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Articolul 289 
[ Comentarii reviste]  

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. 

----------- 

Alin. (1) al art. 289 a fost modificat de pct. 25 al art. 245 din LEGEA nr. 187 din 24 
octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. 

(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. 
Articolul 290 
[ Comentarii reviste]  

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. 

Articolul 291 
[ Comentarii reviste]  

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. 
Articolul 292 
[ Comentarii reviste]  
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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. 

----------- 

Alin. (1) al art. 292 a fost modificat de pct. 26 al art. 245 din LEGEA nr. 187 din 24 
octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. 

(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). 
(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. 
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