) nerespectarea unei măsuri de protecţie dispuse în executarea unui ordin european de 
protecţie.  

 

(2) În cazul faptelor prevăzute în lit. d)-g), acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea 
prealabilă a persoanei vătămate. 

(3) În cazul faptei prevăzute la alin. (1) lit. h), împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.  

 

Neexecutarea sancţiunilor penale 

Art. 288.  

(1) Sustragerea de la executare ori neexecutarea conform legii a unei pedepse 
complementare ori accesorii sau a măsurii de siguranţă prevăzute în art. 108 lit. b) şi lit. c), de 
către persoana fizică faţă de care s-au dispus aceste sancţiuni, se pedepseşte cu închisoare de 
la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. 

(2) 1 Sustragerea de la executarea unei măsuri educative privative de libertate prin părăsirea 
fără drept a centrului educativ sau a centrului de detenţie ori prin neprezentarea după expirarea 
perioadei în care s-a aflat legal în stare de libertate se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 
un an sau cu amendă. 

(3) Neexecutarea, de către mandatar sau administrator, a pedepselor complementare 
aplicate unei persoane juridice dintre cele prevăzute în art. 141 se pedepseşte cu amendă. 

 

Titlul V – Infractiuni de coruptie si de serviciu 

CAPITOLUL I – Infractiuni de coruptie  

 

Fapte săvârşite de către membrii instanţelor de arbitraj sau în legătură cu aceştia 

Art. 293.  

 Dispoziţiile art. 289 şi art. 290 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care, pe baza 
unui acord de arbitraj, sunt chemate să pronunţe o hotărâre cu privire la un litigiu ce le este dat 
spre soluţionare de către părţile la acest acord, indiferent dacă procedura arbitrală se 
desfăşoară în baza legii române ori în baza unei alte legi. 

 

Fapte săvârşite de către funcţionari străini sau în legătură cu aceştia 

Art. 294 

Prevederile prezentului capitol se aplică în privinţa următoarelor persoane, dacă, prin 
tratatele internaţionale la care România este parte, nu se dispune altfel: 

a) funcţionarilor sau persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de 
muncă ori altor persoane care exercită atribuţii similare în cadrul unei organizaţii publice 
internaţionale la care România este parte; 

b) membrilor adunărilor parlamentare ale organizaţiilor internaţionale la care România este 
parte; 
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c) funcţionarilor sau persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de 
muncă ori altor persoane care exercită atribuţii similare, în cadrul Uniunii Europene;  

d) persoanelor care exercită funcţii juridice în cadrul instanţelor internaţionale a căror 
competenţă este acceptată de România, precum şi funcţionarilor de la grefele acestor instanţe; 

e) funcţionarilor unui stat străin; 

f) membrilor adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat străin. 

g) juraţilor din cadrul unor instanţe străine.  

 

CAPITOLUL II 

Infracţiuni de serviciu 

Delapidarea 

Art. 295.  

(1)  Însuşirea, folosirea sau traficarea de către un funcţionar public, în interesul său ori pentru 
altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepseşte 
cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. 

(2) Tentativa se pedepseşte. 

 

Purtarea abuzivă 

Art. 296. 

(1)  Întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană de către cel aflat în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. 

(2) Ameninţarea ori lovirea sau alte violenţe săvârşite în condiţiile alin. (1) se sancţionează cu 
pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o 
treime. 

 

Abuzul în serviciu 

Art. 297. 

(1)  Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un 
act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a 
drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se 
pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o 
funcţie publică.  

(2)  Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru 
aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, 
sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică 
necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA. 

 

Neglijenţa în serviciu 

Art. 298.  

 Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin 
neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o 
pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei 
persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. 

 

Folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual 

Art. 299. 

(1) Fapta funcţionarului public care, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, a urgenta ori a 
întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act 
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contrar acestor îndatoriri, pretinde ori obţine favoruri de natură sexuală de la o persoană 
interesată direct sau indirect de efectele acelui act de serviciu se pedepseşte cu închisoarea de 
la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita 
profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta. 

(2) Pretinderea sau obţinerea de favoruri de natură sexuală de către un funcţionar public care 
se prevalează sau profită de o situaţie de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce 
decurge din funcţia deţinută, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi 
interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia sau 
activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta. 

 

Uzurparea funcţiei 

Art. 300.  

Fapta funcţionarului public care, în timpul serviciului, îndeplineşte un act ce nu intră în 
atribuţiile sale, dacă prin aceasta s-a produs una dintre urmările prevăzute în art. 297, se 
pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. 

 

Conflictul de interese 

Art. 301.  

(1) 33 Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un 
act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos 
patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II 
inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în 
ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se 
pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o 
funcţie publică.  

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor 
normative. 

