Nr. 35/9268/26.05.2021

Notificare
adresată Procurorului-șef european, Consiliului Uniunii Europene și Comisiei
Europene în temeiul art. 117 din Regulamentul (UE) 2017/1939

În temeiul art. 117 din Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie
2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește
instituirea Parchetului European (EPPO), Ministerul Justiţiei notifică, în numele
României, următoarele :
I.

În temeiul dispozițiilor art.117, prima propoziție, potrivit cărora
“fiecare stat membru își desemnează autoritățile care sunt competente
în scopul punerii în aplicare a prezentului regulament”, România
desemnează următoarele autorități competente:

a) în aplicarea art. 2 alin.(22), art.85 alin.(1) şi alin. 87 alin.(1)–(2) – Autoritatea
Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, desemnată
potrivit Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările
şi completările ulterioare;
b) în aplicarea art. 10 alin.(3) lit.(d), art. 25 alin.(1) – (5), art. 26 alin.(7) şi art.34
alin.(1)- (7), toate parchetele/structurile din cadrul Ministerului Public competente,
potrivit legii naţionale;
c) în aplicarea art. 13 alin.(2) – Ministerul Justiției, potrivit art. 2 din Ordonanța
de urgenţă nr. 8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE)
2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de
cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO);
d) în aplicarea art. 25 alin.(6) şi art. 39 alin.(3), Procurorul General al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, potrivit art.6 alin.(3) din Ordonanța de
urgenţă nr. 8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE)
2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de
cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO);
e) art. 24 alin.(1)-(3) și alin. (7)–(9), toate parchetele/structurile din cadrul
Ministerului Public competente, potrivit legii naţionale, precum şi autorităţile
menționate în punctul 3 din Anexa nr.1 la prezenta notificare;
f) în aplicarea art.27 alin.(1)–(8) – toate parchetele/structurile din cadrul
Ministerului Public competente, potrivit legii naţionale, precum şi autorităţile
menţionate în punctul 3 din Anexa nr.1 la prezenta notificare;
g) în aplicarea art. 5 alin.(6), art.28 alin.(1)-(2) şi (4), art.91 alin.(6) – poliţia
judiciară din cadrul Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegaţi în România,
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menţionată la punctul 1 din Anexa nr.1 la prezenta notificare; celelalte organe de
cercetare penală ale poliţiei judiciare, menţionată la punctul 2 din Anexa nr.1 la
prezenta notificare; precum şi alte organe de cercetare penală competente, potrivit
legii naţionale;
h) în aplicarea art. 31 alin.(4), poliţia judiciară din cadrul Structurii de sprijin a
procurorilor europeni delegaţi în România, menţionată la punctul 1 din Anexa nr.1 la
prezenta notificare; celelalte organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare,
menţionată la punctul 2 din Anexa nr.1 la prezenta notificare;
i) în aplicarea art. 33 alin.(2) – instanțele judecătorești competente potrivit legii,
să emită mandate europene de arestare;
j) în aplicarea art. 36 alin.(6), autoritățile menționate în punctul 3 din Anexa nr.1
la prezenta notificare;
k) în aplicarea art. 39 alin.(4) – toate parchetele/structurile din cadrul Ministerului
Public competente, potrivit legii naţionale, precum şi autorităţile menţionate în
punctul 3 din Anexa nr.1 la prezenta notificare;
l) în aplicarea art. 40 alin.(1), toate parchetele/structurile din cadrul Ministerului
Public care ar fi putut fi competente, potrivit legii naţionale;
m) în aplicarea art. 96 alin.(6) – Ministerul Public, potrivit legii;
n) în aplicarea art. 101 alin.(3) autorităţile menţionate în punctul 3 din Anexa nr.1
la prezenta notificare;
o) în aplicarea art.104 alin. (7) – instanțele judecătorești competente potrivit
legii, să constate dacă sunt îndeplinire condiţiile pentru solicitarea extrădării.

II.

