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Abuzul în serviciu = fapta unui funcţionar public atunci când, în mod intenţionat, în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, nu 

îndeplineşte sau îndeplineşte în mod defectuos un act, fapt care afectează în mod negativ activitatea unui organ, a unei insti-

tuţii de stat, sau interesele legale ale unei persoane, atunci când îngrădeşte în mod intenţionat folosinţa sau exerciţiul drep-

turilor unui cetăţean sau când crează cu bună ştiinţă situaţii de inferioritate pentru un anumit cetăţean, pe bază de naţionali-

tate, rasă, sex, religie sau alt criteriu de discriminare. 

 

Surse:  Ghid privind mijloacele legale de combatere a faptelor de corupţie şi justiţie. 
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Conform Codului Penal în vigoare, 

fapta de abuz în serviciu este împărţită în 

trei infracţiuni distincte: abuzul în serviciu 

contra intereselor publice, abuzul în seviciu 

contra intereselor persoanei, şi abuzul în 

serviciu prin îngrădirea unor drepturi. 

 Abuzul în serviciu contra inter-

eselor publice este infracţiunea comisă de 

un funcţionar public atunci când, în mod 

intenţionat, în exercitarea atribuţiilor sale 

de serviciu, nu îndeplineşte sau 

îndeplineşte în mod defectuos un act, fapt 

care afectează în mod negativ activitatea 

unui organ sau a unei instituţii de stat, sau 

aduce pagube patrimoniului acesteia. 

 Abuzul în serviciu contra inter-

eselor publice este infracţiunea comisă de 

un funcţionar public atunci când, în mod 

intenţionat, în exercitarea atribuţiilor sale 

de serviciu, nu îndeplineşte sau 

îndeplineşte în mod defectuos un act, fapt 

care afectează în mod negativ interesele 

legale ale unei persoane. 

 Abuzul în serviciu prin îngrădirea 

unor drepturi este infracţiunea comisă de 

un funcţionar public atunci când îngrădeşte 

în mod intenţionat folosinţa sau exerciţiul 

drepturilor unui cetăţean sau când crează 

cu bună ştiinţă situaţii de inferioritate 

pentru un anumit cetăţean, pe bază de 

naţionalitate, rasă, sex, religie sau alt crite-

riu de discriminare. 

 Codul Penal în vigoare tratează 

cele trei tipuri de abuz în serviciu ca find 

infracţiuni separate. Pedeapsa este 

închisoarea de a 6 luni la 5 ani, cu excepţia 

infracţiunii de abuz în serviciu contra inter-

eselor persoanei, care se pedepseşte cu 

închisoarea de la 6 luni la doar 3 ani. Noul 

Cod Penal combină cele trei infracţiuni într-

una singură, cu o pedeapsă de la 2 la 7 ani 

închisoare.  

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


