
Cuprins

CAPITOLUL I. ABUZUL ÎN SERVICIU ___________________________________1
1. 1. Agent de poliţie rutieră. Abuz în serviciu şi fals intelectual.  

Noţiunea de „pagubă”. Prejudiciu eventual ________________________1
2. Individualizare judiciară a pedepsei. Circumstanţe atenuante ________1
NOTĂ ____________________________________________________8

2. Agent de poliţie rutieră. Oportunitatea aplicării şi alegerii sancţiunii  
contra venţionale. Posibilitatea legală a agentului constatator de  
a penaliza contravenţii rutiere şi cu sancţiunea avertismentului.  
Achitare pentru abuz în serviciu _______________________________10
NOTĂ ___________________________________________________16

3. 1. Agent de poliţie rutieră. Dreptul agentului constatator de a alege 
sancţiunea contravenţională cea mai adecvată situaţiei de fapt  
reţinute __________________________________________________17
2. Prezumţia de nevinovăţie. In dubio pro reo ______________________17
NOTĂ ___________________________________________________19

4. Infracţiuni de abuz în serviciu. Funcţionari din primărie. Îndeplinirea  
atribu ţiilor cu nerespectarea dispoziţiilor O.G. nr. 55/2002 privind 
regimul juridic al sanc ţiunii prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii. Individualizare judiciară a pe depsei ___________________20
NOTĂ ___________________________________________________26

5. Judecător-sindic. Desemnarea preferenţială a practicianului în  
insolvenţă. Fraudarea procedurii de selecţie a administratorului judiciar 
provizoriu. Condiţia vătămării. Încălcarea unor dispoziţii din legislaţia 
primară. Decizia nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale ______________26
NOTĂ ___________________________________________________31

6. Executor judecătoresc. Abuz în serviciu în concurs cu infracţiunea 
de tăinuire. Absenţa încălcării atribuţiilor de serviciu. Lipsa laturii 
obiective. Achitare __________________________________________32
NOTĂ ___________________________________________________35

7. Executor judecătoresc. Funcţionar public în sensul art. 175  
alin. (2) CP. Deru larea procedurii de executare silită în lipsa  
unui titlu executoriu. Intenţie directă ____________________________37
NOTĂ ___________________________________________________44

8. 1. Executor judecătoresc. Abuz în serviciu. Infracţiune continuă.  
Momentul con sumării şi cel al epuizării __________________________45
2. Competenţa materială a Direcţiei Naţionale Anticorupţie  __________45
3. Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal. Restabilirea situaţiei 
anterioare. Desfiinţarea unei hotărâri judecătoreşti _________________45
NOTĂ ___________________________________________________55

9. Abuz în serviciu. Atribuţii de serviciu cuprinse în hotărâri ale  
adunării ge nerale a acţionarilor. Decizia nr. 405/2016 a Curţii 
Constituţionale. Lipsa laturii obiective ___________________________59
NOTĂ ___________________________________________________66



X Infracţiuni de serviciu

10. 1. Poliţist. Abuz în serviciu contra intereselor publice. Prejudiciu de 
imagine cauzat Poliţiei Române. Lipsa urmării imediate _____________67
2. Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Fals intelectual.  
Norme incidente ___________________________________________67
3. Termenul rezonabil al procesului penal. Consecinţe asupra 
individualizării pedepsei _____________________________________67
NOTĂ ___________________________________________________73

11. 1. Funcţionari în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice.  
Atribuţii de serviciu privind efectuarea inspecţiei fiscale. Instigare. 
Principiul ne bis in idem  _____________________________________75
2. Delimitări faţă de infracţiunea de luare de mită. Caracterul subsidiar 
(atenuat) al infracţiunii de abuz în serviciu _______________________75
NOTĂ ___________________________________________________86