În temeiul dispozițiilor art.117, a doua propoziție, potrivit cărora
“Statele membre informează, de asemenea, EPPO cu privire la o listă
cuprinzătoare de dispoziții naționale în materie de drept penal
material aplicabile infracțiunilor definite în Directiva (UE) 2017/1371
și în orice alte acte legislative naționale relevante”, România notifică
următoarele acte normative:

a) Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de
corupţie, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 6 , 7, 181- 184;
b) Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 4, 8, 9;
c) Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările şi
completările ulterioare, art.270, 272, 273, 274, 275;
d) Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările şi
completările ulterioare, art.49;
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e) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 119 din 23 decembrie 2010 privind
regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 892 din 30 decembrie 2010, cu modificările și completările
ulterioare, art.34;
f) Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 510 din 24 iulie 2009; cu modificările şi completările ulterioare, art.289, 290, 291,
292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 367.
Textele menţionate sunt cuprinse în Anexa nr.2 la prezenta notificare.

III.

În temeiul art.117, a treia propoziție, potrivit cărora “În plus, statele
membre care, în conformitate cu articolul 30 alineatul (3),
intenționează să limiteze aplicarea articolului 30 alineatul (1) litera (e)
și litera (f) la infracțiuni grave specifice notifică EPPO o listă a
infracțiunilor respective”, România notifică următoarele prevederi
aplicabile din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 15 iulie 2010; cu
modificările şi completările ulterioare: art.139 alin.(2) şi (4), art.151
alin.(1) şi (2) lit.a), art.152 alin.(1), precum şi art.306.

Textele menţionate sunt cuprinse în Anexa nr.3 la prezenta notificare.

***
În temeiul art.3 din Legea nr.6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în
aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de
punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește
instituirea Parchetului European (EPPO), Ministerul Justiţiei a întocmit prezenta
notificare după consultarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie şi a celorlalte autorităţi competente, potrivit
Regulamentului EPPO.
Actele normative menţionate în prezenta notificare sunt disponibile la:
http://legislatie.just.ro/
Ministrul Justiţiei,
Stelian-Cristian ION
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ANEXA nr.1

Alte autorități competente cu punerea în aplicare a Regulamentului EPPO

1. Structura de sprijin a procurorilor europeni delegaţi în România, constituită potrivit
Legii nr. 6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a
Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în
aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea
Parchetului European (EPPO);
2. Poliţia judiciară;
3.Principalele autorități administrative de aplicare a legii:
a. Departamentul pentru luptă antifraudă;
b. Agenția Națională de Administrare Fiscală;
c. Instituții implicate în coordonarea, gestiunea și controlul fondurilor europene;
d.

Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;

e.

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
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ANEXA nr.2
Acte normative cuprinzând dispoziții naționale în materie de drept penal
material aplicabile infracțiunilor definite în Directiva (UE) 2017/1371

1. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor
de corupţie
Art. 6
Infracțiunile de luare de mită, prevăzută la art. 289 din Codul penal, dare de mită,
prevăzută la art. 290 din Codul penal, trafic de influență, prevăzută la art. 291 din
Codul penal, și cumpărare de influență, prevăzută la art. 292 din Codul penal, se
pedepsesc potrivit prevederilor acelor texte de lege. Dispozițiile art. 308 din Codul
penal se aplică în mod corespunzător.
Art. 7
Faptele de luare de mită sau trafic de influență săvârșite de o persoană care:
a) exercită o funcție de demnitate publică;
b) este judecător sau procuror;
c) este organ de cercetare penală sau are atribuții de constatare ori de sancționare a
contravențiilor;
d) este una dintre persoanele prevăzute la art. 293 din Codul penal se sancționează cu
pedeapsa prevăzută la art. 289 sau 291 din Codul penal, ale cărei limite se majorează
cu o treime.
Art. 181
(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau
incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept
de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta
ori în numele ei, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării
unor drepturi.
(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează omisiunea de a furniza, cu
știință, datele cerute potrivit prevederilor legale pentru obținerea sau reținerea de
fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta
ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe
nedrept a acestor fonduri ori active.
(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) au produs consecințe deosebit de grave,
limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.
Art. 182
(1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor sau
activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele
administrate de aceasta ori în numele ei se pedepsește cu închisoare de la un an la 5
ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației unui folos legal
obținut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul Uniunii
Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se sancționează
cu pedeapsa prevăzută la alin. (1).
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(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) au produs consecințe deosebit de grave,
limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.
Art. 183
(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau
incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către
bugetul Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei,
se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează omisiunea de a furniza, cu
știință, datele cerute potrivit prevederilor legale, dacă fapta are ca rezultat
diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul Uniunii Europene sau
către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.
(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) au produs consecințe deosebit de grave,
limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.
Art. 184 - Tentativa infracţiunilor prevăzute la art. 181-183 se pedepseşte.
2.Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
Art. 4 Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani refuzul
nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale
şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau
vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie.
Art. 8
(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 10 ani şi
interzicerea unor drepturi sau cu amendă stabilirea cu rea-credinţă de către
contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără
drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general
consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.
(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 ani la 15 ani şi
interzicerea unor drepturi sau cu amendă asocierea în vederea săvârşirii faptei
prevăzute la alin. (1).
(3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte.
Art. 9
(1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani
la 8 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă următoarele fapte săvârşite în
scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:
a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte
documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
c) evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care
nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;
d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de
taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;
e) executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de
stocare a datelor;
f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin
nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale
sau secundare ale persoanelor verificate;
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g) substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe
persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură
fiscală şi ale Codului de procedură penală.
(2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de
100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute
de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani.
(3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de
500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute
de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.
3.Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și
completările ulterioare
Art. 270 - (1) Introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor
sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie
infracţiunea de contrabandă şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi
interzicerea unor drepturi.
(2) Constituie, de asemenea, infracţiune de contrabandă şi se pedepseşte potrivit alin.
(1):
a) introducerea în sau scoaterea din ţară prin locurile stabilite pentru controlul vamal,
prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate
sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este
mai mare de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi mai mare de 40.000 lei
în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri;
b) introducerea în sau scoaterea din ţară, de două ori în decursul unui an, prin locurile
stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau
a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor
sau a mărfurilor sustrase este mai mică de 20.000 lei în cazul produselor supuse
accizelor şi mai mică de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri;
c) înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamal.
(3) Sunt asimilate infracţiunii de contrabandă şi se pedepsesc potrivit alin. (1)
colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea,
desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim
vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii
acesteia.
Art. 272 - Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau
comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori la alte cantităţi de mărfuri sau
bunuri decât cele prezentate în vamă constituie infracţiunea de folosire de acte
nereale şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.
Art. 273 - Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau
comerciale falsificate constituie infracţiunea de folosire de acte falsificate şi se
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
Art. 274 Faptele prevăzute la art. 270-273, săvârşite de una sau mai multe persoane
înarmate ori de două sau mai multe persoane împreună, se pedepsesc cu închisoare de
la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
Art. 275 Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 270-274 se pedepseşte.
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4. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative
Art. 49
(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3
la 10 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de
infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în
scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se
sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a
dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora,
cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;
c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri de către o altă persoană decât
subiectul activ al infracțiunii din care provin bunurile, cunoscând că acestea provin din
săvârșirea de infracțiuni.
(2) Tentativa se pedepsește.
(21) Constituie circumstanță agravantă săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor de
către una dintre entitățile raportoare prevăzute la art. 5, în exercitarea activității sale
profesionale.
(3) Dacă fapta a fost săvârșită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii,
instanța aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare
prevăzute la art. 136 alin. (3) lit. a)-c) din Legea nr. 286/2009, cu modificările și
completările ulterioare.
(4) Cunoașterea provenienței bunurilor sau scopul urmărit trebuie stabilită/stabilit din
circumstanțele faptice obiective.
(5) Dispozițiile alin. (1)-(4) se aplică indiferent dacă infracțiunea din care provine
bunul a fost comisă pe teritoriul României sau în alte state membre sau state terțe.
(6) Dispozițiile alin. (1)-(4) se aplică și infracțiunilor de spălare a banilor săvârșite în
afara teritoriului țării de către un cetățean român sau de către o persoană juridică
română chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracțiune și de legea penală a țării
unde a fost săvârșită.
5. OUG nr. 119 din 23 decembrie 2010 privind regimul de control al
operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, cu modificările și completările
ulterioare
Art. 34
Exportul, reexportul, alte operațiuni comerciale de transfer în regim vamal definitiv
sau suspensiv în afara teritoriului vamal al României și tranzitul internațional pe
teritoriul vamal al României de produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și
operațiunile de intermediere cu aceste produse, efectuate fără licență, constituie
infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.
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6. Codul penal
Art. 289 Luarea de mită
(1) Fapta funcţionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul,
pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea
unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori
întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură
cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 3
la 10 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică ori de a
exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită de una dintre persoanele prevăzute în art.
175 alin. (2), constituie infracţiune numai când este comisă în legătură cu
neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau
în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri.
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea
nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.
Art. 290 Darea de mită
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condiţiile arătate în art.
289, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1) nu constituie infracţiune atunci când mituitorul a fost
constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita.
(3) Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire
penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta.
(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dacă
acestea au fost date în cazul prevăzut în alin. (2) sau date după denunţul prevăzut în
alin. (3).
(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când
acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.
Art. 291 Traficul de influenţă
(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct
sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are
influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care
promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să
urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu
sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de
la 2 la 7 ani.
(2) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea
nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.
Art. 292 Cumpărarea de influenţă
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru
altul, direct ori indirect, unei persoane care are influenţă sau lasă să se creadă că are
influenţă asupra unui funcţionar public, pentru a-l determina pe acesta să
îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act
ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor
îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor
drepturi.
(2) Făptuitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire
penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta.
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, dacă au
fost date după denunţul prevăzut în alin. (2).
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(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscării, iar dacă
acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.
Art. 293 Fapte săvârșite de către membrii instanțelor de arbitraj sau în legătură cu
aceștia
Dispozițiile art. 289 și art. 290 se aplică în mod corespunzător și persoanelor care, pe
baza unui acord de arbitraj, sunt chemate să pronunțe o hotărâre cu privire la un litigiu
ce le este dat spre soluționare de către părțile la acest acord, indiferent dacă
procedura arbitrală se desfășoară în baza legii române ori în baza unei alte legi.
Art. 294 Fapte săvârșite de către funcționari străini sau în legătură cu aceștia
Prevederile prezentului capitol se aplică în privința următoarelor persoane, dacă, prin
tratatele internaționale la care România este parte, nu se dispune altfel:
a) funcționarilor sau persoanelor care își desfășoară activitatea pe baza unui contract
de muncă ori altor persoane care exercită atribuții similare în cadrul unei organizații
publice internaționale la care România este parte;
b) membrilor adunărilor parlamentare ale organizațiilor internaționale la care România
este parte;
c) funcționarilor sau persoanelor care își desfășoară activitatea pe baza unui contract
de muncă ori altor persoane care exercită atribuții similare, în cadrul Uniunii
Europene;
d) persoanelor care exercită funcții juridice în cadrul instanțelor internaționale a căror
competență este acceptată de România, precum și funcționarilor de la grefele acestor
instanțe;
e) funcționarilor unui stat străin;
f) membrilor adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat străin.
g) juraților din cadrul unor instanțe străine.
Art. 295 Delapidarea
(1) Însuşirea, folosirea sau traficarea de către un funcţionar public, în interesul său ori
pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează
se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a
ocupa o funcţie publică.
(2) Tentativa se pedepseşte.
Art. 296 Purtarea abuzivă
(1) Întrebuințarea de expresii jignitoare față de o persoană de către cel aflat în
exercitarea atribuțiilor de serviciu se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni
sau cu amendă.
(2) Amenințarea ori lovirea sau alte violențe săvârșite în condițiile alin. (1) se
sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite
speciale se majorează cu o treime.
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.
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Art. 299 Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual
(1) Fapta funcționarului public care, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, a urgenta
ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul
de a face un act contrar acestor îndatoriri, pretinde ori obține favoruri de natură
sexuală de la o persoană interesată direct sau indirect de efectele acelui act de serviciu
se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării dreptului
de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea
căreia a săvârșit fapta.
