
ANEXA 2 
Pedeapsa Termen de 

prescripţie 
Acoperirea reglementării 

Modalităţile juridice 
Infracţiunea 

Cod în vigoare  Proiect cod 
Cod în 
vigoare 

Pr. 
Cod  

Dezincriminare 
parţială Menţinere Lărgirea sferei de 

acoperire a infracţiunii 

Luarea de mita art.254: închisoare de 
la 3 la 12 ani şi 
interzicerea unor 
drepturi. 

art. 288: 
Închisoare de la  
2 la 7 ani şi 
interzicerea 
exercitării 
dreptului de a 
ocupa o funcţie 
publică sau de a 
exercita profesia 
sau activitatea în 
executarea căreia 
a săvârşit fapta. 

10 ani  8 ani - nerespingerea 
promisiunii de bani 
sau alte foloase, care 
nu i se cuvin (o 
acceptare a 
promisiunii în mod 
tacit 
- infracţiune pentru 
persoanele de la 175 
(2) CPN numai in în 
legătură cu 
neîndeplinirea, 
întârzierea îndeplinirii 
unui act privitor la 
îndatoririle legale sau 
în legătură cu 
efectuarea unui act 
contrar acestor 
îndatoriri legale 
Limite speciale reduse 
la jumătate pentru 
subiecţi activi diferiţi 
de la 175(1)CPN 

� pretinderea de 
bani  

�  primirea de bani - 
direct sau indirect, 
prin intermediar-
luarea în posesie, 
preluarea unui 
obiect 

�  acceptarea 
expresă sau tacită 
- acordul explicit 
al făptuitorului la 
oferta de mituire. 

 
Confiscarea speciala 
se menţine 

Urgentarea ca scop -  
in plus 
 

Darea de mita  Art. 255: 6 luni - 5 
ani  

Art. 289: 
închisoare de la 
1- 5 ani. 

5 ani 5 ani Limite reduse la 
jumătate fata de 
subiecţii art. 175 CPN 
Exclusa - oferta nu a 
fost urmată de 
acceptare 

Aceleaşi modalităţi 
juridice - 
promisiunea, oferirea 
sau darea de bani ori 
alte foloase 
Menţinere - 

Restituirea se menţine 
dar si confiscarea 
speciala sau prin 
echivalent 



 constrângerea prin 
orice mijloace de 
către cel care a luat 
mita.  
Se menţine si 
desistarea  Mituitorul 
nu se pedepseşte 
dacă denunţă 
autorităţii fapta mai 
înainte ca organul de 
urmărire să fi fost 
sesizat pentru acea 
infracţiune.  

Traficul de 
influenta  

Art.257: 2-10 ani  Art. 290: 1-5 ani 8 ani 5 ani primirea ori 
pretinderea,  
acceptarea de 
promisiuni direct sau 
indirect pentru sine ori 
pentru altul 

Cerinţe se cer 
îndeplinite pentru 
existenţa infracţiunii 
de trafic de influenţă: 
făptuitorul trebuie să 
aibă influenţă sau să 
lase să se creadă că 
are influenţă  a  crea 
cumpărătorului de 
influenţă falsa 
impresie  

Se stipulează expres 
bani sau alte foloase si 
nu daruri (ca in veche 
reglementare) 
 
Lărgire scop - să 
îndeplinească un act 
contrar acestor 
îndatoriri 

Cumpărarea de 
influenta  

Legea 78/2000: 2-10 
ani 

Art. 291 1-5 ani 8 ani 5 ani   Nou ca infracţiune 

Primirea de 
foloase 
necuvenite  

Art. 256: 6 luni-5 ani Eliminată – cu 
motivarea 
introducerii în 
„luare de mită”, 
deşi sunt 
infracţiuni 
distincte 

5 ani     

abuzul de funcţie 
abuzul in serviciu 

Art. 247 -249:    
Art. 247. 6 luni la 5 

Art.,. 292:1-5 ani 
Art. 297: 6 luni - 

5 ani 
10 ani 

5 ani 
5 ani 

Se elimina formele de 
abuz din vechiul cod: 

 Nou ca infracţiune  de 
corupţie  



ani. 
 Art. 248. 6 luni la 5 
ani.  
Art. 2481.  5 la 15 
ani şi interzicerea 
unor drepturi.  

