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Relația abuzului în serviciu cu alte infracțiuni

The relationship between abuse of office and other offences

Lect. univ. dr. av. Doris Alina Șerban
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AbstrAct
The study addresses one of the main issues raised by the offence of abuse of office, namely the relationship 

between this offence and other offences from the Criminal Code. The author emphasizes from the outset that 
the topic in question is a delicate one, taking into consideration the absence of an explicit legal rule on how 
to resolve an overlapping between different criminal provisions. In this context, taking into consideration the 
reason behind the incrimination, the author concludes that a concurrence of offences cannot be accepted, 
because most of the time, the unique conduct of the perpetrator generates a single consequence. 

The author also analyses in a critical manner several issues found in the case law in regard to the offence 
of abuse in office. As a conclusion, the author makes some de lege ferenda proposals, in the attempt to offer 
more clarity from a legal point of view to the issue in question.

Keywords: abuse of office; subsidiarity; specialty; forgery; concurrence of offences, fraudulent 
management; favoring the perpetrator; conflict of interest.

rezumAt
Prezentul studiu abordează una dintre principalele probleme de aplicare ale infracțiunii de abuz în 

serviciu, respectiv raportul care există între această infracțiune și alte infracțiuni din Codul penal. Încă de la 
început trebuie admis că problema este una delicată, tocmai din cauza lipsei unei reglementări explicite privind 
modul de soluționare al unor eventuale suprapuneri de norme. 

Credem însă că, având în vedere rațiunea normei, în principiu, soluția concursului de infracțiuni nu poate 
fi acceptată din moment ce, de cele mai multe ori, conduita unică a autorului generează o singură urmare, care 
nu poate fi apoi „dedublată”  pentru a contura ambele infracțiuni din structura concursului (abuzul în serviciu 
și infracțiunea cu care aceasta se suprapune). 

În studiu se analizează într-o manieră critică și câteva probleme de aplicare a textului în practica judiciară, 
respectiv modul în care practica judiciară înțelege relația dintre abuzul în serviciu și alte infracțiuni. La final, se 
propun câteva modificări ale textului de incriminare, în încercarea de a soluționa, pe cale legală, toate provocările 
actuale ridicate de acest subiect.

Cuvinte-cheie: abuz în serviciu; subsidiaritate; specialitate; fals intelectual; concurs; gestiune frauduloasă; 
favorizare; folosirea funcției pentru favorizarea unei persoane.
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Prezentul studiu ia în vizor una dintre cele mai „populare” incriminări, a cărei necesitate/oportunitate 

a fost deseori pusă sub semnul întrebării și de mulți disputată. Chiar și cu multiplele sale controverse, studiul 
de față ia act de prezent, respectiv de faptul că la acest moment norma de incriminare a abuzului în serviciu 
există și are conținutul pe care îl are (generator, așa cum vom vedea, de multe controverse). Credem că la acest 
moment este important nu doar să discutăm despre o eventuală modificare a normei ci, până ajungem la acel 
punct, să trasăm câteva linii directoare cu privire la modul de aplicare a normei, mai ales prin referire la relația 
infracțiunii cu alte infracțiuni.

Jurisprudența în materie, deloc omogenă și liniară, pare să confirme necesitatea unui studiu precum cel 
de față. De altfel, această jurisprudență fost luată în considerare în evidențierea principalelor probleme de 
aplicare ale infracțiunii de abuz în serviciu. Din această expunere parțial „empirică” vom putea trage și concluzii 
cu privire la o eventuală nouă formă a infracțiunii de abuz în serviciu și un eventual nou raport (consacrat 
legislativ) al acesteia cu celelalte infracțiuni adiacente.

Înainte de a ajunge însă la esența analizei noastre, vom face câteva precizări prealabile (succinte) cu 
privire la evoluția normei dar și cu privire la forme similare ale normelor corespondente din alte sisteme de 
drept (cu precădere, sistemul de drept italian, date fiind similitudinile dintre cele două texte de incriminare).  
Credem că ele sunt absolut esențiale pentru a reuși să tragem concluziile cel mai puțin susceptibile de critici în 
legătură cu relația dintre infracțiunea de abuz în serviciu și celelalte infracțiuni.

I. CHESTIUNI PREALABILE
1. „Începuturile moderne” ale abuzului în serviciu – „traiectoria” normei de incriminare
Codul penal Carol al II-lea incrimina abuzul de putere al funcţionarului. Astfel, prin art. 245 era 

sancţionată fapta funcţionarului public care, uzurpând o atribuţiune, sau abuzând de puterea sa legală, sau depăşind 
limitele competinţei sale, ori nesocotind sau violând formalităţile prescrise de lege, ori abătânduse în orice alt mod 
de la îndatoririle inerente funcţiunii sale, săvârşeşte un act pe care legea nul consideră infracţiune, în scopul de a 
procura cuiva, pe nedrept, vreun folos sau de ai cauza o păgubire de orice fel.

Foarte important de precizat este că în forma sa inițială, textul abuzului de putere avea „ascunsă” o clauză 
legală de subsidiaritate a normei, derivată din precizarea săvârşeşte un act pe care legea nu-l consideră infracțiune.

Codul penal Carol al II-lea a fost modificat ulterior instituirii regimului comunist, prin Decretele nr. 
192/19501, 202/19532, 318/19583, 1/19594. 

Cele mai relevante dintre acestea sunt Decretul nr. 192/1950 și Decretul nr. 318/1958, care, conjugate, 
au „format” o normă ce se apropie de textul actual de incriminare. Ca urmare a acestor modificări abuzul, în 
centrul abuzului de putere nu se mai afla nerespectarea legii în cadrul exercitării funcţiei, ci îndeplinirea abuzivă 
a îndatoririlor de serviciu. Totuși, tipicitatea faptei rămânea condiţionată de existenţa unei urmări, de caracterul 

1 Prin acest decret, noua formă a abuzului de putere era următoarea: „Încălcarea îndatoririlor de serviciu săvârşită de către 
un funcţionar, prin depăşirea, sau folosirea abuzivă a atribuţiunilor sale, ori prin violarea sau nerespectarea obligaţiunilor impuse 
prin dispoziţiuni legale, dacă prin aceasta se împiedică, îngreunează sau întârzie executarea sarcinilor decurgând din Planul de Stat, 
se stânjeneşte bunul mers al unităţilor sau organizaţiunilor obşteşti, ori se produce o pagubă avutului obştesc sau intereselor legale ale 
cetăţenilor, dacă fapta nu constitue o altă infracţiune pedepsită de lege ca fiind săvârşită de funcţionar în exerciţiul atribuţiunilor sale, 
constitue infracţiunea de abuz în serviciu şi se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 210 ani şi interdicţie corecţională de la 13 ani”.

2 Ca urmare a modificării, conținutul a art. 245 C. pen. era următorul: „Încălcarea îndatoririlor de serviciu săvârşită de către 
un funcţionar, prin depăşirea sau folosirea abuzivă a atribuţiunilor sale, ori prin violarea sau nerespectarea obligaţiunilor impuse prin 
dispoziţiuni legale, dacă prin aceasta se împiedecă, îngreunează sau întârzie lucrările de întocmire a Planului de Stat sau executarea 
sarcinilor decurgând din Planul de Stat, se stânjeneşte bunul mers al unităţilor sau organizaţiunilor obşteşti ori se produce o pagubă 
avutului obştesc sau intereselor legale ale cetăţenilor, dacă fapta nu constitue o altă infracţiune pedepsită de lege ca fiind săvârşită de 
funcţionar în exerciţiul atribuţiunilor sale, constitue infracţiunea de abuz în serviciu şi se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 2 la 
10 ani sau amendă de la 100 la 2.000 lei”.