 

Violarea secretului corespondenţei 

Art. 302 

 (1) Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reţinerea, fără drept, a unei corespondenţe 
adresate altuia, precum şi divulgarea fără drept a conţinutului unei asemenea corespondenţe, 
chiar atunci când aceasta a fost trimisă deschisă ori a fost deschisă din greşeală, se pedepsesc 
cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. 

(2) Interceptarea, fără drept, a unei convorbiri sau a unei comunicări efectuate prin telefon 
sau prin orice mijloc electronic de comunicaţii se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani 
sau cu amendă. 

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost săvârşite de un funcţionar public care 
are obligaţia legală de a respecta secretul profesional şi confidenţialitatea informaţiilor la care 
are acces, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(4) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, către o altă persoană sau către 
public, fără drept, a conţinutului unei convorbiri sau comunicări interceptate, chiar în cazul în 
care făptuitorul a luat cunoştinţă de aceasta din greşeală sau din întâmplare, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(5) Nu constituie infracţiune fapta săvârşită: 

a) dacă făptuitorul surprinde săvârşirea unei infracţiuni sau contribuie la dovedirea săvârşirii 
unei infracţiuni; 

 

b) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificaţie pentru viaţa comunităţii şi a 
căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate. 

(6) Deţinerea sau confecţionarea, fără drept, de mijloace specifice de interceptare ori de 
înregistrare a comunicaţiilor se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.  



7 
 

(7) Pentru faptele prevăzute la alin. (1), acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea 
prealabilă a persoanei vătămate.  

 

Divulgarea informaţiilor secrete de stat 

Art. 303. 

(1) Divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de stat, de către cel care le cunoaşte 
datorită atribuţiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele unei persoane juridice 
dintre cele prevăzute în art. 176, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea 
exercitării unor drepturi. 

(2) Deţinerea, fără drept, în afara îndatoririlor de serviciu, a unui document ce conţine 
informaţii secrete de stat, dacă poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice 
prevăzute în art. 176, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(3) Persoana care deţine un document ce conţine informaţii secrete de stat, care poate 
afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevăzute în art. 176, nu se pedepseşte dacă 
predă de îndată documentul la organul sau instituţia emitentă. 

 

Divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice  

Art. 304.  

(1)  Divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate 
publicităţii, de către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt 
afectate interesele sau activitatea unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 
ani sau cu amendă. 

(2)  Divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate 
publicităţii, de către cel care ia cunoştinţă de acestea, se pedepseşte cu închisoare de la o lună 
la un an sau cu amendă. 

(3) Dacă, urmare a faptei prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), s-a săvârşit o infracţiune împotriva 
investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau a persoanei incluse în Programul de 
protecţie a martorilor, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani, iar dacă s-a comis cu intenţie 
o infracţiune contra vieţii, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani. 

 

Neglijenţa în păstrarea informaţiilor 

Art. 305. 

(1) Neglijenţa care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui 
document ce conţine informaţii secrete de stat, precum şi neglijenţa care a prilejuit altei 
persoane aflarea unei asemenea informaţii se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau 
cu amendă. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele prevăzute în art. 303 alin. (1) şi art. 304, 
dacă au fost săvârşite din culpă. 

 

Obţinerea ilegală de fonduri 

Art. 306.  

(1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru 
primirea aprobărilor sau garanţiilor necesare acordării finanţărilor obţinute sau garantate din 
fonduri publice, dacă are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri, se pedepseşte cu 
închisoarea de la 2 la 7 ani. 

(2) Tentativa se pedepseşte. 

 

Deturnarea de fonduri 

Art. 307. 
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(1)  Schimbarea destinaţiei fondurilor băneşti ori a resurselor materiale alocate unei autorităţi 
publice sau instituţii publice, fără respectarea prevederilor legale, se pedepseşte cu închisoarea 
de la unu la 5 ani. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi schimbarea, fără respectarea prevederilor 
legale, a destinaţiei fondurilor provenite din finanţările obţinute sau garantate din fonduri publice. 

(3) Tentativa se pedepseşte. 

 

Faptele care au produs consecinţe deosebit de grave 

Art. 309 

Dacă faptele prevăzute în art. 295, art. 297, art. 298, art. 300, art. 303, art. 304, art. 306 sau 
art. 307 au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de 
lege se majorează cu jumătate. 

 

TITLUL IX - Infracţiuni electorale 

Împiedicarea exercitării drepturilor electorale 

Art. 385. 

(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi 
ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. 

(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu 
închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

 

Coruperea alegătorilor 

Art. 386.  

(1) 2 Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării 
alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se 
pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, 
inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice. 

 

Frauda la vot 

Art. 387. 

(1) Fapta persoanei care votează: 

a) fără a avea acest drept; 

b) de două sau mai multe ori; 

c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător 

se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării 
unor drepturi. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de 
identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals. 

 

Frauda la votul electronic 

Art. 388. 

Tipărirea şi utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a sistemului de vot 
electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot în format electronic se 
pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. 

