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Articolul 297 
[ Comentarii reviste]  

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. 
Articolul 298 
[ Comentarii reviste]  

Neglijenţa în serviciu 
Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin 
neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o 

pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale 
unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. 

Articolul 299 
[ Comentarii reviste]  

Folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual 
(1) Fapta funcţionarului 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 obţine favoruri de natură sexuală de la o persoană 
interesată direct sau indirect de efectele acelui act de serviciu se pedepseşte cu închisoarea de 
la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a 
exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta. 
(2) Pretinderea sau obţinerea de favoruri de natură sexuală de către un funcţionar public care 
se prevalează sau profită de o situaţie de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce 
decurge din funcţia deţinută, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi 

interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia sau 
activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta. 
Articolul 300 
[ Comentarii reviste]  

Uzurparea funcţiei 
Fapta funcţionarului public care, în timpul serviciului, îndeplineşte un act ce nu intră în 
atribuţiile sale, dacă prin aceasta s-a produs una dintre urmările prevăzute în art. 297, se 

pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. 
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