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În conformitate cu prevederile art. 111 aim . (1) din Constituţie, 
Guvernul României formulează următorul 

PUNCT DE VEDERE 

referitor la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de 
urgenţă, iniţiată de deputat USR Silviu Dehelean împreună cu un grup de 
parlamentari USR (Bp.143/2020, L 297/2020) 

I. Principalele reglementări 

Iniţiativa legislativă are ca object de reglementare completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu si 
regimul de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou 
articol, art. 31, in sensul majorării cu o pătrime a limitelor speciale de 
pedeapsă în cazul infracţiunilor l de corupţie şi de serviciu săvârşite pe 
perioada stării de asediu sau urgenţă. 

t ART. 289 Luarea de mitt 
(7) Fapta funcjionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru alt"!, pretinde on printeşte bani sou alte foloase care nu i se euvin 

m.i acceptă promisiunea unor astfel de foloase, in legătură cu indeplinirea, neindeplinirea, urgentarea on intdr_ierea indeplinirit unui act ce intră in 
indatoririle sale de servictu sail in legătură cu indeplinirea trnxi act contrar acestar indatoriri, se pedepseşte ca inchtsoare de la 3 la 10 ani şi 
inter_icerea exercitărti dreptalui de a ocupa a femcjie publică on de a exercita profesia sax activitatea in executarea căreta a săvărşit fapta. 

(2) Fapta prevăcută in alin. (I), săvdrşită de iota dintre persoanele prevăzute in art. 175 alit,. (2), constitute irfraejinne nurnat cănd este cotnisă in 
legătură cu neindeplinirea, intăr_ierea indeplinirit umd act privitar la indatoririle sale legale saa in legătură cu efectuarea mini act contrar acestar 
indatoriri. 

(3) Banii, valorile sar once alte bunuri primite strnt sup use ca fscării, iar ednd acestea mr se tnai găsesg se dispune canftscarea prin echivalent. 
ART. 290 Darea de mitt 
(1) Pnontisiunea, oferirea sau darea de bani on alte foloase, in candijiile arătate in art. 289, se pedepseşte cu inclttsoarea de la 2 !a 7 ant. 
(2) Fapta prevă_taă in alit,. (1) nu cartstituie infr'acjiune atunci cdnd mituitorul afast canstrăns prin ortce nrploace de către cel care a mat mite. 
(3) rblinuitoru/ nil se pedepseşte dacă denunjă fapta mai inainte ca organu/ de uvnrărtrepena/ă să jî fast sesicat ca privire /a aceasta. 
(4) Banii, valorile sau once alte banari date se restituie persoanei care le-a dat, dacă acestea ar fast date in cacul prevă_ut in a7in. (2) sau date 

după denunjul prevăzu in alit,- (3). 
(5) Banii, valorile sau once alte bunuri oferite sas date sunt supttse canfiscării, iar cănd acestea rnr se mai găsesc, se dispune canfrscarea prin 

echivalent. 
ART. 291 Traficul de influen(t 
(7) Pre[inderea, pritnirea mv acceptarea pronrisiunit de bani sau alte foloase, direct salt indirect, pentnt sine San pentru alt"!, săvărşită de către o 

persoană care are influenlă sae lasă să se creadă că are infuenjă asupra until fime(ionar public şi care pramite că tl va deterntina pe acesta să 
indeplinească, să nu indeplinească, să urgentece an să intdreie indeplinirea mini act cc intră in drdatoririle sale de serviciu sau să indeplinească un 
act contrar acestar indatoriri, se pedepseşte cu inclusoarea de la 21a 7 ant. 



II.Observatii 
, 

1. Ca observaţie generală, cadrul legislativ în materia dreptului penal 
substanţial a fost supus unui amplu proces de reformă, actele normative 
adoptate fund rezultatul cooperării inter-instituţionale, cu implicarea 
puterii executive (Ministerul Justiţiei, celelalte ministere şi autorităţi cu 
atribuţii în domeniu), legislative şi judecătoreşti (Consiliul Superior al 
Magistraturii, Îmlta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parch etul de pe lângă 
înalta Curte de Casaţie şi Justiţie). 

Astfel, domeniul dreptului penal material a fost modificat în mod 
substanţial, prin adoptarea şi intrarea în vigoare a Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modifacările şi completările ulterioare, precum şi 
a Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal. 

