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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.

(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 unei persoane fizice sau persoane juridice
echivalenta cu minim 10 salarii minime pe economie ori o vătămare a
drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei
persoane juridice, vatamare care are sau poate avea consecinte de
natura nepatrimoniala grave sau deosebit de grave se pedepseşte cu
închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a
ocupa o funcţie publică.
UNJR

“Articolul 297
Abuzul in serviciu pentru obtinerea unui folos necuvenit
(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu,
cu scopul de a obţine un folos necuvenit pentru sine sau pentru altă
persoană sau entitate1, cu intenție2, îndeplinește sau refuză să
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îndeplinească un act prin încălcarea unor dispoziții exprese dintr-o
lege, ordonanță de urgență sau ordonanță de guvern3, daca fapta nu
constitue o alta infractiune pedepsita de lege4, se pedepsește cu
închisoarea de la 6 luni la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a
ocupa o funcție publică.
(2) Raspunderea penala este inlaturata daca, pana la trimiterea in judecata,
functionarul public restituie valoarea materiala integrala a folosului
necuvenit, impreuna cu o amenda penala in cuantum de 50% din valoare.
(3) Incetarea procesului penal intervine daca, de la trimiterea in judecata si
pana la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, functionatul public
restituie valoarea materiala integrala a folosului necuvenit, impreuna cu o
amenda penala in cuantum de 100% din valoare.
(3) Dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, executarea
pedepsei se suspenda daca functionarul public restituie valoarea materiala
integrala a folosului necuvenit, impreuna cu o amenda penala in cuantum
de 150% din valoare.”
Art. 2971
Abuzul in serviciu contra drepturilor persoanei
(1) Fapta functionarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu,
cu intenție, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește prin încălcarea
unor dispoziii exprese dintr-o lege, ordonanta de urgenta sau
ordonanta de guvern, iar prin aceasta lezeaza un drept sau îngrădește
exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situație
de inferioritate pe temei de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie,
sex, orientare sexuală, apartenență politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală
cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA, se pedepseste cu inchisoare
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de la 6 luni la 3 ani sau amenda.
(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a
persoanei vătămate.
Art. 2972
Abuzul in serviciu contra intereselor persoanei
(1) Fapta functionarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu,
cu intenție, prin încălcarea unor dispoziii exprese dintr-o lege,
ordonanta de urgenta sau ordonanta de guvern, prin aceasta cauzează
o vătămare intereselor legale ale unei persoane, se pedepseste cu
inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda.
(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a
persoanei vătămate.
Coaliția Românilor
(1) Fapta funcționarului public care în exercitarea atribuțiilor de serviciu nu
indeplinește un act sau îl îndeplinește, prin încălcarea legii, și prin
aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 100.000 lei, ori o
vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau
unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2-5 ani și
interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.”
UNBR + deputat Vasile Daniel
(1)Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu,
nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos, incalcandu-si
obligatiile de serviciu reglementate prin lege, ordonanță sau ordonanță
de urgență sau care îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod
defectuos, prin incalcarea legii, ordonanței sau ordonanței de urgență
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.
PNL
5.

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu,
nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte prin încălcarea unei legi, a unei
ordonanțe sau ordonanțe de urgență a Guvernului 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.
SAU
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu,
nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte prin încălcarea unei legi, a unei
ordonanțe sau ordonanțe de urgență a Guvernului şi prin aceasta
cauzează o pagubă materială mai mare de 1.000 de lei 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.
USR

6.

(1)Fapta funcționarului public care, cu scopul de a obține pentru sine sau
pentru soț, rudă sau afin de până la gradul II inclusiv, un folos material
necuvenit, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu intenție, refuză să
îndeplibească un act sau îl îndeplinește prin încălcarea unor dispoziții
exprese dintr-o lege, ordonanță de urgență sau ordonanță de guvern, și prin
aceasta cauzează o pagubă materială gravă sau o vătămare gravă, certă și
efectivă a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei
persoane fizice sau juridice, vătămare constatată în mod definitiv prin act al
organului competent, dacă fapta nu îndeplinește elementul constitutiv al

alte infracțiuni, se pedepsește cu închisoare de la 2-5 ani sau cu amendă.
(2)Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta funcționarului public care,
în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu intenție, prin încălcarea unor
dispozițiiexprese dintr-o lege, ordonanța de urgență sau ordonanța de
guver, ingradește exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru
aceasta o situație de inferioritate pe temei de rasă, naționalitate, origine
etnice, limba, religia, sex, orientare sexuală, apartenență politică, avere,
vârstă, dizabilitate, boală cronică necontencioasă sau infecție du
HIV/SIDA.
(3) Dispozițiile alineatelor (1) și (2) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării,
sau adoptării actelor normative.
Márton Árpád, Deputat UDMR
7.

(1)Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu,
cu intenţie nu îndeplineşte un act prevăzut de dispoziţiile exprese dintr-o
lege, ordonanță de Guvern sau ordonanță de urgență a Guvernului sau îl
îndeplineşte prin încălcarea unor dispoziţii exprese dintr-o lege, ordonanță
de Guvern sau ordonanță de urgență a Guvernului şi prin aceasta cauzează
o vătămare efectivă a drepturilor fundamentale sau intereselor legitime ale
unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu
închisoarea 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o
funcţie publică.
PMP

8.

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu,
cu știință, nu indeplinește un act sau îl îndeplinește în mod greșit, încălcând
dispozițiile prevăzute de lege sau de un alt act normativ cu putere de lege și

cauzând o vătămare importantă a drepturilor sau intereselor unei persoane,
fizice sau juridice, ori o pagubă patrimoniului acesteia, mai mare de
200.000 lei, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.
Prof. univ. dr. Constantin Sima retras
9.