(2) Pretinderea sau obținerea de favoruri de natură sexuală de către un funcționar
public care se prevalează sau profită de o situație de autoritate ori de superioritate
asupra victimei, ce decurge din funcția deținută, se pedepsește cu închisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție
publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta.
Art. 300 Uzurparea funcției
Fapta funcționarului public care, în timpul serviciului, îndeplinește un act ce nu intră
în atribuțiile sale, dacă prin aceasta s-a produs una dintre urmările prevăzute în art.
297, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
Art. 301 Folosirea funcției 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 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.
(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazurile în care actul sau decizia se referă la
următoarele situații:
a) emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative;
b) exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligații impuse
de lege, cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de aceasta.
Art. 302 Violarea secretului corespondenței
(1) Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reținerea, fără drept, a unei
corespondențe adresate altuia, precum și divulgarea fără drept a conținutului unei
asemenea corespondențe, chiar atunci când aceasta a fost trimisă deschisă ori a fost
deschisă din greșeală, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Interceptarea, fără drept, a unei convorbiri sau a unei comunicări efectuate prin
telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicații se pedepsește cu închisoare de
la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au fost săvârșite de un funcționar
public care are obligația legală de a respecta secretul profesional și confidențialitatea
informațiilor la care are acces, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani și
interzicerea unor drepturi.
(4) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, către o altă persoană sau
către public, fără drept, a conținutului unei convorbiri sau comunicări interceptate,
chiar în cazul în care făptuitorul a luat cunoștință de aceasta din greșeală sau din
întâmplare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(5) Nu constituie infracțiune fapta săvârșită:
a) dacă făptuitorul surprinde săvârșirea unei infracțiuni sau contribuie la dovedirea
săvârșirii unei infracțiuni;
b) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificație pentru viața comunității
și a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs
persoanei vătămate.
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(6) Deținerea sau confecționarea, fără drept, de mijloace specifice de interceptare ori
de înregistrare a comunicațiilor se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendă.
(7) Pentru faptele prevăzute la alin. (1), acțiunea penală se pune în mișcare la
plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Art. 303 Divulgarea informațiilor secrete de stat
(1) Divulgarea, fără drept, a unor informații secrete de stat, de către cel care le
cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele
unei persoane juridice dintre cele prevăzute în art. 176, se pedepsește cu închisoarea
de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Deținerea, fără drept, în afara îndatoririlor de serviciu, a unui document ce conține
informații secrete de stat, dacă poate afecta activitatea uneia dintre persoanele
juridice prevăzute în art. 176, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendă.
(3) Persoana care deține un document ce conține informații secrete de stat, care poate
afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevăzute în art. 176, nu se
pedepsește dacă predă de îndată documentul la organul sau instituția emitentă.
Art. 304 Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice
(1) Divulgarea, fără drept, a unor informații secrete de serviciu sau care nu sunt
destinate publicității, de către cel care le cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu,
dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane, se pedepsește
cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Divulgarea, fără drept, a unor informații secrete de serviciu sau care nu sunt
destinate publicității, de către cel care ia cunoștință de acestea, se pedepsește cu
închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
(3) Dacă, urmare a faptei prevăzute în alin. (1) și alin. (2), s-a săvârșit o infracțiune
împotriva investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau a persoanei incluse
în Programul de protecție a martorilor, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani, iar
dacă s-a comis cu intenție o infracțiune contra vieții, pedeapsa este închisoarea de la
5 la 12 ani.
Art. 306 Obținerea ilegală de fonduri
(1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete,
pentru primirea aprobărilor sau garanțiilor necesare acordării finanțărilor obținute sau
garantate din fonduri publice, dacă are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor
fonduri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Tentativa se pedepsește.
Art. 307 Deturnarea de fonduri
(1) Schimbarea destinației fondurilor bănești ori a resurselor materiale alocate unei
autorități publice sau instituții publice, fără respectarea prevederilor legale, se
pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și schimbarea, fără respectarea prevederilor
legale, a destinației fondurilor provenite din finanțările obținute sau garantate din
fonduri publice.
(3) Tentativa se pedepsește.
Art. 308 Infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane
(1) Dispozițiile art. 289-292, 295, 297-300 și art. 304 privitoare la funcționarii publici
se aplică în mod corespunzător și faptelor săvârșite de către sau în legătură cu
persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o
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însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin.
(2) ori în cadrul oricărei persoane juridice.
(2) În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.
Art. 309 Faptele care au produs consecințe deosebit de grave
Dacă faptele prevăzute în art. 295, art. 297, art. 298, art. 300, art. 303, art. 304, art.
306 sau art. 307 au produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei
prevăzute de lege se majorează cu jumătate.
Art. 367. Constituirea unui grup infracțional organizat
(1) Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea,
sub orice formă, a unui astfel de grup se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani
şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Când infracţiunea care intră în scopul grupului infracţional organizat este
sancţionată de lege cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau cu închisoarea mai mare de
10 ani, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor
drepturi.
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost urmate de săvârşirea unei
infracţiuni, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.
(4) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2),
dacă denunţă autorităţilor grupul infracţional organizat, înainte ca acesta să fi fost
descoperit şi să se fi început săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile care intră în scopul
grupului.
(5) Dacă persoana care a săvârşit una dintre faptele prevăzute în alin. (1) - (3)
înlesneşte, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului şi tragerea la răspundere
penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracţional organizat, limitele
speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.
(6) Prin grup infracţional organizat se înţelege grupul structurat, format din trei sau
mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp şi pentru a acţiona
în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni.
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ANEXA nr.3

