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Articolul 13 
Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau 
patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influenţa ori 
autoritatea sa în scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase 

necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani. 
------------- 
Art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 
aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. 

Articolul 13^1 
În cazul infracţiunii de şantaj, prevăzută de art. 207 din Codul penal, în care este implicată o 
persoană dintre cele prevăzute la art. 1, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o 

treime. 
------------- 
Art. 13^1 a fost modificat de pct. 8 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. 

Articolul 13^2 
În cazul infracţiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcţiei, dacă funcţionarul public 
a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se 

majorează cu o treime. 
-------------- 
Art. 13^2 a fost modificat de pct. 9 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. 
*) A se vedea Nota de la art. 15. 
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