În acest context, atât conţinutul, cât şi regimul sancţionator al 
infracţiunilor avute în vedere prin iniţiativa legislativă a fost analizat de 

(2) Banti, va/arile sau ortce a/te bnnurt prtmite snnt supuse confiscării, iar cdnd acestea nu se mat găsesc, se dispune ca fscarea prin ec/itvalent. 
ART. 292 Cumpărarea de influen{ă 
(I) Promisianea, oferirea sau darea de bani art a/te foloase, pentru stne sau pentru a/hd, direct art indirect, unet persoane care are trJluenjă sau 

/asă să se creadă că are tnJĺuen(ă asupra cnat fimcjtonarpublte, pentru a-1 deternttnape acesta să îndepltnească, să nu indepltnească, să urgente=e 
on să tntdrrte indepltnirea cnut act ce intră in ihdatoririle sale de servtctu sau să indeplinească nn act contrar acestor indatortrt, se pedepseşte cu 
inchisaare de la 2 Ia 7 ant şi tnter_tcerea exercitărit nnar dreptnri. 

(2) Făptuttorul mt se pedepseşte dacă demmjă fapta mat inainte ca organnl de urmărtre penală să fr fost sesicat cu privire la aceasta. 
(3) Banti, valorile sau artce alte btmuri se rest/lute persaanei care le-a dat, dacă an fast date după dennnjul prevăcut in alit,. (2). 
(•J) Bantt, valartle sau arice alte bannrt date sac ofertte sunt supuse conftscărit, tar dacă acestea nu se ma/ găsesc, se dtsptrne ca fscarea prin 

echivalent. 
ART. 295 Delapidarea 

(7) )nsuşirea, fo/ostrea sau traf carea de către nn fintejiottar publte, in interesul săn at pentru alt"!, de ham, valor/ son alte bantnrt pe care le 
gesttonea=ă saa Ie admtnistreacă se pedepseşte at inchtsoarea de to 21a 7 ant şt inter_tcerea exercttării dreptului de a acupa o ftmcjie publică. 

(2) Tentattva se pedepseşte. 
ART. 297 Abuzul tn serviciu 

(1) Fapta fmcjionartdut public care, in exerettarea atribnitllor de servictu, nit indepltneşte in, act sau il indepltneşte in mod defeentas şt prin 
aceasta can=ea=ă o pagttbă an a vătămare a drepnnrilor son in/erase/or leg/time ale unei persoane fctce sau ale mtei persoane juridice se pedepseşte 
cu inchisoarea de la 21a 7 ant Şt tnter_icerea exercttărti drephdui de a ocnpa a fimcjie publtcă. *) 

(2) Cc aceeaşt pedeapsă se sancjtanea=ă şt fapta funejiatarulut public care, in exercitarea atribulttlar de servicis, ingrădeş[e exercitarea until 
drept a/ unet persoane art creeacă pentru aceasta a situajie de infer/oritate pe temet de rasă, na(tonalttate, arigine etntcă, /itnbă, religte, sex, 
orientate sexuală, apartenenlă poltttcă, avere, vdrstă, dtcabtlitate, boa/ă crantcă necattagioasă sas in fecjte IiIV/SIDA. 
ART. 298 NeglijenGa în serviciu 

lncălcarea din culpă de cău•e unftntcjtonar pnblic a unet indatarirt de servtete, prin netndeplintrea aces/eta sau prtn indepltnirea et defectuoasă, 
dacă prtn aceasta se canceacă o pagabă art o vătămare a drepturilor sau tntereselor legittne ale anet persoane fi=tce sau ale anet persoane jurtdtce, 
se pedepseşte cu inclnsoare de la 31ant (a 3 ant sac cit amendă. 

ART. 300 Uzurparea func(iei 
Fapta funcjionarulut public care, in ttmpad servtetulci, îndepltneşte an act cc nit intră in atribcjttle sale, dacă prin aceasta s-a prodns mm din/re 

crmărtle prevăcute in art 297, se pedepseşte cu inchtsoare de la unit la S ant sau cu amendă. 
ART. 301 Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane 
(7) Fapta fitnejtonartdut public care, in exercttarea atrtbujttlor de servtctu, a indep/tnit tin actprtn care s-a oh//tint un falos patrtmanial pentru 

stne, pentru sojul său, pentru o rudă ori un ajtn pănă la gradul7l tnclusty se pedepseşte cu inchisaarea de la unu la S ant şt tnter=icerea exercitărit 
dreptulut de a acupa o fi:nejte publică pe o pertoadă de 3 ani. 