 

Violarea confidenţialităţii votului 
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Art. 389.  

(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseşte cu amendă. 

(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, 
pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor 
drepturi. 

 

Nerespectarea regimului urnei de vot 

Art. 390.  

(1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepseşte cu 
închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

(2) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secţiei de 
votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiţii decât cele prevăzute 
de lege se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea 
exercitării unor drepturi. 

 

Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale 

Art. 391.  

(1)  Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepseşte cu 
închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe lista electorală 
permanentă ori de pe lista electorală complementară a unor persoane care nu figurează în 
această listă.  

(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează 
înregistrarea ori însumarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare sau determină repartizarea 
mandatelor în afara prevederilor legii se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi 
interzicerea exercitării unor drepturi. 

(4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care 
duc la alterarea sistemului informaţional naţional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor. 

 

Fapte săvârşite în legătură cu un referendum 

Art. 392. 

Dispoziţiile art. 385-391 se aplică în mod corespunzător şi în cazul faptelor săvârşite cu 
prilejul unui referendum. 

 

Sancţionarea tentativei 

Art. 393. 

Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 385 şi art. 387-391 se pedepseşte. 

 

 

B. Legea 78/2000 

 

Art. 7. 

Faptele de luare de mită sau trafic de influenţă săvârşite de o persoană care: 

a)  exercită o funcţie de demnitate publică; 

b)  este judecător sau procuror; 

c)  este organ de cercetare penală sau are atribuţii de constatare ori de sancţionare a 
contravenţiilor; 
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d)  este una dintre persoanele prevăzute la art. 293 din Codul penal 

 se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la art. 289 sau 291 din Codul penal, ale cărei limite 
se majorează cu o treime. 

 

SECŢIUNEA a 3-a 

Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie 

Art. 10.  

Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor 
drepturi următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de 
bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: 

a) stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală, a 
bunurilor aparţinând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administraţiei publice 
locale este acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare ori de executare silită, de 
reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operaţiuni comerciale, ori a bunurilor 
aparţinând autorităţii publice sau instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora 
sau de executare silită, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de 
gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară;  

b) acordarea de subvenţii cu încălcarea legii sau neurmărirea, conform legii, a respectării 
destinaţiei subvenţiilor;  

c) utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum şi 
utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie 
rambursate din fonduri publice.  

 

Art. 11 

(1) Fapta persoanei care, având sarcina de a supraveghea, a controla, a reorganiza sau a 
lichida un operator economic privat, îndeplineşte pentru acesta vreo însărcinare, intermediază 
ori înlesneşte efectuarea unor operaţiuni comerciale sau financiare ori participă cu capital la un 
asemenea operator economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos 
necuvenit, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi 
interzicerea unor drepturi. 

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârşită într-un interval de 5 ani de la încetarea 
însărcinării, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă. 

 

Art. 12.  

Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în 
scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: 

a) 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; 

b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori 
permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii. 

 

Art. 13 

Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau 
patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influenţa ori 
autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase 
necuvenite, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. 

 

Art. 13^1 

În cazul infracţiunii de şantaj, prevăzută de art. 207 din Codul penal, în care este implicată o 
persoană dintre cele prevăzute la art. 1, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. 
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Art. 13^2 

În cazul infracţiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcţiei, dacă funcţionarul public 
a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se 
majorează cu o treime. 

Art. 15. 

Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezenta secţiune se pedepseşte. 

Art. 16. 

Dacă faptele prevăzute în prezenta secţiune constituie, potrivit Codului penal sau unor legi 
speciale, infracţiuni mai grave, acestea se pedepsesc în condiţiile şi cu sancţiunile stabilite în 
aceste legi. 

 

 

C. Legea 656/2002 

 

Art. 31. 

(1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 25 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai 
gravă. [cu privire la furnizarea de informatii de catre personalul Oficiul Naţional de Prevenire 
şi Combatere a Spălării Banilor] 

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de 
la 3 luni la 2 ani sau amenda. 

 

D. Legea 241/2005 privind evaziunea fiscala 

 

Art. 4.  

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani refuzul nejustificat al 
unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din 
patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel 
mult 15 zile de la somaţie. 

 

Art. 8.  

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor 
drepturi stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, 
având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri 
de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. 

(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor 
drepturi asocierea în vederea săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1). 

(3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte. 

 

Art. 9.  

(1) 4Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani 
şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea 
obligaţiilor fiscale: 

a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; 

b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a 
operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;  

c) evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la 
bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;  
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d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori 
de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor 

e) executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a 
datelor; 

f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, 
declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale 
persoanelor verificate; 

g) substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a 
bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului 
de procedură penală. 

(2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în 
echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a 
acesteia se majorează cu 5 ani.  

 (3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, 
în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă 
a acesteia se majorează cu 7 ani.  