3 Odată cu această modificare abuz în serviciu avea următorul conținut: „Încălcarea de către un funcţionar a îndatoririlor 
de serviciu prin îndeplinirea lor abuzivă, sau neîndeplinirea lor, care aduce o tulburare bunului mers al unităţii obşteşti, o vătămare 
intereselor legale ale cetăţenilor, dacă fapta este săvârşită în mod repetat sau chiar numai o singură dată, dar prezentând un caracter 
grav, ori dacă este săvârşită din interese materiale, sau din alte interese personale, constituie infracţiunea de abuz în serviciu şi se 
pedepseşte cu închisoare corecţională de la 210 ani sau cu amendă de la 5003000 lei”.

4 Acest decret a modificat doar limitele sancţiunii aplicabile.

https://lege5.ro/Gratuit/g42tmmju/art-245-decret-202-1953?dp=haztiojyha2a
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repetat sau grav ori de comiterea faptei din interese materiale sau din alte interese personale.
Subsecvent, în Codul penal din 1968, prin art. 246-2485, a fost modificată denumirea marginală a normei 

(abuzul de putere) cu cea de abuz în serviciu, legiuitorul incriminând diverse forme ale conduitei abuzive. 
Continuând „logica” anterioară a incriminării, abuzul în serviciu viza, în esenţă, sancţionarea neîndeplinirii sau 
îndeplinirii defectuoase a unui act în exercitarea atribuţiilor, care fie produce o vătămare a intereselor legale ale 
unei persoane (art. 246 – Abuzul în serviciu contra intereselor persoanei) sau o îngrădire a unor drepturi (art. 
247 – Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi), fie cauzează o tulburare însemnată a bunului mers 
al unei organizaţii publice (dintre cele prevăzute la art. 145 C.pen.) sau o pagubă avutului obștesc (art. 248 – 
Abuzul în serviciu contra intereselor publice).

După 1990, normele de incriminare ale abuzului în serviciu au fost modificate la nivel de formă 
(terminologie), fără a fi schimbată însă esenţa lor (comportamentul „condamnat” rămânea în esență același). 
Inclusiv odată  cu adoptarea Codului penal actual, norma de incriminare nu a fost supusă unei „reforme” reale, 
singura modificare notabilă fiind aceea că s-a renunţat la diferențierea urmărilor în funcție de caracterul public 
sau privat al acestora (a fost așadar înlăturată dihotomia abuz în serviciu contra intereselor publice și abuz în 
serviciu contra intereselor persoanelor) iar abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi a devenit într-o 
manieră mult mai evidentă (prin „atragerea” în același text de incriminare) o modalitate normativă de comitere 
a infracțiunii de abuz în serviciu. Totuși, ca urmare a Deciziei nr. 405/2016 a Curții Constituționale6, sfera 
de aplicare a normei a fost semnificativ „corijată”, îndeplinirea neconformă a atribuțiilor de serviciu primind 
semnificația de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu într-o manieră contrară legii.

2. Normei similare în dreptul comparat
În ceea ce priveşte dreptul comparat, există abordări diferite7 cu privire la incriminarea abuzului în 

serviciu. 
Astfel, sistemul italian conţine o reglementare generală similară (art. 323 C.pen. italian8), dar cu o clauză 

expresă de subsidiaritate și o integrare a conflictului de interese în norma de incriminare a abuzului în serviciu. 

5 Art. 246 C.pen. anterior – Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor:
Fapta funcţionarului care în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod 

defectuos şi prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau 
cu amendă.

Art. 247 – A buzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi: 
Îngrădirea de către un funcţionar a folosinţei sau a exerciţiului drepturilor vreunui cetăţean, ori crearea pentru acesta a unor 

situaţii de inferioritate pe temei de naţionalitate, rasă, sex sau religie, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
Art. 248 – Abuzul în serviciu contra intereselor publice:
Fapta funcţionarului care în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod 

defectuos şi prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unei organizaţii din cele prevăzute în art. 145 sau o pagubă 
avutului obştesc, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Fapta prevăzută în alin. 1, dacă a avut ca urmare o perturbare 
deosebit de gravă a activităţii unei organizaţii din cele prevăzute în art. 145, ori a produs o pagubă importantă economiei naţionale, 
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi şi confiscarea parţială a averii.

6 Publicată în M. Of. nr. 517 din 8 iulie 2016.
7 A se vedea şi UNJR, Studiu comparat privind reglementarea abuzului în serviciu/de putere/autoritate în ţări europene, material 

disponibil pe pagina www.unjr.ro/2017/11/09/studiu-comparat-privind-reglementarea-abuzului-in-serviciu-de-putere-autoritate-
in-tari-europene. 

8 Extras: Cu excepţia situaţiei în care fapta constituie o infracţiune mai gravă, este sancţionată fapta funcţionarului public sau a 
persoanei însărcinate să presteze un serviciu public care, în desfăşurarea atribuţiilor sale de serviciu, cu încălcarea unor reguli specifice 
de conduită prevăzue explicit în lege sau în alte act ce au forța juridică a unei legi şi raportat la care nu există marje de apreciere privind 
modalitatea de exercitare, sau omițând să se abțină în prezența unui interes personal sau al unei rude apropriate sau în alte cazuri 
prevăzute de lege, obține în mod intenționat pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial injust sau cauzează altuia o pagubă.

Trebuie menționat că norma de incriminare corespondentă a primit conținutul de mai sus relativ recent, prin modificările 
aduse de Decretul-lege nr. 76 din 16 iulie 2020, aprobat cu modificări prin Legea nr. 120 din 11 septembrie 2020. 

 Anterior acestei modificări legislative, norma de incriminare era mult mai generală cu privire la ”sursa” reglementărilor 
încălcate de funcționar, acestea putându-se găsi inclusiv în acte cu forță juridică inferioară legii – regulamente, neexistând totdată 
cerința de specificitate sau necesitatea unui caracter nediscreționar (... îndeplineşte un act contrar dispoziţiilor legale sau dispoziţiilor 
cuprinse în regulamente ori omite să se abţină în prezenţa unui interes propriu sau al unei rude apropiate sau în alte cazuri prevăzute de 
lege, obţinând astfel pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau cauzând o vătămare unei alte persoane). 

https://www.unjr.ro/2017/11/09/studiu-comparat-privind-reglementarea-abuzului-in-serviciu-de-putere-autoritate-in-tari-europene/
https://www.unjr.ro/2017/11/09/studiu-comparat-privind-reglementarea-abuzului-in-serviciu-de-putere-autoritate-in-tari-europene/
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În sistemul penal francez sau în cel german nu s-a optat pentru incriminarea întro manieră generică a 

conduitelor abuzive ale funcţionarului ci pentru o serie de incriminări punctuale. Spre exemplu, în sistemul 
german există o serie de incriminări punctuale a anumitor conduite comise de către funcţionarul public (violarea 
secretului corespondenţei, delapidare sau gestiune frauduloasă, înșelăciune etc.)9. 

