CARTEA II
MODIFICAREA UNOR REGLEMENTARI IN SCOPUL PREVENIRII
SI COMBATERII CORUPTIEI

TITLUL I
Asigurarea transparentei in exercitarea functiilor publice,
prevenirea si combaterea coruptiei

Art. I. - Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificarile si
completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
”Art. 5. - (1) In intelesul prezentei legi, sunt infractiuni de coruptie infractiunile prevazute la art.
254-257 din Codul penal, la art. 61 si 82 din prezenta lege, precum si infractiunile prevazute in
legi speciale, ca modalitati specifice ale infractiunilor prevazute la art. 254-257 din Codul penal,
si la art. 61 si 82 din prezenta lege.”
2. La articolul 5, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
“(4) Dispozitiile prezentei legi sunt aplicabile si infractiunilor impotriva intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene prevazute la art. 181-183, prin sanctionarea carora se asigura protectia
fondurilor si a resurselor Comunitatilor Europene.”
3. Dupa articolul 6 se introduce articolul 61 cu urmatorul cuprins:
“Art. 61. - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau
indirect, unei persoane care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui
functionar, pentru a-l determina sa faca ori sa nu faca un act ce intra in atributiile sale de
serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 10 ani.
(2) Faptuitorul nu se pedepseste daca denunta autoritatii fapta mai inainte ca organul de
urmarire sa fi fost sesizat pentru acea fapta.
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul infractiunii prevazute la alin. (1) se
confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in
bani.
(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat in cazul prevazut la
alin. (2).”
4. Alineatul (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
“(3) Daca infractiunile prevazute la art. 256 si 257 din Codul penal, precum si infractiunile
prevazute la art. 61 si 82 din prezenta lege au fost savarsite de una dintre persoanele
mentionate la alin. (1) si (2), maximul special al pedepsei se majoreaza cu 2 ani.”

5. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 8. - Constituie infractiunile prevazute la art. 254-257 din Codul penal, art. 61 si 82 din
prezenta lege si faptele incriminate in aceste texte savarsite de manageri, directori,
administratori, cenzori sau alte persoane cu atributii de control la societatile comerciale,
companiile si societatile nationale, regiile autonome si la orice alti agenti economici.”
6. Dupa articolul 8 se introduc articolele 81 si 82 cu urmatorul cuprins:
“Art. 81. - Prevederile art. 254-257 din Codul penal si ale art. 61 si 82 din prezenta lege se aplica
in mod corespunzator si urmatoarelor persoane:
a) functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca
ori altor persoane care exercita atributii similare in cadrul unei organizatii publice internationale
la care Romania este parte;
b) membrilor adunarilor parlamentare ale organizatiilor internationale la care Romania este
parte;
c) functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca
ori altor persoane care exercita atributii similare in cadrul Comunitatilor Europene;
d) persoanelor care exercita functii judiciare in cadrul instantelor internationale a caror
competenta este acceptata de Romania, precum si functionarilor de la grefele acestor instante;
e) functionarilor unui stat strain;
f) membrilor adunarilor parlamentare sau administrative ale unui stat strain.
Art. 82. - Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui
functionar al unui stat strain ori al unei organizatii publice internationale, pentru a indeplini sau a
nu indeplini un act privitor la indatoririle sale de serviciu, in scopul obtinerii unui folos necuvenit
in cadrul operatiunilor economice internationale, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 7 ani.”
7. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 13. - Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, intr-un
sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, de a folosi
influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte
foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.”
8. Dupa articolul 13 se introduce articolul 131 cu urmatorul cuprins:
“Art. 131. - Infractiunea de santaj, prevazuta la art. 194 din Codul penal, in care este implicata o
persoana dintre cele prevazute la art. 1, se pedepseste cu inchisoare de la 7 la 12 ani.”
9. La articolul 17, dupa litera d) se introduce litera d1) cu urmatorul cuprins:
“d1) santajul, savarsit in legatura cu infractiunile prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a”
10. Litera e) a articolului 17 va avea urmatorul cuprins:

“e) infractiunile de spalare a banilor, prevazute in Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si
sanctionarea spalarii banilor, atunci cand banii, bunurile sau alte valori provin din savarsirea
unei infractiuni prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a;”

