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Considera ii introductive 
 

 

persoana numit  într-o func ie public  

condi iile preexistente
con inutul constitutiv
formele infrac iunilor i sanc ionarea acestora

luarea de mit , abuzul în 
serviciu i folosirea func iei pentru favorizarea unor persoane
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Spania  

Fran a  

România   Fran a
corup ia 

Fran a  abuzul în serviciu
abuzul de autoritate al agen ilor publici contra particularilor abuzul în 

func ie al agen ilor publici  Fran a
pantuflaj

de lege ferenda
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Capitolul I 

Func ionarul public – subiect al r spunderii penale 

1. No iunea de func ionar public 
 

 1.1. No iunea de func ionar public în dreptul administrativ 

statutul func ionarilor publici  

func ionarul public
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statutului juridic aplicabil func io-
nari statutari func ionari supu i statutului 
general  func ionari supu i unor statute speciale

rigurozit ii disciplinei
func ionari publici civili  func ionari publici militari

felului activit ii proprii

                                           
Considera ii asupra proiectului de lege pentru modificarea i completarea 

Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici

Dreptul public al 
muncii

, Statutul func ionarilor publici
Statutul func ionarilor publici

Drept administrativ i tiin a administra iei  

Drept administrativ
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natura autorit ii publice
func ionari publici care 

fac parte din structura unor autorit i de natur  statal ; func ionari publici din 
structura autorit ilor autonome locale, func ionari publici care fac parte din 
structura unor autorit i administrative autonome  

func ionari publici din clasa I

func ionari publici din clasa a II-a
func ionari publici din clasa a III-a

nivelul atribu iilor

 1.2. No iunea de func ionar public în dreptul penal 

func ionarii publici propriu-zi i
func ionarii asimila i celor publici

                                           

 

Titlul X – În elesul unor termeni sau expresii în legea penal
Institu ii de drept penal
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Conceptul de func ionar public în lumina noului Cod penal

Ibidem. 
Ibidem
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Conceptul de func ionar public… loc. cit.
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subiectului 
activ nemijlocit calificat

subiectul pasiv calificat

constituie un 
element circumstan ial agravant

termenul de func ionar public are acela i în eles i 
în Codul de procedur  penal

 1.3. Categorii de func ionari publici în dreptul penal 

exercit  atribu ii sau au responsabilit i în scopul realiz rii prerogativelor 
celor trei puteri ale statului – legislativ , executiv  sau judec toreasc  

                                           
Titlul X. În elesul unor termeni sau expresii în legea penal

Noul Cod penal Comentat. Partea general

Conceptul de func ionar public… loc. cit.
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Atribu ia

Prerogativa

Puterea legislativ

Puterea executiv

                                           

Ibidem
Ibidem

Pre edintele României (Comentariu)
Constitu ia României revizuit , comentarii i explica ii

Drept administrariv op. cit.
Ibidem
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Puterea judec toreasc

exercit  o func ie de demnitate public  sau o func ie public  de 
orice natur

                                           
Rolul i structura (Parlamentul)

Constitu ia României. Comentariu pe 
articole

Statutul profesiilor liberale
Natura raportului juridic de munc  al magistra ilor

op. cit.
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Conceptul de func ionar public… loc. cit.  

Func iile i demnit ile publice, func iile exercitate pe baza contrac-
tului de management  http://www.avocatnet.ro