12. 1. Prefect. Participaţie improprie şi instigare la abuz în serviciu.  
Oportu nitatea şi legalitatea emiterii unui act administrativ ___________88
2. Agent de poliţie rutieră. Dispoziţie de oprire în trafic. Inexistenţa  
unui com portament a priori abuziv _____________________________88
3. Forma agravată prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000.  
Elemente consti tutive _______________________________________88
NOTĂ __________________________________________________112

13. 1. Abuz în serviciu în forma agravată prevăzută de art. 132 din  
Legea nr. 78/2000. Scop ____________________________________112
2. Încălcarea dispoziţiilor legale privind funcţionarea societăţilor cu  
capital majoritar de stat. Dispoziţii cuprinse în legi sau ordonanţe ____112
3. Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei. Omisiunea 
instanţei de a indica două entităţi pentru executarea obligaţiei  
de a presta muncă în folosul comunităţii ________________________112
NOTĂ __________________________________________________121

14. 1. Funcţionari din primărie având calitatea de membri ai unei  
comisii de evaluare şi atribuire contract de achiziţie publică.  
Aprecierea condiţiei prejudiciului. Lipsa urmării imediate ___________121
2. Achitarea autorului. Efecte asupra complicilor __________________121
NOTĂ __________________________________________________125

15. 1. Funcţionari din primărie având calitatea de membri ai comisiei  
locale de aplicare a legilor fondului funciar. Funcţionari publici în 
accepţiunea legii penale. Atribuţii de serviciu privind reconstituirea 
dreptului de proprietate privată. Decizia nr. 405/2016 a Curţii 
Constituţionale ____________________________________________126
2. Inexistenţa cerinţei îndeplinirii unui prag valoric. Aprecierea  
raportului de cauzalitate şi a formei de vinovăţie. Teoria echivalenţei 
condiţiilor ________________________________________________126
NOTĂ __________________________________________________141

16. Judecător. Încălcarea normelor procesuale civile imperative privind 
com petenţa teritorială a instanţei şi plata taxelor judiciare de 
timbru. Individualizarea judiciară a pedepsei ____________________142
NOTĂ __________________________________________________151



Cuprins XI

17. 1. Judecător. Pronunţarea unei hotărâri cu încălcarea dispoziţiilor  
legale. Concurs real de infracţiuni. Contopire cu pedepse aplicate  
prin condamnări ante rioare  _________________________________151
2. Acţiune civilă. Complicitate. Răspundere civilă solidară ___________151
NOTĂ __________________________________________________157

18. 1. Judecător. Funcţionar public în sensul legii penale. Înţelesul  
noţiunii de imunitate  _______________________________________158
2. Caracterul subsidiar al infracţiunii de abuz în serviciu şi situaţia  
în care se poate reţine în concurs cu alte infracţiuni _______________158
3. Soluţionarea acţiunii civile. Problema calităţii de parte responsabilă 
civilmente a Ministerului Justiţiei pentru o faptă prejudiciabilă  
săvârşită de magistrat  _____________________________________158
NOTĂ __________________________________________________167

19. Primar. Elemente constitutive ale abuzului în serviciu. Lipsa  
prejudiciului şi a intenţiei. Achitare ____________________________169
NOTĂ __________________________________________________172

20. Primar. Dispoziţie cu caracter general care nu cuprinde atribuţii  
de servi ciu ale funcţionarului. Neîntrunirea condiţiei privind  
îndeplinirea unui act prin încălcarea legii. Lipsa laturii obiective ______172
NOTĂ __________________________________________________179

21. 1. Primar. Încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. 
Condiţia referitoare la obţinerea unui folos material necuvenit prin  
actele nelegale sau defectuoase ale funcţionarului ________________180
2. Complicitate la abuz în serviciu. Infracţiune judecată după circa  
9 ani de la comiterea faptei. Individualizarea judiciară a pedepsei. 
Suspendarea sub supra veghere a executării pedepsei ____________180
NOTĂ __________________________________________________188