3. Particularități ale infracțiunii de abuz în serviciu, relevante din perspectiva raportului care există 
între aceasta și alte infracțiuni

a. Subiectul activ
Subiectul activ faptei poate fi un funcţionar public [art. 175 alin. (1) sau alin. (2) C.pen.] sau, mai puțin 

frecvent, având în vedere forma actuală a normei, una dintre persoanele prevăzute la art. 308 C.pen. Această 
calitate specială a subiectului activ evidențiază că infracțiunea este una de serviciu, care protejează corecta 
(legala) îndeplinire a atribuțiilor de serviciu de către funcționarul public/persoana de la art. 308 Cod penal, 
într-o manieră care acordă prioritate interesului public. 

b. Infracțiune de rezultat
O altă trăsătură extrem de relevantă în actualul cadru de discuție este faptul că infracțiunea este una de 

rezultat. Astfel, o conduită neconformă legii poate primi semnificația penală a abuzului în serviciu doar dacă 
ea cauzează o urmare concretă, respectiv o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei 
persoane fizice sau ale unei persoane juridice.

Chiar dacă instituirea unui anume prag valoric/cantitativ al urmării a fost unul dintre aspectele cele mai 
dezbătute în încercările de până acum de modificare a normei10, forma actuală norma nu cuprinde o astfel de 
„nuanță” cantitativă. Așadar, de lege lata, producerea/aptitudinea producerii unei urmări de tipul celor de mai 
sus atrage tipicitatea faptei (în formă consumată sau tentată).

9 A se vedea şi G.D. Pop, Este infracţiunea de abuz în serviciu incriminată în legislaţia penală germană?, în Revista de Note 
şi Studii Juridice, material disponibil pe pagina www.juridice.ro/593057/este-infractiunea-de-abuz-in-serviciu-incriminata-in-
legislatia-penala-germana.html.

10 Amintim aici Decizia CCR nr. 405/2016: Curtea reţine că, încă din data de 8 iulie 2016, data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, a deciziei Curţii Constituţionale nr. 405 din 15 iunie 2016, în sarcina legiuitorului primar sau delegat sa născut 
obligaţia de a reglementa valoarea pagubei şi gravitatea vătămării rezultate din comiterea faptei de „abuz în serviciu”, cu aplicarea 
principiului „ultima ratio”, astfel cum acesta a fost dezvoltat în doctrină şi jurisprudenţă (inclusiv cea a Curţii Constituţionale). 
Dezvoltând raţionamentul juridic pe care s-a întemeiat soluţia pronunţată în decizia menţionată, Curtea a considerat că delimitarea 
dintre diferitele forme de răspundere juridică şi răspunderea penală nu poate avea drept unic criteriu tipul actului normativ 
încălcat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectiv un act de reglementare primară (lege sau ordonanţă a Guvernului) sau un act 
normativ administrativ, ci, dimpotrivă, reţinând posibilitatea ca în cazul săvârşirii unei fapte prin încălcarea unei legi sau ordonanţe 
a Guvernului să poată fi incidentă atât răspunderea penală, cât şi alte forme de răspundere extrapenală, cum este cea disciplinară, 
administrativă sau civilă, Curtea a reţinut, drept criteriu suplimentar, gradul de intensitate necesar aplicării unei pedepse penale, 
respectiv necesitatea existenţei unei anumite valori a pagubei sau a unei anumite gravităţi a vătămării drepturilor sau intereselor 
legitime rezultate din comiterea faptei. În „continuarea” acestei prime decizii, Curtea Constituţională a analizat apoi în mod explicit 
problema constituţionalităţii modului în care legiuitorul a ales să „numească” urmarea specifică, din perspectiva lipsei unui prag 
valoric al pagubei, în funcţie de care să se stabilească incidenţa normei penale:  În ceea ce priveşte dispoziţiile penale referitoare 
la fapta de „abuz în serviciu”, Curtea constată că lipsa unor circumstanţieri cu privire la determinarea unui anumit cuantum al 
pagubei ori a unei anume gravităţi a vătămării drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane 
juridice face dificilă şi, uneori, imposibilă, delimitarea răspunderii penale de celelalte forme de răspundere juridică, cu consecinţa 
deschiderii procedurilor de cercetare penală, trimitere în judecată şi condamnare a persoanelor care, în exercitarea atribuţiilor 
de serviciu, cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane 
juridice, indiferent de valoarea pagubei sau de intensitatea vătămării. Dispoziţiile penale în vigoare sunt formulate în sens larg şi în 
termeni vagi, ce determină un grad sporit de impredictibilitate, aspect problematic din perspectiva art. 7 din Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi a altor cerinţe fundamentale ale principiului statului de 
drept, această redactare constituind premisa unor interpretări şi aplicări arbitrare/aleatorii. O asemenea omisiune are relevanţă 
constituţională în cauza de faţă (...) pentru că afectează drepturi şi libertăţi fundamentale ale persoanei împotriva căreia se formulează 
o astfel acuzaţie penală. În aceste condiţii, Curtea, fiind ţinută de obligaţia de a interpreta o dispoziţie legală în sensul de a produce efecte 
şi pentru a da, astfel, un sens constituţional acesteia (...), consideră necesară instituirea unui prag al pagubei şi circumstanţierea 
vătămării produse prin comiterea faptei, elemente în funcţie de care să se aprecieze incidenţa sau nu a legii penale – Decizia Curții 
Constituționale nr. 392/2017.

Prin urmare, odată cu deciziile nr. 405/2016 şi 392/2017 a început să se contureze necesitatea ca legiuitorul să propună o 
abordare mai strictă în ceea ce priveşte urmarea specifică infracţiunii de abuz în serviciu. 

https://www.juridice.ro/593057/este-infractiunea-de-abuz-in-serviciu-incriminata-in-legislatia-penala-germana.html
https://www.juridice.ro/593057/este-infractiunea-de-abuz-in-serviciu-incriminata-in-legislatia-penala-germana.html
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Paguba are în vedere consecințele negative de natură patrimonială cauzate de faptă (atât de natură publică 
cât și de natură privată). Urmarea alternativă prevăzută de textul de incriminare, respectiv cea a vătămării 
drepturilor sau intereselor legitime, deschide o cutie a Pandorei în materie de tipicitate a abuzului în serviciu. 
Dată fiind larghețea acestei urmări, ceea ce inițial pare a fi o condiţie suplimentară de tipicitate, care creează 
aparența respectării principiului proporționalității și aduce efectul restrângerii incidenței normei, se transformă 
la o analiză mai atentă într-o condiție formală. Aceasta deoarece este dificil de imaginat o ipoteză în care, 
deși funcţionarul își încalcă atribuţiile sale de serviciu stabilite prin lege, conduita sa nu ajunge să cauzeze o 
vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale altei persoane. 

II. RELAȚIA INFRACȚIUNII DE ABUZ ÎN SERVICIU CU ALTE INFRACȚIUNI 
1. Considerații prealabile
Generozitatea actului de executare permite (chiar „alimentează”) posibilitatea ca o anume conduită să 

întrunească atât tipicitatea abuzului în serviciu cât și cea a unei alte norme.  Tocmai acest tip de ipoteze sunt 
cele care aduc multe necunoscute legate de încadrarea juridică adecvată. 

Din păcate, actuala formă a normei de incriminare nu rezolvă (nici măcar parțial) acest conflict de norme 
printro clauză de subsidiaritate legală, așa cum se întâmpla, spre exemplu, în cazul normei corespondente din 
Codul Carol al II-lea (abuzul de putere), care prevedea caracterul subsidiar al faptei (săvârşeşte un act pe care legea 
nul consideră infracţiune).

