Tabel comparativ evoluția reglementării cu impact asupra prescripției și a limitelor de pedeapsă pentru abuzul ca faptă de corupție
Codul Penal 1969
Art. 246. – Abuzul în serviciu contra
intereselor persoanelor
Fapta funcţionarului public, care, în exerciţiul
atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu
îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod
defectuos şi prin aceasta cauzează o
vătămare intereselor legale ale unei
persoane se pedepseşte cu închisoare de la
6 luni la 3 ani.
Art. 247 -Abuzul în serviciu prin îngrădirea
unor drepturi
- Îngrădirea, de către un funcţionar public, a
folosinţei sau a exerciţiului drepturilor unei
persoane ori crearea pentru aceasta a unei
situaţii de inferioritate pe temei de rasă,
naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen,
orientare sexuală, opinie, apartenenţă
politică, convingeri, avere, origine socială,
vârstă,
dizabilitate,
boală
cronică
necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA, se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5
ani.
Art. 248 - Abuzul în serviciu contra
intereselor publice
Fapta funcţionarului public, care, în exerciţiul
atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu
îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod
defectuos şi prin aceasta cauzează o
tulburare însemnată bunului mers al unui
organ sau al unei instituţii de stat ori al unei
alte unităţi din cele la care se referă art. 145
sau o pagubă patrimoniului acesteia se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5
ani.
Art. 2481 - Abuzul în serviciu în formă
agravantă
Dacă faptele prevăzute în art. 246, 247 şi
248 au avut consecinţe deosebit de grave,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani
şi interzicerea unor drepturi.

Legea 78/ 2000
Art. 132. - 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.
Text nemodificat
Maxim special
6 ani şi 8 luni
Termen
de
pescripție: 8 ani

Noul Cod penal 2014
Art. 297 - Abuzul în serviciu
(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.
Se unifică faptele de abuz în
serviciu contra intereselor
persoanelor cu cel contra
intereselor publice și se
elimină redactarea pentru
forma agravantă.
Se
mărește
pedepsei

cuantumul

Termen de prescripție 10 ani

Legea 78/ 2000
Art. 132. - 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.
Text nemodificat
Maxim special
9 ani şi 4 luni
Termen
deprescripție: 8 ani

Proiect de modificare 2017
Art.297.Abuzul în serviciu
(1) Fapta funcţionarului public
care, în exercitarea serviciului,
nu îndeplineşte un act sau
îndeplineşte un act contrar legii
şi prin aceasta cauzează o
pagubă materială mai mare de
200.000 lei unei persoane fizice
sau unei persoane juridice se
pedepseşte cu închisoare de la
6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Fapta funcţionarului public
care, în exercitarea serviciului,
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 se pedepsește de la o
lună la un an sau cu amendă.
(3) Acţiunea penală se pune în
mişcare la plângerea prealabilă
a persoanei vătămate.
Articolul 298 se abrogă.
Termen de prescripție: 5 ani
Articolul 298 se abrogă. Se
introduce
un
plafon
al
prejudiciului
de 200.000 lei
aprox. 44.000 Euro.
Se reduce cuantumul pedepsei
Termen de prescripție 5 ani

Legea 78/ 2000
Art. 132. - 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.
Text nemodificat

Maxim special
4 ani
Termen
de
prescripție: 5 ani