22. 1. Primar. Consilier cu atribuţii financiar-contabile. Încălcarea  
dispoziţiilor legale privind efectuarea plăţilor pentru lucrări  
contractate de unitatea admi nistrativ-teritorială, dar neefectuate  
de către antreprenor _______________________________________189
2. Constrângere morală. Condiţii privind reţinerea _________________189
NOTĂ __________________________________________________196

23. Primar. Decontarea în baza unor documente falsificate a  
contravalorii unor lucrări neefectuate în realitate. Intenţie directă  ____197
NOTĂ __________________________________________________203

24. 1. Angajaţi ai Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. 
Func ţionari publici în sensul legii penale. Atribuţii de serviciu referitoare 
la selecţia proiectelor de finanţare din fonduri europene, cuprinse în 
fişa postului şi în ordine ministeriale. Decizia Curţii Constituţionale 
nr. 405/2016. Achitare  _____________________________________206
2. Conflict de interese. Decizia Curţii Constituţionale nr. 603/2015.  
Achitare _________________________________________________206
NOTĂ __________________________________________________212

25. 1. Primar. Abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut  
pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Condiţii privind  
reţinerea infracţiunii  _______________________________________213



XII Infracţiuni de serviciu

2. Conflict de interese. Înţelesul noţiunii de „folos patrimonial” ________213
NOTĂ __________________________________________________222

26. Administratori ai unei societăţi cu răspundere limitată. Complicitate  
la abuz în serviciu săvârşit de funcţionari din cadrul consiliului  
judeţean. Concurs cu infracţiunea de fals în înscrisuri sub  
semnătură privată _________________________________________224
NOTĂ __________________________________________________230

27. Poliţişti, membri ai unei comisii de concurs. Atribuţii de serviciu  
cuprinse într-un regulament-cadru aprobat prin hotărâre de Guvern.  
Lipsa urmării imediate şi a intenţiei. Achitare ____________________230
NOTĂ __________________________________________________235

28. 1. Agenţi de poliţie. Ordinul superiorului. Condiţii privind reţinerea  
abuzului în serviciu contra intereselor persoanelor sau contra  
intereselor publice. Lipsa laturii obiective şi lipsa vinovăţiei.  
Achitare _________________________________________________237
2. Omisiunea sesizării. Inexistenţa infracţiunilor ce ar fi trebuit  
sesizate. Consecinţe _______________________________________237
NOTĂ __________________________________________________245

29. 1. Consilieri locali. Adoptarea unor acte administrative/hotărâri  
cu caracter de opor tunitate. Lipsa intenţiei infracţionale în activitatea 
deliberativă şi de votare a unor hotărâri de consiliu local  ___________246
2. Conflict de interese. Modalitatea normativă „participarea la  
luarea unei decizii”. Dezincriminare parţială _____________________246
NOTĂ __________________________________________________257

30. Consilieri locali. Atribuţii de serviciu vizând validarea mandatului  
de ales local. Încălcarea dispoziţiilor unei hotărâri judecătoreşti.  
Lipsa laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu. Temeiul de 
achitare _________________________________________________259
NOTĂ __________________________________________________264

31. Agenţi de poliţie. Atribuţii de serviciu privind folosirea autovehiculelor  
din dotarea unităţii, cuprinse într-un ordin al Ministerului Afacerilor  
Interne. Utilizarea în interes personal a unui alt itinerariu de patrulare 
decât cel stabilit. Intensitatea vătămării. Interpretarea în spiritul  
Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale. Achitare ____________265
NOTĂ __________________________________________________268

32. 1. Agent de poliţie având şi atribuţii de organ de cercetare penală.  
Neîn de plinirea atribuţiilor de serviciu în legătură cu constatarea 
infracţiunilor şi administrarea mijloacelor de probă ________________270
2. Condiţii privind reţinerea provocării poliţieneşti. Principiul  
legalităţii şi loiali tăţii în obţinerea probelor _______________________270
NOTĂ __________________________________________________276