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu,
îndeplinește un act prin încălcarea unor dispoziții exprese într-o lege, o
ordonanță de urgență sau o ordonanță a Guvernului sau nu îndeplinește un
act prevăzut de dispozițiile exprese dintr-o lege, o ordonanță de urgență sau
o ordonanță a Guvernului și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare
a drepturilor sau a intereselor unei persoane fizice sau juridice se
pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului
de a ocupa o funcție publică.
Prof. univ. dr. Ilie Pascu

10.

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu,
îndeplineşte un act prin încălcarea unor dispoziţii exprese dintr-o lege, o
ordonanţă sau o ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau nu îndeplineşte un
act prevăzut de dispoziţiile exprese dintr-o lege, o ordonanţă sau o
ordonanţă de urgenţă a Guvernului şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o
vătămare certă şi efectivă a drepturilor sau intereselor legitime ale unei
persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt prevăzute şi garantate de legile
în vigoare, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea
exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
Prof. univ. dr. Ion Ristea

11.

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu,
nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos, prin
încălcarea unei legi sau a altui act normativ care, la data adoptării lui,

avea putere de lege, 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.
SAU
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu,
nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos, prin încălcarea
unei legi sau a altui act normativ cu putere de lege, 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.
PICCJ
12.

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de
serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește prin încălcarea unei legi,
ordonanțe sau ordonanțe de urgență și prin aceasta cauzează o pagubă sau
o vătămare a drepturilor unei persoane se pedepsește cu închisoare de la 6
luni la 5 ani.
Baroul București

13.

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu,
îndeplinește un act prin încălcarea unor dispoziții exprese într-o lege, o
ordonanță de urgență sau o ordonanță a Guvernului sau nu îndeplinește un
act prevăzut de dispozițiile exprese dintr-o lege, o ordonanță de urgență sau
o ordonanță a Guvernului și prin aceasta cauzează o pagubă materială mai
mare de 200.000 lei ori o vătămare gravă, certă și efectivă a drepturilor sau
a intereselor unei persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt prevăzute și
garantate de legile în vigoare, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3

ani.
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Deputat Neață Eugen
(1 ) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta funcţionarului public care,
în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu intenţie nu îndeplineşte un act
prevăzut de dispoziţiile exprese dintr-o lege, ordonanță de Guvern sau
ordonanță de urgență a Guvernului sau îl îndeplineşte prin încălcarea unor
dispoziţii exprese dintr-o lege, ordonanță de Guvern sau ordonanță de
urgență a Guvernului şi prin aceasta cauzează o pagubă însemnată și
efectivă punând în pericol grav desfășurarea activitatii unei autoritati
publice, institutii publice, ori unei regii autonome, societati comerciale ori
altei persoanei juridice sau fizice.
PMP
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu,
nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte prin încălcarea legii şi prin
aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 200.000 euro unei
persoane fizice sau unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de
la 1 la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie
publică.
Deputat Cătălin Rădulescu
Art.297 se va modifica si va avea urmatorul enunt :
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor sale de
serviciu , cu stiinta si cu intentie, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte
prin încălcarea legii şi prin aceasta cauzează o pagubă materială unei
persoane fizice sau unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoarea de
la 6 luni la 3 ani
Deputat PSD, Laura Mihaela Moagher
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(2)Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi (2) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de
fapta funcţionarului public care, în serviciu, cu intenţie îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori

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.

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 pedepseşte cu inchisoare de la o lună la un an
sau cu amendă.
UDMR

18.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta funcționarului public care,
în exercitarea atribuțiilor de serviciu îngrădește exercitarea unui drept al
unei persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei
de rasă, naționalitate, origine, etnie, limbă, religie, sex, orientare sexuală,
apartenență politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă
sau infecție HIV/SIDA”.
Prof. univ. dr. Ilie Pascu

19.

(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 pedepseşte cu închisoare
de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
Prof. univ. dr. Ion Ristea

20.

(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, daca aceasta fapta are unul din
rezultatele de la alineatul 1.
UNJR
21.

(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.
Baroul Bucuresti

22.

(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 pedepseşte cu închisoare
de la o lună la 1 an sau cu amendă.
Deputați PSD, Neață Eugen, Laura Mihaela Moagher

23.

(3) Dispoziţiile aliniatelor (1) şi (2) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării,
sau adoptării actelor normative.
Prof. univ. dr. Ion Ristea
Deputați PSD, Neață Eugen, Laura Mihaela Moagher
UDMR

24.

(3) Nu se pedepsește fapta comisă în condițiile alineatelor precedente, dacă
prejudiciul material produs este de până la 200.000 lei, iar făptuitorul îl
acoperă sau garantează acoperirea lui, în cursul urmăririi penale sau până la

25.

26.

primul termen de judecată, cu procedura îndeplinită.
Baroul Bucuresti
(4) Împăcarea între făptuitor și persoana vătămată, în cazul în care este
vorba despre o vătămare a drepturilor acesteia din urmă, sau dacă
prejudiciul material produs este de până la 200.000 lei, înlătură răspunderea
penală.
Baroul Bucuresti
(5) Nu beneficiază de prevederile lin. (3) sau (4), persoanele au au mai
beneficiat de aceste dispoziții, într-un interval de 5 ani anterior comiterii
faptei. De asemenea, prevederile lin. (3) sau (4) nu se aplică dacă persoana
vătămată este una dintre persoanele juridice prevăzute la art. 176.
Baroul Bucuresti