11. Litera g) a articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
“g) infractiunile prevazute in Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu
modificarile ulterioare, savarsite in legatura cu infractiunile prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a;”
12. Litera i) a articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
“i) traficul de droguri, traficul de substante toxice si nerespectarea regimului armelor de foc si al
munitiilor, savarsite in legatura cu o infractiune prevazuta in sectiunile a 2-a si a 3-a;”
13. La articolul 17, dupa litera i) se introduc literele j) si k) cu urmatorul cuprins:
“j) infractiunile de trafic de persoane, prevazute in Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si
combaterea traficului de persoane, savarsite in legatura cu o infractiune prevazuta in sectiunile a
2-a si a 3-a;
k) infractiunea prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea
si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism,
aprobata prin Legea nr. 466/2002, savarsita in legatura cu o infractiune prevazuta in sectiunile a
2-a si a 3-a.”
14. Alineatele (1) si (2) ale articolului 18 vor avea urmatorul cuprins:
“Art. 18. - (1) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. a) - d1) se sanctioneaza cu pedepsele
prevazute in Codul penal pentru aceste infractiuni, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani.
(2) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. e) se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in Legea nr.
656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, al caror maxim se majoreaza cu 3
ani.”
15. Alineatul (4) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
“(4) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. g) se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in Legea nr.
87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, al caror maxim se
majoreaza cu 2 ani.”
16. Alineatul (6) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
“(6) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. i) privind traficul de droguri se sanctioneaza cu
pedepsele prevazute in Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de
droguri, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani, infractiunea privind traficul de substante toxice se
sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la art. 312 din Codul penal, al carei maxim se majoreaza
cu 2 ani, iar infractiunea de nerespectare a regimului armelor si munitiilor se sanctioneaza cu
pedepsele prevazute la art. 279 din Codul penal al caror maxim se majoreaza cu 2 ani.”
17. La articolul 18 se introduc alineatele (7) si (8) cu urmatorul cuprins:

“(7) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. j) privind traficul de persoane se sanctioneaza cu
pedepsele prevazute in Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de
persoane, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani.
(8) Infractiunea prevazuta la art. 17 lit. k) se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului
financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism, abrobata prin Legea nr. 466/2002, al
carei maxim se majoreaza cu 2 ani.”
18. La Capitolul III, dupa articolul 18 se introduce Sectiunea 41 cu urmatorul cuprins:

SECTIUNEA 41
Infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene
Art. 181. - (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau
incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, se
pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute
potrivit legii pentru obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din
bugetele administrate de acestea ori in numele lor, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe
nedrept a acestor fonduri.
(3) Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa
este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
Art. 182. - (1) Schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute
din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in
numele lor se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este
inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
(3) Schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei unui folos legal obtinut, daca
fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor
Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, se sanctioneaza cu
pedeapsa prevazuta la alin. (1).
Art. 183. - (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau
incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al
Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, se
pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute
potrivit legii, daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al
Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor.

(3) Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa
este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
Art. 184. - Tentativa infractiunilor prevazute la art. 181-183 se pedepseste.
Art. 185. - Incalcarea din culpa, de catre director, administrator sau persoana cu functii de
decizie sau de control in cadrul unui agent economic, a unei indatoriri de serviciu, prin
neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca a avut ca rezultat savarsirea
uneia dintre infractiunile prevazute la art. 181-183 sau savarsirea unei infractiuni de coruptie ori
de spalare a banilor in legatura cu fondurile Comunitatilor Europene, de catre o persoana care
se afla in subordinea sa si care a actionat in numele acelui agent economic, se pedepseste cu
inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.”
19. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 22. - In cazul infractiunilor prevazute in prezenta lege, urmarirea penala se efectueaza in
mod obligatoriu de catre procuror.”
20. Alineatul (3) al articolului 25 se abroga.
21. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 26. - Secretul bancar si cel profesional, cu exceptia secretului profesional al avocatului
exercitat in conditiile legii, nu sunt opozabile procurorului, dupa inceperea urmaririi penale, si nici
instantei de judecata. Datele si informatiile solicitate de procuror sau de instanta de judecata se
comunica la cererea scrisa a procurorului, in cursul urmaririi penale, sau a instantei, in cursul
judecatii.”
22. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 27. - (1) Cand sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea uneia dintre infractiunile
prevazute in prezenta lege, in scopul strangerii de probe sau al identificarii faptuitorului,
procurorul poate sa autorizeze motivat, pe o durata de cel mult 30 de zile:
a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora;
b) punerea sub supraveghere sau interceptarea comunicatiilor;
c) accesul la sisteme informationale;
d) comunicarea de inscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile.
(2) Pentru motive temeinice autorizarea prevazuta la alin. (1) poate fi prelungita, in acelea si
conditii, fiecare prelungire neputand depasi 30 de zile. Durata maxima a masurilor prevazute la
alin. (1) lit. a) - c) autorizate este de 4 luni.
(3) In cursul judecatii, instanta poate dispune prelungirea masurilor prevazute la alin. (1), prin
incheiere motivata.
(4) Dispozitiile art. 911-913 din Codul de procedura penala se aplica in mod corespunzator.”

23. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 29. - (1) Pentru judecarea in prima instanta a infractiunilor prevazute in prezenta lege, se
constituie complete specializate.
(2) La judecatorii, tribunale si curtile de apel, completele specializate sunt formate din 2
judecatori.”
24. La articolul 31, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
“(2) Dispozitiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificarile si completarile
ulterioare, se aplica in mod corespunzator si prezentei legi, in masura in care aceasta nu
prevede altfel.”