33. 1. Agenţi de poliţie. Abuz în serviciu contra intereselor publice în  
legătură cu apli carea unor sancţiuni contravenţionale unei persoane 
acţionând ca investigator sub acoperire. Infracţiune putativă ________277
2. Complicitate morală tacită concomitentă, prin omisiune.  
Complicitate negativă ______________________________________277
NOTĂ __________________________________________________283



Cuprins XIII

34. 1. Agent de poliţie. Omisiunea aplicării de sancţiuni contravenţionale  
unei persoane având calitatea de investigator sub acoperire.  
Persoana vătămată prin săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu____283
2. In dubio pro reo. Temei de achitare __________________________283
NOTĂ __________________________________________________288

35. Factori poştali. Abuz în serviciu în concurs cu infracţiunea de  
constituire a unui grup infracţional organizat şi complicitate la camătă. 
Infracţiune continuată. Schimbarea încadrării juridice.  
Ne bis in idem ____________________________________________288
NOTĂ __________________________________________________294

36. Funcţionari publici din primărie. Închirierea frauduloasă de locuinţe 
sociale. Eroare de fapt. Schimbarea încadrării juridice în neglijenţă  
în serviciu _______________________________________________295
NOTĂ __________________________________________________301

37. Agenţi de poliţie. Situaţia-premisă a infracţiunii de abuz în serviciu. 
Delimitări faţă de infracţiunea de înşelăciune ____________________302
NOTĂ __________________________________________________307

38. 1. Persoane angajate în cadrul unei societăţi pe acţiuni al cărei  
unic acţio nar este consiliul local. Încălcarea atribuţiilor de serviciu  
prin participarea la în cheierea şi executarea unui contract de  
asistenţă juridică  __________________________________________308
2. Individualizarea pedepsei. Greşită reţinere a unor circumstanţe 
atenuante judiciare ________________________________________308
NOTĂ __________________________________________________314

39. 1. Calitatea de funcţionar public în sensul art. 175 alin. (2) CP a  
angajaţilor unei societăţi de asigurare. Stabilirea caracterului  
de interes public al activităţii societăţilor de asigurare. Nereţinerea  
art. 308 CP ______________________________________________315
2. Expresia „în exercitarea atribuţiilor de serviciu” din cuprinsul  
art. 297 CP. Individualizarea precisă în lege a atribuţiilor de serviciu  
şi a naturii actului normativ încălcat, prin prisma Deciziei  
nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale. Dispoziţii generale cuprinse în 
Legea nr. 82/1991 a contabilităţii  _____________________________315

40. 1. Pădurar. Infracţiunea de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor  
de co rupţie, în concurs cu luarea de mită şi complicitate la tăiere  
fără drept şi furt de arbori. Pedeapsă accesorie şi pedeapsă 
complementară ___________________________________________336
2. Concurs de cauze de atenuare şi de agravare a pedepsei.  
Dispoziţii aplicabile ________________________________________336
NOTĂ __________________________________________________341

41. 1. Director sucursală bancară. Atribuţii de serviciu privind  
acordarea de credite bancare. Incidenţa Deciziei nr. 405/2016  
a Curţii Constituţionale _____________________________________342
2. Dezincriminarea faptei. Efecte asupra complicilor la  
infracţiune _______________________________________________342
NOTĂ __________________________________________________347



XIV Infracţiuni de serviciu

42. Funcţionari publici. Membri ai comisiei locale de fond funciar.  
Retrocedări abuzive de suprafeţe forestiere montane. Abuz în  
serviciu cu consecinţe deosebit de grave. Nereţinerea infracţiunii  
de înşelăciune ____________________________________________349
NOTĂ __________________________________________________357

43. 1. Secretar de primărie şi membru al comisiei locale de fond funciar. 
Compli citate la abuz în serviciu în scopul obţinerii unui avantaj  
patrimonial pentru altul _____________________________________360
2. Delimitări ale abuzului în serviciu faţă de falsul intelectual _________360
NOTĂ __________________________________________________363

