
                                                                                                                               Anexa nr. 1 

AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 

crt. 

Text Legea nr. 286/2009 Text Senat Comisia juridică (autor 

amendament) 

Motivare 

1.  Lege pentru modificarea art.301 

şi art.308 din Legea nr.286/2009 

privind Codul penal 

Lege pentru modificarea  

Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal 

Autor:Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

Pentru 

respectarea 

normelor de 

tehnică 

legislativă 

2.  Articol unic. - Articolul 301 şi 

art.308 din Legea nr.286/2009 

privind Codul penal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

Articol unic. - Legea 

nr.286/2009 privind Codul 

penal, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 

nr.510 din 24 iulie 2009, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

Autor:Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

Pentru 

respectarea 

normelor de 

tehnică 

legislativă 

3.  1. La articolul 301, titlul şi 

alineatul (2) vor avea următorul 

cuprins: 

1. Articolul 301 se modifică 

și va avea următorul 

cuprins: 

Autor: dep. Marton Arpad 

Pentru 

respectarea 

normelor de 

tehnică 

legislativă 



4. Art. 301: Conflictul de 

interese 

  (1) Fapta funcţionarului 

public care, în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu, a 

îndeplinit un act ori a 

participat la luarea unei 

decizii prin care s-a obţinut, 

direct sau indirect, un folos 

patrimonial, pentru sine, 

pentru soţul său, pentru o 

rudă ori pentru un afin până 

la gradul II inclusiv sau 

pentru o altă persoană cu 

care s-a aflat în raporturi 

comerciale ori de muncă în 

ultimii 5 ani sau din partea 

căreia a beneficiat ori 

beneficiază de foloase de 

orice natură, se pedepseşte 

cu închisoarea de la unu la 5 

ani şi interzicerea exercitării 

dreptului de a ocupa o 

funcţie publică. 

 

 Art.301.- Folosirea funcţiei pentru 

favorizarea unor persoane 

Art. 301. - Folosirea funcţiei 

pentru favorizarea unor 

persoane 

   (1) Fapta funcționarului 

public care, în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu, a 

îndeplinit un act prin care s-a 

obținut un folos patrimonial 

pentru sine, pentru soțul său, 

pentru o rudă ori un afin până 

la gradul II inclusiv 

pricinuind prin asta un 

prejudiciu de interes public, 
se pedepsește cu închisoarea 

de la unu la 5 ani și 

interzicerea exercitării 

dreptului de a ocupa o funcție 

publică pe o perioadă de 3 

ani. 

Autor: dep. Marton Arpad 

 

 

 

Pentru 

respectarea 

normelor de 

tehnică 

legislativă 

5. (2)Dispoziţiile alin. (1) nu se 

aplică în cazul emiterii, 

aprobării sau adoptării 

(2) Dispoziţiile alin.(l) nu se aplică 

în cazurile în care actul sau decizia 

Nemodificat  



actelor normative. 

 

se referă la următoarele situaţii:  

6.  a)emiterea, aprobarea sau 

adoptarea actelor normative; 

Nemodificat 

 

 

7.  b)ocuparea de către o persoană a 

unei funcţii indiferent în ce 

modalitate şi sub ce formă se 

realizează aceasta; 

b) exercitarea unui drept 

recunoscut de lege sau în 

îndeplinirea unei obligații 

impuse de lege, cu 

respectarea condițiilor și 

limitelor prevăzute de 

aceasta. 

Autor: dep. Eugen Nicolicea 

 

 

8.  c)exercitarea atribuţiilor de 

serviciu privind acordarea către 

subalterni a drepturilor legale ale 

acestora.” 

          c) Se elimină 

Autor:dep. Eugen Nicolicea 

 

9.  2.La articolul 308, alineatul (1) va 

avea următorul cuprins: 
3. Alineatul (1) al articolului 

308 va avea următorul 

cuprins: 

 

10. (1)Dispoziţiile art. 289-292, 

295, 297-301 şi 304 

privitoare la funcţionarii 

publici se aplică în mod 

„Art.308.- (1) Dispoziţiile art.289 - 

292, art.295, art.297 - 300 şi art.304 

privitoare la funcţionarii publici se 

aplică în mod corespunzător şi 

Nemodificat 

  

 



corespunzător şi faptelor 

săvârşite de către sau în 

legătură cu persoanele care 

exercită, permanent ori 

temporar, cu sau fără o 

remuneraţie, o însărcinare de 

orice natură în serviciul unei 

persoane fizice dintre cele 

prevăzute la art. 175 alin. (2) 

ori în cadrul oricărei 

persoane juridice. 

faptelor săvârşite de către sau în 

legătură cu persoanele care exercită, 

permanent ori temporar, cu sau fără 

o remuneraţie, o însărcinare de orice 

natură în serviciul unei persoane 

fizice prevăzute la art.175 alin.(2) 

ori în cadrul oricărei persoane 

juridice. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