Cu privire la evoluția raportului dintre infracțiunea de abuz în serviciu și alte infracțiuni, aceasta are 
următoarea succintă „istorie”:

Într-o primă fază, raportat la reglementarea anterioară (relativ similară celei actuale), se aprecia că 
infracţiunea de abuz în serviciu ar trebui „împinsă” în plan secund în cazul unor suprapuneri cu alte texte 
care sancționează în mod distinct conduite ale funcţionarilor publici sau ale persoanelor din mediul privat 
(infracţiuni care au acest subiect activ special)11.

Într-o a doua fază, a intervenit Curtea Constituțională prin Decizia nr. 405/2016 (prezentată mai sus in 
extenso), aceasta afirmând într-o manieră mai tranșantă caracterul subsidiar/special al infracţiunii  de abuz în 
serviciu în raport cu alte infracțiuni. 

Deși decizia a relansat dezbaterea privind relaţia dintre abuzul în serviciu și alte infracțiuni, „clarificările” 
Curții Constituționale nu au soluționat nici pe departe într-o manieră tranșantă și neechivocă problematicul 
raport ce poate surveni între abuzul în serviciu și alte infracțiuni (inclusiv în materia raportului cu alte infracțiuni 
care au subiect activ special funcționarul încă pot fi evidențiate câteva controverse relevante).

Astfel, așa cum vom vedea mai jos, deși soluția concursului de infracțiuni pare să fie soluția cea mai 
tentantă, ea prezintă totuși o serie de probleme care-i fragilizează legitimitatea. Pe de altă parte, și soluția din 
cealaltă extremă, respectiv activarea criteriului subsidiarității sau al specialității poate fi din anumite unghiuri, 
una fragilă.

a. Relaţia infracţiunii de abuz în serviciu cu alte infracţiuni care au ca subiect activ special funcţionarul 
public sau funcţionarul privat (persoană de la art. 308 C.pen.) şi care incriminează în mod distinct diverse 
conduite nelegale ale acestora

Referitor la acest prim set de infracţiuni, așa cum am arătat deja, la o primă vedere nu ar trebui să existe 
controverse majore cu privire la „înlăturarea” abuzului în serviciu de alte infracțiuni care au ca subiect activ 
funcționarul public. Majoritar, se apreciază că abuzul în serviciu va fi „alungat” de norma care incriminează 
punctual și special o anume conduită comisă de funcționarul public, reținându-se strict aceasta din urmă. 

Spre exemplu, în cazul infracţiunii de delapidare, este clar că, prin conduita sa, funcţionarul încalcă 
normele ce reglementează la nivel principial conduita agentului, funcționar public sau persoană de la art. 308 
Cod penal. Raportul general (abuz în serviciu) – special (delapidare) devine și mai clar în condiţiile în care 
delapidarea este și ea o infracţiune de serviciu. Din motive similare, aceeași relaţie de tip general – special va 
exista între infracţiunea de abuz în serviciu şi toate celelalte infracţiuni de serviciu (purtare abuzivă, folosirea 

11 Spre exemplu, prin dec. nr. 3384/1971 a Tribunalului Suprem (publicată în RRD nr. 10/1972) s-a stabilit că infracţiunea de 
abuz în serviciu are caracter subsidiar doar faţă de alte infracţiuni al căror subiect activ este funcţionarul.
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abuzivă a funcţiei, violarea secretului corespondenţei etc.).

În această categorie de infracțiuni, în care (pare că) se activează raportul general – special, sunt integrabile 
nu doar infracțiunile de serviciu stricto sensu, ci toate acele infracțiuni care pot fi comise doar de către un 
funcționar public (inclusiv forme agravate ale unor infracțiuni localizate în diverse alte capitole ale Codului 
penal sau în legislația penală specială). Ne referim aici, spre exemplu, la forma agravată a infracţiunii de fals 
material care poate fi comisă de un funcţionar public, la infracțiunea de luare de mită, la infracţiunea de cercetare 
abuzivă sau represiune nedreaptă etc. Raţionamentul care stă la baza acestei incluziuni este următorul: cât timp 
infracţiunea specială poate fi comisă doar de către un funcţionar public (o persoană de la art. 308 C.pen.), 
înseamnă că acea normă protejează (chiar dacă în plan secund) și corecta îndeplinire a atribuţiilor de serviciu 
de către funcţionar (pe lângă valoarea socială principală protejată).

Așadar, principial, „conflictul” dintre infracţiunea de abuz în serviciu și alte infracţiuni care au ca subiect 
activ special funcţionarul public sau pe cel privat (persoana de la art. 308 C.pen.) este soluţionat în favoarea 
normei speciale, care va avea prioritate. 

a.1. Totuși o primă problemă  ridicată de această ipoteză este cea în care infracțiunea „specială”, aparent 
cu prioritate în fața infracțiunii de abuz în serviciu, este o infracțiune de pericol, pe când infracțiunea de 
abuz în serviciu este una de rezultat.  Altfel spus, întrebare care poate „tulbura” concluzia de mai sus, este 
următoarea: ar trebui să fie încadrarea juridică în situația în care conduita agentului (încadrabilă atât în fapta 
de abuz cât și într-o altă normă cu subiect activ special de pericol) a produs și o urmare?

Cea mai întâlnită ipoteză din practica judiciară a acestui scenariu pare să fie „cuplul” fals intelectual12 
și abuz în serviciu. Astfel, în practica judiciară s-a evidențiat ca fiind problematică următoarea stare de fapt: 
funcționarul public, consemnează cu prilejul întocmirii unui înscris o realitate falsă, acțiune prin care (aparent?) 
se produce și o pagubă sau o vătămare a intereselor legitime ale unei alte persoane. Dintr-un astfel de scenariu, 
pentru sub-ipoteza pagubei – ca urmare a conduitei de falsificare intelectuală –, se desprinde ipoteza frecvent 
întâlnită a polițistului rutier care, ca urmare a primirii unor foloase, întocmește un proces-verbal de sancționare 
contravențională în care consemnează împrejurări nereale cu scopul de a diminua consecințele pecuniare 
(cuantumul amenzii contravenționale) ale abaterilor constatate.

Într-un atare scenariu s-ar putea înclina înspre varianta concursului de infracțiuni. Raționamentul care 
ar legitima o asemenea alegere ar fi acela că reținerea exclusiv a infracțiunii de fals intelectual nu ar „acoperi” și 
paguba pretins a fi produsă în bugetul de stat (sau vătămarea intereselor legitime ale unei alte persoane, pentru 
ipoteza în care înscrisul întocmit în fals produce efecte de altă natură)13.

Din punctul nostru de vedere, o atare soluție se apropie periculos de mult de o încălcare a principiului 
non bis in idem dar și de o ignorare a lex certa și stricta, având în vedere că:

- conduita imputabilă agentului este singulară.
- generozitatea urmărilor (rezultatelor) specifice infracțiunii de abuz în serviciu precum și condițiile de 

tipicitate (implicite) ale falsului intelectual, respectiv aptitudinea înscrisului de a produce consecințe juridice 
incorecte (față de cele produse dacă înscrisul întocmit ar fi fost unul care cuprinde elemente de fapt reale), este 
greu de imaginat o situație în care comiterea unei infracțiuni de fals intelectual să nu aibă „instantaneu” atașate 
și niște efecte juridice diferite față de cele corecte, efecte care, cu greu, nu ar putea fi puse în corespondență cu 
o potențială pagubă sau cu o potențială vătămare a intereselor legitime sau drepturilor unei alte persoane. Este 
adevărat că aceste efecte juridice atașate infracțiunii de fals intelectual sunt uneori într-o formă difuză până la 
momentul utilizării înscrisului falsificat intelectual. Însă, de multe ori, mai ales în cazul actelor administrative 
care se bucură de privilegiul prealabilului, emiterea actului poate determina producerea efectelor specifice, fără 
a mai exista o „utilizare” bine definită, care să aducă ea exclusiv concretizarea unor consecințe juridice. În plus, 
se poate susține că procesul de emitere a unui înscris oficial (al întocmirii) implică și momentul comunicării 
înscrisului celor interesați - moment care determină opozabilitatea și implicit eficacitatea.