44. 1. Şef al inspectoratului judeţean de poliţie. Nerespectarea principiilor  
de achiziţie publică a unor sedii de poliţie. Frecventa schimbare a 
legislaţiei în materie. Posibile consecinţe ale lipsei de previzibilitate  
a normei legale asupra formei de vinovăţie  _____________________367
2. Experţi evaluatori. Complicitate la abuz în serviciu prin  
supraevaluarea valorii imobilelor achiziţionate. Lipsa vinovăţiei ______367
NOTĂ __________________________________________________379

45. Lucrător de poliţie judiciară. Accesarea cu depăşirea autorizării  
a bazelor de date privind evidenţa persoanelor. Completarea şi  
emiterea unei citaţii cu încălcarea dispoziţiilor Codului de procedură 
penală. Abuz în serviciu în concurs cu infracţiunea de acces ilegal  
la un sistem informatic ______________________________________381

46. 1. Notar public. Nerespectarea atribuţiilor ce îi revin în temeiul  
Codului fiscal. Răspundere penală sau alte forme de răspundere  
juridică. Lipsa laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu ______390
2. Abuz în serviciu având ca subiect activ o persoană prevăzută  
în art. 1 din Legea nr. 78/2000. Încadrare juridică  ________________390
NOTĂ __________________________________________________395

47. 1. Notar public. Semnarea unui act notarial fără a cunoaşte  
conţinutul acestuia. Aprecierea vinovăţiei şi a dreptului vătămat.  
Abuz în serviciu sau negli jenţă în serviciu. Interzicerea dreptului  
de a exercita profesia de notar public __________________________396
2. Participaţie improprie la infracţiunea de abuz în serviciu şi fals 
intelectual _______________________________________________396
NOTĂ __________________________________________________410

48. 1. Şef al agenţiei de administrare fiscală. Forma agravată a  
abuzului în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000. 
Relevanţa relaţiei de rudenie sau de prietenie între funcţionarul  
public şi beneficiarul folosului necuvenit  _______________________410
2. Pedeapsa complementară şi pedeapsa accesorie în caz de  
condamnare pentru abuz în serviciu ___________________________410
NOTĂ __________________________________________________416

49. Plângere împotriva actelor procurorului. Răspunderea penală  
a magistra ţilor pentru soluţiile pronunţate _______________________417
NOTĂ __________________________________________________419



Cuprins XV

50. Şef al poliţiei unui municipiu. Imixtiune în activitatea unui agent  
de poliţie subaltern, pentru denaturarea unei anchete penale.  
Tentativă la abuz în serviciu  _________________________________422
NOTĂ __________________________________________________426

51. Comisari ai Gărzii Financiare. Atribuţii de serviciu vizând activitatea 
de control fiscal al activităţii unui birou avocaţial. Faptă care nu este 
prevăzută de legea penală. Achitare ___________________________428

52. Funcţionari în cadrul unei societăţi cu capital integral de stat. Grup 
infracţional organizat constituit în scopul săvârşirii infracţiunii de  
abuz în serviciu. Cauza justificativă prevăzută de art. 21 CP  _______435
NOTĂ __________________________________________________442

53. Abuz în serviciu. Funcţionar public din cadrul unei universităţi de 
stat, având atribuţii privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 
Funcţionar public în sensul art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a CP. 
Inaplicabilitatea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/2016 _________442

54. 1. Abuz în serviciu şi favorizarea făptuitorului. Delimitări ____________447
2. Concurs ideal de infracţiuni. Înţelesul unor termeni ______________447
3. Procuror. Desfăşurarea în mod defectuos a unor activităţi de  
cercetare penală. Faptă care nu este prevăzută de legea penală ____447
NOTĂ __________________________________________________462

55. Condamnare pentru abuz în serviciu, cu suspendarea pedepsei  
sub supraveghere. Revocarea suspendării sub supraveghere a  
executării pedepsei închisorii în cazul neexecutării obligaţiilor  
impuse de lege şi reţinute prin hotărârea de condamnare. Nefinalizarea 
executării obligaţiei de a presta muncă în folosul comunităţii.  
Condiţia relei-credinţe ______________________________________463
NOTĂ __________________________________________________472