(2) Dispozljtile al/n. (7) rnt se apheă in carurt/e in care actul sau decicia Se referă (a nrntătoarele sttuajti: 
a) emiterea, aprobarea sau adoptarea actelar normattve; 
b) exercitarea nnut drept reanoscut de lege sau in indephnirea anei obhgajti /nip use de lege, cu respectarea candtjtilar şt hnutelar prevăcute de 

aceasta. 
ART. 307 Deutrrtarea de fandurl 

(1) Scliimbarea desttnaliet fondurtlor băneşti art a resurselor mater/ale olocole tmei actorttăji pub/tce san tnstitujit pub/ice, fără respectarea 
prevederilar legale, se pedepseşte en inchtsoarea de la unit la S ant. 

(2) Cu aceeaşt pedeapsă se sa»cjianeacă şt sc/ltmbarea, fără respectarea prevedertlar /ego/c, a desttnajiei fondnrilor proven//c din frnanlărtle 
objtnnte sau garantate dtn fondurt publtce. 

(3) Tentattva se pedepseşte. 
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către o comisie de specialişti (practicieni şi cadre didactice) Cu ocazia 
elaborării şi definitivării Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cu acel prilej s-a realizat 
armonizarea prevederilor legilor speciale în materie penală cu principiile şi 
noua reglementare in materia dreptului penal substanţial, cuprinse în Legea 
nr. 286/2009 privind Codul penal. 

Modificarea, fără o justificare temeinică, care să permită un examen 
de fond şi efectiv a raţiunilor care impun modificarea legislaţiei penale, nu 
poate fi acceptată. 

În ceea ce priveşte adăugarea unui spor de pedeapsă la infracţiunile 
sancţionate potrivit iniţiativei legislative, menţionăm că acesta nu se 
justifică, având în vedere că, potrivit regulilor de drept penal, sporul 
reprezintă o măsură de individualizare a pedepsei în funcţie de anumite 
elemente, cum ar fi spre exemplu existenţa concursului de infracţiuni sau 
existenţa unor circumstanţe agravante la săvârşirea infracţiunii. Or, nici în 
Expunerea de motive, nici în conţinutul iniţiativei legislative nu rezultă 
trimiterea la un astfel de element. 

Mai mult, săvârşirea infracţiunii de către o persoană care a profitat de 
situaţia prilejuită de o calamitate, de stare de asediu sau de starea de 
urgenţă, constituie circumstanţă agravantă, situaţia în care se poate aplica o 
pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este 
neîndestulător, in cazul închisorii se poate adăuga un spor până la 2 ani, 
care nu poate depăşi o treime din acest maxim, iar în cazul amenzii 
se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special. Astfel, 
săvârşirea oricărei infracţiuni în aceste condiţii constituie o circumstanţă 
agravantă generală, ce poate fi aplicabilă indiferent de actul normativ în 
care este prevăzută infracţiunea. 

' Totodată, precizăm că art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr 1/1999 este în prezent abrogat prin art. I pct. 11 din Legea 
nr. 164/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de 
urgenţă. Or, potrivit art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/20002000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare2, abrogarea are 
caracter definitiv, motiv pentru care intervenţia legislativă propusă prin 

2 
(3) Abrogarea unei dispo=ijii squ a znmi act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se 

repună in vigoare acnd normativ irrijial. Fac excepjie prevederile din ordonanjele Gnverrndui care an prevă_ut nornze de abrogate şi an fast respinse 
prin /age de către Par/amen!. 

3 



prezentul demers legislativ nu poate repune în vigoare art. 31 sub forma 
propusă. 

Având în vedere aspectele menţionate, apreciem că nu se impune 
agravarea răspunderii penale în cazul infracţiunilor de corupţie şi de 
serviciu în situaţia săvârşirii acestora pe perioada stării de urgenţă prin 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 1/1999. 

III. Punctul de vedere al Guvernului 

Având în vedere considerentele menţionate, Guvernul nu susţine 
adoptarea accstei iniţiative legislative. 

Cu stimă, 

~ 
SENATUL ROMANIEI 
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