12 Mutatis mutandis, analiza noastră poate fi ”translatată” şi pentru ”cuplul” fals material în formă agravată (fapta comisă de 
către un funcționar public) şi abuzul în serviciu.

13 Opinie regăsită parțial şi în doctrina de specialitate italiană, în ciuda clauzei legale de subsidiaritate -  a se vedea G. Marinucci, 
E. Dolcini, Manuale di diritto penale, ed. V., Ed.  Giuffrè, Milano, 2015, p. 491; G. Fiandaca , E. Musco, Diritto penale. Parte generale, 
ed. VII, Ed. Zanichelli, Bologna, 2014, p. 721.
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Așadar, în opinia noastră, prin reținerea faptei de fals intelectual, se „valorifică” deja faptul că prin înscrisul 
astfel emis s-au produs anumite consecințe juridice care pot avea semnificația producerii unei pagube (pierderea 
posibilității de realizare a unui avantaj patrimonial) sau a vătămării intereselor sau drepturilor legitime ale unei 
alte persoane. 

În plus, în anumite situații poate fi greu de determinat care este „întinderea” acestor efecte incorect 
produse, pentru a fi puse apoi „în corespondență” cu urmarea specifică infracțiunii de abuz în serviciu. Spre 
exemplu, în materia întocmirii unor procese de sancționare contravențională în care este consemnată în mod 
nereal o altă stare de fapt față de cea reală, diminuându-se astfel cuantumul sancțiunii contravenționale/al 
tipului de contravenție reținute, pentru definirea certă a pagubei va fi nevoie ca judecătorului să procedeze 
el însuși la un exercițiu imaginativ, respectiv să se pună în locul unui agent constatator și să procedeze el 
însuși la o individualizare (de data aceasta, corectă) a sancțiunii contravenționale. Mai mult, acest proces de 
individualizare a sancțiunii contravenționale (și implicit a pagubei) poate fi „încurcat” de sancțiunea alternativă 
a avertismentului care ar fi putut fi aplicată contravenientului14. Judecătorul ar trebui să poată exclude ab initio 
și în mod definitiv potențialitatea aplicării unei astfel de sancțiuni, ceea ce poate fi un demers despre care se 
poate susține că încalcă inclusiv competența funcțională a acestuia. În același sens, tot pentru ipoteza pagubei, 
pierderea patrimonială poate să rămână doar la nivel scriptic în condițiile în care cel amendat ar fi  o persoană 
care oricum nu ar fi dispus de resursele materiale pentru plata amenzii iar executarea lui silită nu ar fi putut 
avea succes.

În concluzie, raportat punctual la relația dintre falsul intelectual și infracțiunea de abuz în serviciu, 
credem că și în acest caz ar trebui să se rămână la soluția clasică a priorității infracțiunii de fals intelectual, în 
„defavoarea” infracțiunii de abuz în serviciu15. 

În sens similar, în jurisprudența italiană, în condițiile chiar a existenței unei clauze legale de subsidiaritate, 
referitor la relația existentă între infracțiunea de abuz în serviciu și infracțiunile de fals, se arată următoarele: 

(...) pe de o parte s-a reținut că nu există un concurs formal între abuzul în serviciu şi 
fapta mai gravă de fals material atunci când conduita imputată inculpatului se epuizează odată 
cu comiterea falsului, tocmai în considerarea clauzei de subsidiaritate, reglementată pentru a evita 
dubla incriminare, cu privire la un fapt unic, clauză care impune aplicarea exclusivă a sancțiunii 
prevăzute pentru infracțiunii mai grave, chiar dacă aceasta protejează o valoare socială distinctă 
față de infracțiunea de abuz în serviciu. Pe de altă parte, jurisprudența recunoaşte concursul real 
şi inexistența unei absorbții a infracțiunii de abuz în serviciu în infracțiunea mai gravă, atunci 
când conduita abuzivă nu se epuizează prin simpla comitere a falsului ci, acesta din urmă, 
constituie o parte din conduita mai amplă a faptei de abuz16.

Credem că aceste considerente ale Curții de Casație italiene confirmă și ele faptul că, principial, relația 
dintre abuz în serviciu și infracțiunile de fals nu trebuie soluționată prin reținerea unui concurs de infracțiuni, 
în condițiile în care singura conduită imputată funcționarului este aceea de a emite actul fals. Doar dacă această 
emitere face parte dintr-o conduită abuzivă mai complexă (reprezentând o simplă etapă), existența concursului 
de infracțiuni între cele două fapte va putea fi readusă în discuție, existând și altceva, dincolo de conduita de 
falsificare, care va putea constitui „corpul” infracțiunii de abuz în serviciu. Spre exemplu, dacă după întocmirea 

14 Spre exemplu, în Decizia nr. 13/2020, Curtea de Apel Galati nu a reținut existența urmării specifice (a pagubei) în cazul 
neaplicării (nelegale) a unei sancțiuni contravenționale, reținându-se că în aceste circumstanțe paguba nu poate fi una definite, în 
condițiile posiblității aplicării sancțiunii contravenționale a avertismentului.

15 În același sens – a se vedea C. Ap. Alba Iulia, s. pen., dec. nr. 790/2020, disponibilă pe www.sintact.ro. Instanța a reținut că 
„este inadmisibilă condamnarea inculpatului pentru săvârşirea a două infracţiuni concurente cu privire la aceeaşi conduită, acest lucru 
echivalând cu o dublă incriminare şi sancţionare a acestuia cu privire la aceeaşi faptă. Se poate observa că în speţă nu este vorba despre 
infracţiuni aflate în concurs formal, în sensul art. 38 alin. 2 C.pen. Sunt justificate aprecierile primei instanţe cu referire la caracterul 
general al infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 C.pen. precum şi cu privire la caracterul subsidiar al acesteia, fiind posibil să 
fie reţinută numai în cazul în care fapta săvârşită de funcţionarul public nu este prevăzută ca infracţiune distinctă de o altă normă de 
incriminare cu caracter special”.

16 Curtea de Casație italiană, sentința penală nr. 13250 din 8 aprilie 2021, disponibilă pe www.neldiritto.it.

http://www.sintact.ro
https://www.neldiritto.it
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în fals a unui înscris, funcționarul, cu încălcarea legii, dispune și efectuarea unei plăți vom putea discuta despre 
un concurs real între infracțiunea de abuz în serviciu și cea de fals intelectual (sau material, după caz).

a.2. O altă problemă ridicată de această primă paradigmă analizată este cea în care conduita abuzivă 
a funcționarului public produce mai multe efecte, unele încadrabile (inclusiv din perspectiva urmării) în 
infracțiunea de abuz în serviciu, iar altele (aparent?) încadrabile (inclusiv din perspectiva urmării) în alte 
infracțiuni care au ca subiect activ funcționarul public. 

Un exemplu în acest sens, poate cel mai reprezentativ din practica judiciară, este situația în care conduita 
nelegală a funcționarului public produce o pagubă patrimonială instituției publice în care acesta activează și, 
corespondent, produce și un folos uneia dintre persoanele prevăzute la art. 301 C.pen. (folosirea funcției pentru 
favorizarea unei persoane).