Textele din Codul de procedură penală
Art.139 – Supravegherea tehnică
(…) (2) Supravegherea tehnică se poate dispune în cazul infracţiunilor contra
securităţii naţionale prevăzute de Codul penal şi de legi speciale, precum şi în cazul
infracţiunilor de trafic de droguri, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau
cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracţiunilor privind
nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor
explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, de trafic şi exploatarea
persoanelor vulnerabile, acte de terorism, de spălare a banilor, de falsificare de
monede, timbre sau de alte valori, de falsificare de instrumente de plată electronică,
în cazul infracţiunilor care se săvârşesc prin sisteme informatice sau mijloace de
comunicare electronică, contra patrimoniului, de şantaj, de viol, de lipsire de libertate
în mod ilegal, de evaziune fiscală, în cazul infracţiunilor de corupţie şi al infracţiunilor
asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale
Uniunii Europene ori în cazul altor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa
închisorii de 5 ani sau mai mare. (…)
(4) Raportul dintre avocat şi persoana pe care o asistă sau o reprezintă nu poate
forma obiectul supravegherii tehnice decât dacă există date că avocatul săvârşeşte ori
pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la alin. (2). Dacă pe
parcursul sau după executarea măsurii rezultă că activităţile de supraveghere tehnică
au vizat şi raporturile dintre avocat şi suspectul ori inculpatul pe care acesta îl apără,
probele obţinute nu pot fi folosite în cadrul niciunui proces penal, urmând a fi distruse,
de îndată, de către procuror. Judecătorul care a dispus măsura este informat, de
îndată, de către procuror. Atunci când apreciază necesar, judecătorul dispune
informarea avocatului.(...)
Art.151 – Livrarea supravegheată
(1) Livrarea supravegheată poate fi autorizată, prin ordonanţă, de către procurorul
care supraveghează sau efectuează urmărirea penală, la solicitarea instituţiilor sau
organelor competente, cu sau fără sustragerea ori substituirea totală sau parţială a
bunurilor care fac obiectul livrării.
(2) Livrarea supravegheată poate fi autorizată numai în următoarele cazuri:
a) dacă descoperirea sau arestarea persoanelor implicate în transportul ilegal de
droguri, arme, obiecte furate, materiale explozive şi precursori de explozivi
restricţionaţi, nucleare, alte materiale radioactive, sume de bani şi alte obiecte care
rezultă din activităţi ilicite ori obiecte utilizate în scopul comiterii de infracţiuni nu ar
putea fi făcută în alt mod sau ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia
ancheta ori un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare; (…)
Art.152 - Obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii
de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii
electronice destinate publicului
(1) Organele de urmărire penală, cu autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi
şi libertăţi, pot solicita date de trafic şi localizare prelucrate de către furnizorii de
reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii
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electronice destinate publicului dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele
condiţii:
a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni dintre cele
prevăzute la art. 139 alin. (2) sau a unei infracţiuni de concurenţă neloială, de evadare,
de fals în înscrisuri, infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor,
materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi
restricţionaţi, a unei infracţiuni privind nerespectarea dispoziţiilor privind
introducerea în ţară de deşeuri şi reziduuri, a unei infracţiuni privind organizarea şi
exploatarea jocurilor de noroc ori a unei infracţiuni privind regimul juridic al
precursorilor de droguri, şi infracţiuni referitoare la operaţiuni cu produse susceptibile
de a avea efecte psihoactive asemănătoare celor determinate de substanţele şi
produsele stupefiante sau psihotrope; (...)
Art.306 – Obligaţiile organelor de urmărire penală
(...) (6) Secretul bancar şi cel profesional, cu excepţia secretului profesional al
avocatului, nu sunt opozabile procurorului, după începerea urmăririi penale.
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