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TITLUL VI
INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC
SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

CAPITOLUL I
INFRACTIUNI DE SERVICIU SAU IN LEGATURA CU SERVICIUL

Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor
Art. 246. - Fapta functionarului public, care, in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu
indeplineste un act ori il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o vatamare
intereselor legale ale unei persoane se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
Abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi
Art. 247. - Ingradirea, de catre un functionar public, a folosintei sau a exercitiului drepturilor
vreunui cetatean, ori crearea pentru acesta a unor situatii de inferioritate pe temei de
nationalitate, rasa, sex sau religie, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
Abuzul in serviciu contra intereselor publice
Art. 248. - Fapta functionarului public care, in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu
indeplineste un act ori il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o tulburare
insemnata bunului mers al unui organ sau al unei institutii de stat ori al unei alte unitati din cele
la care se refera art. 145, sau o paguba patrimoniului acesteia se pedepseste cu inchisoare de
la 6 luni la 5 ani.
Abuzul in serviciu in forma calificata
Art. 2481. - Daca faptele prevazute in art. 246, 247 si 248 au avut consecinte deosebit de grave,
se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
Neglijenta in serviciu
Art. 249. - Incalcarea din culpa, de catre un functionar public, a unei indatoriri de serviciu, prin
neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca s-a cauzat o tulburare
insemnata bunului mers al unui organ sau al unei institutii de stat, ori al unei alte unitati din cele
la care se refera art. 145, sau o paguba patrimoniului acesteia, ori o vatamare importanta
intereselor legale ale unei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu
amenda.

Fapta prevazuta in alin. 1, daca a avut consecinte deosebit de grave, se pedepseste cu
inchisoare de la 2 la 10 ani.
Purtarea abuziva
Art. 250. - Intrebuintarea de expresii jignitoare fata de o persoana, de catre un functionar public
in exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu
amenda.
Lovirea sau alte acte de violenta savarsite in conditiile alin. 1 se pedepsesc cu inchisoare de la 6
luni la 5 ani.
Art. 251. - Abrogat.
Neglijenta in pastrarea secretului de stat
Art. 252. - Neglijenta care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea
unui document ce constituie secret de stat, precum si neglijenta care a dat prilej altei persoane
sa afle un asemenea secret, daca fapta este de natura sa aduca atingere intereselor statului, se
pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
Art. 253. - Abrogat.
Luarea de mita
Art. 254. - Fapta functionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeste bani sau alte
foloase care nu i se cuvin, ori accepta promisiunea unor astfel de foloase, sau nu o respinge, 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, se pedepseste cu inchisoare
de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.
Fapta prevazuta in alin. 1, daca a fost savarsita de un functionar cu atributii de control, se
pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul luarii de mita se confisca, iar daca
acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.
Vezi art. 7, 8, 9 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor
de coruptie
Darea de mita
Art. 255. - Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, in modurile si scopurile
aratate in art. 254, se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
Fapta prevazuta in alineatul precedent nu constituie infractiune atunci cand mituitorul a fost
constrans prin orice mijloace de catre cel care a luat mita.
Mituitorul nu se pedepseste daca denunta autoritatii fapta mai inainte ca organul de urmarire sa
fi fost sesizat pentru acea infractiune.

Dispozitiile art. 254 alin. 3 se aplica in mod corespunzator, chiar daca oferta nu a fost urmata de
acceptare.
Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat in cazurile aratate in alin.
2 si 3.
Vezi art. 7,8,9 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de
coruptie
Primirea de foloase necuvenite
Art. 256. - Primirea de catre un functionar, direct sau indirect, de bani ori de alte foloase, dupa
ce a indeplinit un act in virtutea functiei sale si la care era obligat in temeiul acesteia, se
pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
Banii, valorile sau orice alte bunuri primite se confisca, iar daca acestea nu se gasesc,
condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.
Vezi art. 7, 8, 9 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor
de coruptie
Traficul de influenta
Art. 257. - Primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni, de
daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, savarsita de catre o persoana 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.
Dispozitiile art. 256 alin. 2 se aplica in mod corespunzator.
Vezi art. 7,8,9 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de
coruptie
Fapte savarsite de alti functionari
Art. 258. - Dispozitiile art. 246-250 privitoare la functionarii publici se aplica si celorlalti
functionari, in acest caz maximul pedepsei reducandu-se cu o treime.

TITLUL VIII
INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA
Dispozitii generale
Art. 140. - Ori de cate ori legea penala foloseste un termen sau o expresie din cele aratate in
prezentul titlu, intelesul acestora este cel prevazut in articolele urmatoare, afara de cazul cand
legea penala dispune altfel.

Public
Art. 145. - Prin termenul "public" se intelege tot ce priveste autoritatile publice, institutiile publice,
institutiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea
bunurilor proprietate publica, serviciile de interes public, precum si bunurile de orice fel care,
potrivit legii, sunt de interes public.
Consecinte deosebit de grave
Art. 146. - Prin consecinte deosebit de grave se intelege o paguba materiala mai mare de
1.000.000.000 lei sau o perturbare deosebit de grava a activitatii, cauzata unei autoritati publice
sau oricareia dintre unitatile la care se refera art. 145, ori altei persoane juridice sau fizice.
Functionar public si functionar
Art. 147. - Prin "functionar public" se intelege orice persoana care exercita permanent sau
temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost investita, o insarcinare de orice natura, retribuita
sau nu, in serviciul unei unitati dintre cele la care se refera art. 145.
Prin "functionar" se intelege persoana mentionata in alin. 1, precum si orice salariat care
exercita o insarcinare in serviciul unei alte persoane juridice decat cele prevazute in acel alineat.
Rude apropiate
Art. 149. - "Rude apropiate" sunt ascendentii si descendentii, fratii si surorile, copiii acestora,
precum si persoanele devenite prin infiere, potrivit legii, astfel de rude.
Dispozitiile din legea penala privitoare la rude apropiate, in limitele prevazute de alineatul
precedent, se aplica in caz de infiere cu efecte depline, persoanei infiate, cat si descendentilor
acesteia si in raport cu rudele firesti, iar in caz de infiere cu efecte restranse, infiatului, cat si
descendentilor acestuia si in raport cu rudele infietorului.
"Membru de familie
Art. 149 - Prin membru de familie se intelege sotul sau ruda apropiata, daca aceasta din urma
locuieste si gospodareste impreuna cu faptuitorul.