În această ipoteză punctuală, practica judiciară înclină din nou spre soluția concursului de infracțiuni17, 
valorificând fiecare dintre aceste două urmări într-o manieră secvențială și independentă. 

Din punctul nostru de vedere, în această ipoteză punctuală, în promovarea soluției concursului, practica 
judiciară pornește de la o premisă greșită, respectiv aceea că art. 301 C.pen. ar avea în vedere și ipotezele în care 
funcționarul public generează printr-o conduită contrară legii folosul despre care textul indicat face referire. 
În opinia noastră, dintr-o interpretare sistematică a normei, ce are în vedere inclusiv limitele de sancționare 
(prin comparație cu abuzul în serviciu), rezultă că infracțiunea de folosire abuzivă a funcției vizează doar acele 
ipoteze în care conduita funcționarului public este aparent legală, elementul care răstoarnă această „prezumție 
de legalitate” fiind acela că funcționarul public a adoptat respectiva conduită pentru a servi interesele sale 
personale sau alte altor persoane dintre cele prevăzute în art. 301 C.pen., în detrimentul interesului public. 

Așadar, în acest scenariu punctual, nu putem discuta despre tipicitatea simultană a celor două fapte 
pentru că ele sunt incompatibile: abuzul în serviciu pornește de la premisa unei conduite a funcționarului 
contrară legii iar infracțiunea de folosire abuzivă a funcției pentru favorizarea unor persoane pornește de la 
premisa unei conduite aparent legale (formal conformă dispozițiilor legale aplicabile) dar prin care, de fapt, a 
fost favorizat funcționarul sau una dintre persoanele apropiate lui.

 O atare delimitare rezolvă problema încadrării juridice în ipoteza în care conduita nelegală18 a 
funcționarului a generat o pagubă instituției public și, corespondent, un folos patrimonial pentru sine sau 
pentru o persoană apropiată. Raportat la cele de mai sus, din punctul nostru de vedere în acest caz fapta se va 
încadra exclusiv în infracțiunea de abuz în serviciu comisă în forma agravată prevăzută de art. 132 din Legea 
78/2000 (funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial). 

a.3. O a treia problemă care poate fi întâlnită în practica judiciară este raportul dintre infracțiunea de 
abuz în serviciu și cea de gestiune frauduloasă19. 

În cazul acestui „cuplu” se pune întrebarea care ar trebui să fie încadrarea juridică în situația în care, 
printr-o conduită neconformă legii, autorul a pricinuit o pagubă în patrimoniul public aflat în administrarea 
sau conservarea sa. Teza concursului pare și aici injustă din perspectiva existenței unei singure pagube, care 
nu ar trebui să poată fi „dedublată” pentru a „perfecta” atât tipicitatea abuzului în serviciu cât și cea a gestiunii 
frauduloase.

Aplicarea principiului specialității/subsidiarității nu mai este însă în acest caz atât de facilă, din cauza 
faptului că formularea extrem de generică (pricinuirea unei pagube) și în cazul infracțiunii de gestiune 
frauduloasă, o transformă și pe aceasta într-o infracțiune, care ar trebui să poată fi înlăturată de alte incriminări 
„mai speciale”. 

17 A se vedea în acest sens  ICCJ, s. pen., dec. nr. 56/RC/2019; ICCJ, s pen., dec. nr. 412/RC/2019, disponibile pe www.scj.ro.
18 Pe de altă parte, delimitarea pare să nu rezolve problema ipotezei în care corespondent folosului generat de conduita aparent 

legală a funcționarului instituția publică a suferit o pagubă patrimonială. Din punctul nostru de vedere, problema este doar aparentă, 
cât timp dacă instituția a suferit o pagubă bine definită, nu vom mai putea discuta despre o conduită conformă legii. Din existența 
pagubei rezultă că acțiunile agentului au depăşit limitele unei simple favorizări a unei persoane (care este mai mult o chestiune de 
repere morale privind exercitarea funcției publice) şi a ajuns pe „tărâmul” îndeplinirii neconforme/nelegale a funcției publice. Or, 
dacă prin ipoteză această îndeplinire neconformă întruneşte tipicitatea abuzului în serviciu, aceasta va fi şi încadrarea juridică.

19 Chiar dacă în cazul gestiunii frauduloase, doar în cazul formei agravate putem discuta despre un subiect activ special 
(administratorul sau lichidatorul judiciar) am ales să tratăm aici acest raport.

http://www.scj.ro
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Așadar, în situația în care funcționarul public (altul decât administratorul sau lichidatorul judiciar) 
pricinuiește prin conduita sa o pagubă, ambele fapte ar fi tipice: pentru că s-a pricinuit o pagubă fapta ar 
fi tipică prin raportare la gestiune frauduloasă iar pentru că paguba s-a produs ca urmare a unei conduite 
neconforme legii comisă de către funcționarul public fapta ar intra și pe tipicitatea abuzului în serviciu. Din 
punctul nostru de vedere, într-o astfel de situație, abuzul în serviciu devine incriminarea „mai specială”, prin 
calitatea specială cerută subiectului activ cât și prin particularizarea actului de executare (îndeplinirea unui 
act neconform atribuțiilor de serviciu, cu încălcarea legii). Așadar, într-o astfel de situație, credem că ar fi mai 
justificată reținerea infracțiunii de abuz în serviciu, tocmai pentru că acțiunea agentului este mai caracterizată 
prin raportare la această infracțiune.

Pe de altă parte, atunci când discutăm despre forma agravată a gestiunii frauduloase (comiterea faptei de 
către administratorul sau lichidatorul judiciar), având în vedere că în acest caz și gestiunea frauduloasă are în 
vedere un subiect activ special (funcționarul public asimilat), „raportul de forțe” ar trebui inversat în viziunea 
noastră, fapta de gestiune frauduloasă în formă agravată fiind mai „caracterizată”. Deși această ultimă soluție 
ar putea părea oarecum inconsecventă, credem că ea e singura care ține cont de toate caracteristicile și acordă 
prioritate încadrării juridice „mai caracterizate”.

b. Relaţia infracţiunii de abuz în serviciu cu alte infracţiuni
Raportul dintre infracţiunea de abuz în serviciu și alte infracţiuni care nu respectă condiţia de la lit. a) (nu 

au ca subiect activ special funcționarului sau persoana de la art. 308 C.pen.) este și mai problematic. Astfel, cât 
timp aceste alte infracţiuni nu au subiect activ special, putând fi comise de orice persoană, înseamnă că norma 
specială (acea „altă infracţiune”) nu mai protejează și corecta îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, ci exclusiv 
valori sociale care nu au legătură cu cea specifică infracţiunii de abuz în serviciu. 

În acest scenariu20, trei variante de încadrare juridică ar fi posible: b.1 reţinerea exclusiv a celeilalte 
infracțiuni; b.2 reţinerea exclusiv a infracţiunii de abuz în serviciu și b.3 reţinerea celor două fapte în concurs.

b.1. Prima variantă ia act într-o manieră necondiționată și nenuanțată de caracterul subsidiar al infracțiunii 
de abuz în serviciu. Argumentul evident împotriva unei astfel de soluții este acela că reținerea exclusiv a acestei 
alte infracțiuni ignoră faptul că, în speță, conduita funcționarului reprezintă și o incorectă/nelegală îndeplinire 
a atribuțiilor de serviciu. 

b.2. A doua varianță, respectiv reţinerea exclusiv a infracţiunii de abuz în serviciu ar valorifica faptul că 
în speță discutăm și despre o îndeplinire neconformă a atribuțiilor de serviciu. Argumentul împotriva acestei 
încadrări, este acela că ea „ignoră” faptul că actul de executare al agentului s-ar suprapune într-o manieră mai 
caracterizată peste o altă normă de incriminare. 

b.3. Ultima variantă, de altfel și cea mai tentantă pentru o parte a practicii judiciare, este aceea a concursului 
de infracțiuni. Ea pare să „acopere” toate valorile sociale lezate prin conduita agentului. 