3 ani la 
agravan
ta 

1. Abuzul în serviciu 
prin îngrădirea unor 
drepturi, 2. Abuzul în 
serviciu contra 
intereselor publice, 3. 
Abuzul în serviciu în 
formă calificată  
 

conflictul de 
interese  

Art. 253¹: 6 luni-5 ani Art. 301: 1-5 ani 5 ani 5 ani Se înlocuieşte servicii 
cu foloase si nu mai e 
funcţionarul public, ci 
funcţionarul, in sensul 
175 CPN 

 E trecut ca fiind 
infracţiune de serviciu 
si nu fapta de corupţie 

Faptele săvârşite 
de către membrii 
instanţelor de 
arbitraj sau in 
legătura cu 
arbitrajul 

 Art. 293: 
Agravanta la dare 
si luare de mită - 
aceleaşi  
pedepse. 

 8 ani –
la luare 
de mita 
5 ani –
la dare 
de mita 

  Infracţiune noua 

Fapte săvârşite 
de către 
funcţionari străini 
sau în legătură 
cu aceştia  

 Art. 294: 
Agravanta la dare 
si luare de mita - 
aceleaşi  pedepse 

 8 ani –
la luare 
de mita 
5 ani –
la dare 
de mita 

  Infracţiune nouă 

Delapidarea Art. 215¹:1- 15 ani Art. 295 :2 -7 ani 10 ani 8 ani Nu mai e agravanta 
– consecinţele 
deosebit de grave,  

Aceleaşi modalităţi E trecuta ca infracţiune 
in legătura cu serviciul, 
insa la art. 308 e 
DEZINCRIMINARE – nu 
se aplica persoanelor 
atr.175(2) care 
exercita un serviciu de 
interes public 
Tentative se 
pedepseşte 



Interzice exerciţiul 
funcţiei publice 

Purtarea abuziva Art. 250 1 luna lună 
la 2 ani sau cu 
amendă.  
Sau la agravanta 2 la 
10 ani.  

Art. 296: 1 luna – 
6 luni sau 
amenda 

5 ani 
La 
agravan
ta 10 
ani 

3 ani nu se aplică în cazul 
emiterii, aprobării sau 
adoptării actelor 
normative. 
 

 Nou - plângerea 
penala prealabila. 

Neglijenta in 
serviciu  

Art. 249: o lună  2 ani 
sau cu amendă.  
La agravanta  2 la 10 
ani.  

Art. 298: 6 luni -3 
ani 

5 ani 
La 
agravan
ta 8 ani 

5 ani   Daca se cauzează o 
pagubă ori o vătămare 
a drepturilor sau 
intereselor legitime ale 
unei persoane fizice 
sau ale unei persoane 
juridice nu numai a 
instituţiilor publice 

Folosirea abuziva 
a funcţiei publice 
in scop sexual 

 Art.299: 6 lini -3 
ani 

 5 ani   Infracţiune noua 

Uzurparea 
funcţiei 

Art. 240 –uzurpare de 
calităţi oficiale – 6 
luni 3 ani 

Art. 300: 6 luni -3 
ani sau cu 
amenda 

5 ani 5 ani   Infracţiunea noua ca 
denumire si ca sfere –
consecinţa e abuzul  - 
care în timpul 
serviciului îndeplineşte 
un act ce nu intră în 
atribuţiile sale, dacă 
prin aceasta s-a 
produs abuz 

Folosirea de 
informaţii 
privilegiate 

 Art.302 : 1 5 ani  5 ani    

Divulgarea 
informaţiilor 
secrete de stat 

Art. 169 -5  10 ani :  Art. 303: 2- 7 ani 
si interzicerea 
unor drepturi 

10 ani 8 ani   Nu era trecuta in 
veche reglementare la 
infracţiuni de serviciu 
noua ca formulare   

Divulgarea Art. 196. Art. 304: 6 luni -3 5 ani 5 ani   Nouă formulare 



informaţiilor 
secrete de 
serviciu sau 
nepublice 

divulgarea 
secretului 
profesional  -  3 luni 
la 2 ani sau cu 
amendă.  

ani sau amenda 

Neglijenţa în 
păstrarea 
informaţiilor 

 Art. 305: 3 luni -1 
an sau amenda 

 3 ani   Nouă formulare 

Obţinerea ilegală 
de fonduri 

 Art. 306: 2 -7 ani  8 ani   Nouă formulare 

Deturnarea de 
fonduri 

Art. 3021. la 5 la 15 
ani şi interzicerea 
unor drepturi.  

Art.307: 1-5 ani 10 ani 5 ani   Schimbarea destinaţiei 
fondurilor băneşti ori a 
resurselor materiale 
alocate unei autorităţi 
publice sau instituţii 
publice, 
Schimbarea destinaţiei 
fondurilor provenite 
din finanţările 
rambursabile, 
contractate direct sau 
garantate de stat ori 
de unităţile 
administrativ-
teritoriale.  
Tentativa se 
pedepseşte. 

 