56. Condamnare pentru complicitate la abuz în serviciu. Suspendarea  
sub supraveghere a executării pedepsei. Încetarea obligaţiei  
de a nu părăsi ţara. Temeiuri  ________________________________474

57. Ofiţer de poliţie judiciară. Cercetare la faţa locului. Însuşirea unor  
bunuri care ar fi trebuit confiscate, fiind deţinute ilegal de persoana  
le care se efectuează cercetarea. Abuz în serviciu. Varianta agravată 
prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000. Nereţinere____________478
NOTĂ __________________________________________________483

58. 1. Director de grădiniţă. Perceperea unei „taxe de înscriere/reînscriere” 
în anul şcolar. Varianta agravată prevăzută de art. 132 din Legea 
nr. 78/2000. Nereţinere _____________________________________484
2. Achitare în temeiul art. 181 CP 1969 __________________________484
NOTĂ __________________________________________________493

59. 1. Primar. Procedură nelegală de convocare a consiliului local în  
vederea demiterii viceprimarului. Aprecierea legăturii de cauzalitate __494
2. Latură civilă. Daune morale. Criterii de apreciere ________________494
NOTĂ __________________________________________________499



XVI Infracţiuni de serviciu

60. Agent de poliţie. Atribuţii de serviciu privind paza şi escorta  
persoanelor deţinute. Intenţie indirectă. Neaplicarea dispoziţiilor  
art. 181 CP 1969 __________________________________________500
NOTĂ __________________________________________________502

CAPITOLUL AL II‑LEA. NEGLIJENŢA ÎN SERVICIU _____________________504
61. Medic specialist obstetrică-ginecologie. Neconsemnarea în buletinul 

ecografic al sarcinii a nevizualizării unui braţ al copilului. Aprecierea  
culpei medicale. Lipsa laturii obiective a infracţiunii _______________504
NOTĂ __________________________________________________511

62. 1. Medic primar chirurg. Încălcarea atribuţiilor de serviciu privind  
acordarea asis tenţei medicale de urgenţă şi a obligaţiei de diligenţă  
a medicilor _______________________________________________514
2. Prejudiciu moral. Apreciere_________________________________514
NOTĂ __________________________________________________519

63. Director al unui punct de lucru al unei societăţi. Nerespectarea cu  
ştiinţă a dispoziţiilor privind condiţiile de vânzare. Prejudiciu însemnat 
adus societăţii. Elemente de apreciere a intenţiei infracţionale. 
Schimbarea încadrării juridice din neglijenţă în serviciu în  
infracţiunea de abuz în serviciu _______________________________520
NOTĂ __________________________________________________530

64. Primar. Analiza culpei prin prisma întinderii atribuţiilor de serviciu  
ale funcţionarului public _____________________________________531
NOTĂ __________________________________________________539

65. 1. Inspector vamal. Atribuţii de serviciu reglementate exclusiv prin 
ordine ce aparţin legislaţiei secundare. Decizia Curţii Constituţionale 
nr. 518/2017 _____________________________________________539
2. Renunţare la aplicarea pedepsei. Recurs în casaţie ______________539
NOTĂ __________________________________________________546

66. 1. Poliţist de frontieră. Încălcarea din culpă a unor dispoziţii din  
O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României ___________547
2. Pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin. (1) lit. g) CP. 
Condiţii de aplicare ________________________________________547
NOTĂ __________________________________________________556

67. Pădurar. Neglijenţă în serviciu. Neasigurarea pazei fondului  
forestier împotriva unor fapte păgubitoare. Evaluarea tipicităţii  
obiective a faptei __________________________________________556
NOTĂ __________________________________________________562

68. Agent de poliţie. Neîndeplinirea din culpă a îndatoririlor privind  
eliberarea victimei lipsite de libertate printr-o faptă a altor persoane. 
Neglijenţă în serviciu. Greşită reţinere a infracţiunii de lăsare  
fără ajutor _______________________________________________564