Din punctul nostru de vedere, argumentul esențial împotriva concursului este acela că în cazul în care 
ambele infracțiuni reținute în sarcina inculpatului reclamă o urmare, odată cu reținerea „celeilalte” infracțiuni 
valorificăm deja urmarea produsă prin conduita agentului iar infracțiunea de abuz în serviciu rămâne „lipsită” 
de un element de tipicitate indispensabil - urmarea21. 

Ceea ce este cert raportat la fiecare din aceste trei soluții este că oricare dintre ele este „imperfectă”. 
Aparent, soluţia teoretic corectă pare a fi mai degrabă cea a concursului de infracţiuni (pluralitatea de valori 
sociale lezate, valori protejate prin fapte distincte).

Pe de altă parte, soluţia derivată dintr-o interpretare sistemică și teleologică, care ţine cont de „structura”, 

20 În practica judiciară, relația dintre abuzul în serviciu şi aceste alte infracțiuni, apare mai ales în corespondență cu infracțiunea 
de favorizare sau cu reținerea complicității la alte infracțiuni cu subiect activ general.

21 Acesta a constititui unul dintre argumentele principale ale instanței, într-o cauză în care sa reţinut că infracţiunea de abuz 
în serviciu are caracter subsidiar faţă de infracţiunea de bancrută frauduloasă: Astfel, deşi se reţine că acţiunile realizate de către cei 
patru inculpaţi ar realiza elementele constitutive atât ale infracţiunii de abuz în serviciu (în forma complicităţii pentru inculpatul H. şi 
în forma autoratului pentru ceilalţi 3 inculpaţi), cât şi ale infracţiunii de bancrută frauduloasă (în forma complicităţii), se constată că a 
fost produs un singur prejudiciu, respectiv un prejudiciu în cuantum de 1.014.000 lei în dauna creditorilor (...). Atât infracţiunea de abuz 
în serviciu, cât şi infracţiunea de bancrută frauduloasă sunt infracţiuni de rezultat, iar pentru a fi întrunite elementele constitutive ale 
fiecăreia ar trebui să fie produs şi un prejudiciu, prejudiciu care să fie diferit pentru fiecare infracţiune. În prezenta cauză se constată însă 
că a fost reţinut un singur prejudiciu în dauna creditorilor (...) - C. Ap. Mureş, s. pen., încheierea din 15 octombrie 2019, nepublicată.
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„motivaţia”, dar și de „istoria” abuzului în serviciu (respectiv faptă care să atragă răspunderea penală pentru 
conduite care, altfel, nu ar fi intrat sub incidenţa legii penale), pare a fi constatarea caracterului subsidiar 
al abuzului în serviciu și în aceste situaţii22. Mai exact, având în vedere raţiunea incriminării abuzului în 
serviciu (incriminarea doar a acelor conduite care nu sunt incluse deja în sfera dreptului penal prin alte texte 
de incriminare), soluţia cea mai potrivită pare a fi constatarea caracterului subsidiar al abuzului în serviciu și 
reţinerea exclusiv a infracţiunii speciale (în forma autoratului sau în altă formă de participaţie). 

În condiţiile în care conduita funcţionarului este incriminată punctual, abuzul în serviciu nu mai trebuie 
activat, pentru că rolul său este acela de a sancţiona conduite abuzive ale funcţionarilor atunci când ele nu pot 
primi o altă încadrare. Opţiunea noastră pare a fi și în acord cu considerentele Deciziei nr. 405/2016, în care 
caracterul subsidiar al abuzului în serviciu a fost constatat în mod necondiţionat (adică fără diferenţieri legate 
de infracţiunile la care el se raportează). Mai mult, această soluţie rezolvă și problema unei duble sancţionări 
a aceleiași urmări, problemă generată de soluţia concursului de infracţiuni (prin reţinerea faptelor în concurs, 
aceeași urmare este atașată și de tipicitatea faptei „principale”, și de tipicitatea abuzului în serviciu). Pe aceasta 
din urmă, având în vedere cele expuse supra, suntem tentați  să o promovăm.

Totuși, trebuie să recunoaștem că acest argument al dedublării urmării în cazul reținerii celor două 
infracțiuni în concurs, devine unul vulnerabil în cazul în care acea „altă infracțiune” este o infracțiune de pericol 
abstract care nu are nevoie de un rezultat pentru a se defini. 

Cel mai frecvent exemplu întâlnit în practica judiciară din această paradigmă este cel al cuplului abuz în 
serviciu – favorizarea făptuitorului. Astfel, în acest scenariu, anumite soluții jurisprudențiale „declară” caracterul 
subsidiar al abuzului în serviciu față de infracțiunea de favorizare, pe când în altele se optează pentru varianta 
concursului de infracțiuni.

Spre exemplu, pentru reținerea exclusiv a infracțiunii de favorizare, s-a arătat următoarele23: 

În speţă însă există o dublă incriminare a comportamentului infracţional al inculpatului, 
în sensul că aceeaşi activitate presupus infracţională a fost încadrată în două infracţiuni, respectiv 
abuzul în serviciu şi favorizarea făptuitorului. (...) Or, această situaţie poate fi considerată drept 
arbitrară, bazată pe o interpretare eronată şi imprecisă a unor norme penale, care sunt imprevizibile 
şi definite în termeni vagi.

În speţă, sa ajuns la concluzia că aceeaşi activitate infracţională poate fi materializată în 
două infracţiuni distincte cu consecinţa aplicării unui dublu tratament sancţionator şi în baza unor 
prevederi penale ce comportă interpretări diferite şi imprecise în practică. 

Raportat la infracţiunea de abuz în serviciu reţinem că norma de incriminare are un caracter 
general în materia sancţionării activităţilor abuzive prin încălcarea atribuţiilor prevăzute în 
legislaţia primară. Astfel, infracţiunea de abuz în serviciu are un caracter subsidiar, fiind reţinută 
numai în cazul în care fapta săvârşită de funcţionarul public nu este prevăzută ca infracţiune 
distinctă de o altă normă de incriminare cu caracter special, fie că aceasta vizează acelaşi obiect 
juridic, fie un obiect juridic diferit. 

În speţă, activitatea infracţională desfăşurată de inculpat se circumscrie în mod clar 
infracţiunii de favorizare a făptuitorului, atât prin raportare la modalitatea de comitere, cât şi 
prin raportare la urmarea imediată şi la lezarea valorilor sociale ocrotite de lege.

În concluzie, nu putem accepta opinia că un comportament infracţional unic, cu o unică 
finalitate, dar şi cu un unic scop (favorizarea făptuitorului B.G.), ar putea fi supus unui dublu 
tratament sancţionator (două infracţiuni distincte ce impun aplicarea a două pedepse penale), 
întrucât aceasta ar echivala cu adoptarea unei hotărâri penale bazate pe arbitrariu. 