69. Concurs de calificări. Delimitări ale neglijenţei în serviciu faţă de  
infrac ţiunea de ucidere din culpă săvârşită prin omisiune. Obiectul  
juridic al infracţiunii. Lipsa raportului de cauzalitate şi a culpei  ______569
NOTĂ __________________________________________________577



Cuprins XVII

70. Expert tehnic. Atribuţii de serviciu privind efectuarea expertizei în 
specialitatea topometrie. Incidenţa Deciziei Curţii Constituţionale 
nr. 518/2017 _____________________________________________578
NOTĂ __________________________________________________580

71. Funcţionari publici în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului. Fapte în legătură cu abuzuri comise de asistenţi 
maternali aflaţi sub monitorizare. Abuz şi neglijenţă în serviciu.  
Omisiunea sesizării ________________________________________581
NOTĂ __________________________________________________589

72. Organ de cercetare penală al poliţiei judiciare. Neefectuarea actelor  
de urmărire penală într-un dosar penal repartizat spre soluţionare.  
Elemente constitutive ale neglijenţei în serviciu __________________589
NOTĂ __________________________________________________592

73. 1. Primar şi contabil. Semnarea unor ordine de plată cu omisiunea 
verificării existenţei proceselor-verbale de recepţie a mărfurilor 
achiziţionate. Amânarea aplicării pedepsei. Condiţii  ______________593
2. Latură civilă. Renunţarea părţii civile la beneficiul răspunderii  
solidare a inculpaţilor _______________________________________593
NOTĂ __________________________________________________597

74. 1. Expert superior în cadrul agenţiei judeţene de ocupare a forţei de 
muncă. Nerespectarea dispoziţiilor legale privind indemnizaţia de 
şomaj. Infracţiune continuată. Greşită reţinere ___________________597
2. Principiul neagravării situaţiei în propriul apel. Latură civilă ________597
NOTĂ __________________________________________________602

CAPITOLUL AL III‑LEA. UZURPAREA FUNCŢIEI _______________________603
75. Asistent medical. Funcţionar public asimilat în sensul art. 175  

alin. (2) CP. Efectuarea de menţiuni şi aplicarea parafei pe fişele  
medicale ale unor cursanţi ai unei şcoli de şoferi. Uzurparea funcţiei. 
Achitare pentru infracţiunea de luare de mită ____________________603
NOTĂ __________________________________________________606

76. Autopsier. Delimitări ale infracţiunii de uzurpare a funcţiei faţă de 
infracţiunea de luare de mită. Interpretări divergente privind sfera 
atribuţiilor de serviciu ale funcţionarului ________________________606

CAPITOLUL AL IV‑LEA. ASPECTE PROCEDURALE ____________________612
77. 1. Abuz în serviciu. Recurs în casaţie. Natura juridică a Deciziei  

Curţii Consti tuţionale nr. 405/2016 – decizie de interpretare  ________612
2. Înţelesul şi corelarea noţiunilor de „legislaţie primară” şi  
„legislaţie secundară”  ______________________________________612
NOTĂ __________________________________________________620

78. Abuz în serviciu. Intervenirea unei legi penale noi şi deciziile 
de neconstitu ţionalitate. Identificarea naturii cererii adresate 
instanţei. Delimitări ________________________________________621
NOTĂ __________________________________________________626



XVIII Infracţiuni de serviciu

79. Contestaţie la executare. Efectele deciziilor Curţii Constituţionale prin 
care se constată neconstituţionalitatea unei norme de incriminare. 
Dezincriminarea parţială a infracţiunii de abuz în serviciu __________628
NOTĂ __________________________________________________631

80. Abuz în serviciu. Motivarea hotărârii judecătoreşti. Lipsa silogismului  
juri dic sub aspectul probaţiunii. Aprecierea probelor. Încălcarea 
principiului dublului grad de jurisdicţie în materie penală şi a  
dreptului la un proces echitabil. Nele galitate. Trimiterea cauzei  
spre rejudecare  __________________________________________633
NOTĂ __________________________________________________644

81. 1. Principiul nemijlocirii în administrarea probelor. Condiţii pentru  
readmi nistrarea probelor după intervenirea unor modificări în  
compunerea completului de judecată __________________________645
2. Abuz în serviciu. Descrierea atribuţiilor de serviciu încălcate de 
funcţionar, prin prisma obiectului judecăţii ______________________645
NOTĂ __________________________________________________652

82. Schimbarea încadrării juridice din neglijenţă în serviciu în complicitate 
la înşelăciune. Condamnarea pentru o altă faptă decât aceea 
recunoscută de inculpat. Aplicare nelegală a procedurii recunoaşterii 
învinuirii. Trimiterea cauzei spre rejudecare  _____________________652
NOTĂ __________________________________________________657

83. 1. Abuz în serviciu. Procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Competenţa 
instanţei după pierderea calităţii inculpatului _____________________658
2. Calitatea de parte responsabilă civilmente a Direcţiei de  
Investigare a Infrac ţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism ___658
3. Delapidare. Restabilirea situaţiei anterioare ____________________658
NOTĂ __________________________________________________665

84. 1. Funcţionari publici din primărie. Abuz în serviciu. Nemotivarea 
respingerii cererilor de schimbare a încadrării juridice. Conţinutul 
încadrării juridice __________________________________________666
2. Omisiunea punerii în discuţie a incidenţei legii penale mai  
favorabile. Dreptul la apărare. Trimiterea cauzei spre rejudecare  ____666
NOTĂ __________________________________________________676

85. 1. Abuz în serviciu. Primar. Omisiunea obligării inculpatului la plata  
în soli dar cu partea responsabilă civilmente a cheltuielilor avansate  
de stat şi a celor efectuate de părţi ____________________________678
2. Lipsa acordului inculpatului în prestarea unei activităţi în folosul  
comu nităţii. Nelegalitatea hotărârii prin care s-a dispus suspendarea  
sub suprave ghere a executării pedepsei  _______________________678
NOTĂ __________________________________________________682

86. Abuz în serviciu. Încălcarea dispoziţiilor privind suspendarea judecăţii 
prevăzute de art. 367 alin. (1) CPP şi a dreptului la apărare.  
Principiul dublului grad de jurisdicţie în materie penală. Trimiterea  
cauzei spre rejudecare _____________________________________682
NOTĂ __________________________________________________686



Cuprins XIX

87. Neglijenţă în serviciu. Omisiunea punerii în discuţie a corespondenţei 
dintre atribuţiile de serviciu pretins încălcate de inculpat şi dispoziţiile 
din acte normative primare. Încălcarea dreptului la un proces echitabil. 
Limitele efectului devolutiv al apelului. Trimiterea cauzei spre  
rejudecare _______________________________________________686
NOTĂ __________________________________________________690

88. Abuz în serviciu contra intereselor publice. Recurs în casaţie.  
Pedepse aplicate sub minimul special prevăzut de lege ____________690
NOTĂ __________________________________________________694

89. Participaţie improprie la abuz în serviciu. General militar în rezervă.  
Com petenţa personală a instanţelor militare. Noţiunea de militar  
în sensul Codului de procedură penală _________________________694
NOTĂ __________________________________________________697

90. 1. Procedura camerei preliminare. Obiect. Uzurparea funcţiei.  
Exercitarea în fapt a unor prerogative de putere publică de către un 
funcţionar incompatibil. Dispoziţie dată de primar. Competenţa  
organului de urmărire penală ________________________________698
2. Adăugarea de către procuror în ordonanţă a unei persoane 
vătămate. Lipsa vătămării drepturilor inculpatului _________________698
3. Acordarea calităţii de suspect. Condiţii ________________________698
NOTĂ __________________________________________________709