Situaţia de fapt se circumscrie doar infracţiunii de favorizare a făptuitorului, fiind exclusă 
posibilitatea reţinerii şi a infracţiunii de abuz în serviciu.

22 C. Ap. Cluj, s. pen., dec. nr. 1450/2019 din 06-dec-2019, disponibilă pe www.sintact.ro. 
23 C. Ap. Galaţi, s. pen., dec. nr. 466/2019, disponibilă pe www.sintact.ro.

http://www.sintact.ro
http://www.sintact.ro
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Alteori se optează pentru soluția diametral opusă, respectiv reţinerea unui concurs de infracţiuni. Spre 
exemplu, Înalta Curte de Casație și Justiție24 a reţinut următoarele: 

(...) comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu şi favorizare a făptuitorului constând în aceea 
că cele trei inculpate, în calitatea lor de judecători (...) şiau îndeplinit în mod defectuos atribuţiile 
de serviciu, întrucât, cu prilejul soluţionării dosarului penal (...), având ca obiect contestaţie în 
anulare, prin decizia penală pronunţată în cauză, (...), au desfiinţat în mod nelegal hotărârile 
judecătoreşti prin care numitul H. fusese condamnat la pedeapsa de 7 ani închisoare, respectiv au 
anulat mandatul de executare a pedepsei de 7 ani închisoare emis pe numele condamnatului H., cu 
consecinţa obţinerii unui folos necuvenit de către acesta din urmă, prin exonerarea de executarea 
unei pedepse privative de libertate de 7 ani închisoare, dar şi de la plata despăgubirilor civile (...). 

Argumentul instanţei de fond, însușit de instanţa supremă, a fost diferența la nivelul valorii sociale 
protejate.

De altfel, Înalta Curte de Casație și Justiție, a precizat inclusiv într-o manieră incidentală că regula 
concursului este cea care pare din perspectiva sa mai potrivită: Ca aspect juridic general, favorizarea făptuitorului 
nu poate fi calificată ca o normă generală faţă de orice altă incriminare din Codul penal sau din legislaţia specială, 
prin urmare, în ipoteze în care fapta comisă întruneşte şi elementele constitutive ale unei infracţiuni care aduce 
atingere altor valori sociale, de pildă, ale unei infracţiuni de serviciu sau de corupţie, aceasta va fi reţinută în 
concurs cu infracţiunea de favorizare a făptuitorului (s.n.)25.

În același sens, al reținerii concursului de infracțiuni, s-au reținut următoarele:

În ceea ce priveşte posibilitatea reţinerii în concurs ideal a infracţiunilor de instigare la 
favorizarea făptuitorului şi instigare la abuz în serviciu, instanţa are în vedere faptul că cele 
două norme deincriminare protejează valori sociale complet diferite, între care nu există nicio 
suprapunere.

Pentru a discuta despre absorbţia unei infracţiuni în conţinutul alteia este necesar ca acţiunea 
sancţiunea ce constituie elementul material al infracţiunii absorbite să fie inclusă, ca element 
constitutiv, în cealaltă infracţiune. Or, în măsura în care factorul comun a două infracţiuni este 
reprezentat de conduita ilicită a inculpatului, care constituie elementul material a două infracţiuni 
(urmarea imediată fiind diferită – pericolul abstract pentru înfăptuirea justiţiei, respectiv 
vătămarea intereselor legitime ale unei persoane), reţinerea concursului ideal este perfect justificată.

Pe de altă parte, între infracţiunile de abuz în serviciu şi favorizarea făptuitorului nu se 
poate reţine că există un concurs de calificări alternative, incompatibile sau redundante, astfel încât 
reţinerea uneia să o excludă pe cealaltă26.

De asemeneam, în decizia Curții de Apel Cluj, anterior citată, în legătură cu urmările „specifice” fiecăreia 
dintre cele două fapte reținute în concurs, s-a reținut că urmarea imediată a acţiunilor inculpatei s-a concretizat, 
în primul rând, în afectarea intereselor legitime ale Spitalului (...) de a-şi îndeplini, în calitate de unitate de asistenţă 
medicală autorizată, obligaţiile ce îi reveneau conform legislaţiei în vigoare şi, implicit, de a contribui la înfăptuirea 
actului de justiţie şi interesele legitime ale Spitalului (...) au fost lezate în cazul de faţă atât în ceea ce priveşte 
prerogativa legală acestei unităţi medicale de a realiza recoltarea probelor biologice, potrivit art. 190 alin. (8) din 
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi art. 88 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002, cât şi în 
legătură cu obligaţiile care îi reveneau în temeiul legii procesual penale de a contribui la înfăptuirea actului de justiţie, 
în temeiul art. 34 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

24 ICCJ, s. pen., dec. nr. 102/A/2019, disponibilă pe www.scj.ro. 
25 ICCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dec. pen. nr. 10/2019, publicată în M.Of. nr. 

416 din 28 mai 2019.
26 C. Ap., s. pen., dec. nr. 1450/2019, disponibilă pe www.sintact.ro.

http://www.scj.ro
http://www.sintact.ro
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În cealaltă cauză menționată, soluționată de către Înalta Curte de Casație și Justiție, nici măcar nu s-a 

încercat o „desprindere” a unei urmări autonome și specifice abuzului în serviciu. 
În ceea ce ne privește, apreciem că, deși infracțiunea de favorizare este o infracțiune de pericol abstract, 

o astfel de calificare nu înseamnă decât că orice ajutor dat făptuitorului cu scopul prevăzut de normă este 
prezumat absolut ca fiind o activitate prin care este afectată înfăptuirea justiției. Or, această urmare prezumată 
absolut în cazul favorizării, nu poate fi „mutată” apoi în mod artificial în cadrul abuzului în serviciu pentru a 
putea discuta (și) despre această infracțiune. 

Realist și fără interpretări excesive nu putem identifica ce altă urmare, dincolo de afectarea înfăptuirii 
justiției, ar putea exista și ar putea fi considerată într-atât de bine definită astfel încât să se contureze și o 
infracțiune de sine stătătoare de abuz în serviciu, cu o urmare independentă și autonomă față de prima27. Ca 
atare, oricât de tentantă ar fi soluția concursului, ea ridică serioase probleme din perspectiva tipicității faptelor 
reținute, sub aspectul urmărilor specifice.

III. CONCLUZII. PROPUNERI DE LEGE FERENDA
Luând în calcul toate problemele pe care infracțiunea de abuz în serviciu le ridică din perspectiva relației 

sale cu alte infracțiuni, o primă soluție, radicală, dar destul de „atrăgătoare”, ar putea fi aceea de a milita pentru 
dezincriminarea faptei și, acolo unde este cazul, recurgerea la incriminarea punctuală a unor conduite ale 
subiectului activ special (funcționarul public sau persoana de la art. 308 C.pen.). 

Problema unei astfel de soluții este aceea că, trasarea unor norme de incriminare punctuale într-o manieră 
exhaustivă (care să acopere toate conduitele ofensive posibil a fi comise de către funcționarul public) impune 
legiuitorului să inventarieze în prealabil toate conduitele funcționarului „demne” de sancțiune penală (demers 
dificil, dacă nu imposibil).

De aceea, am miza pe o menținere a normei de incriminare a abuzului în serviciu28 . Pentru rezolvarea 
raportului dintre abuzul în serviciu și celelalte infracțiuni, credem că soluția cel mai ușor de acceptat și mai 
puțin susceptibilă de critici ar fi următoarea:

1. Pentru conduite ale funcționarilor publici/persoanelor de la art. 308 C.pen. incriminate punctual 
de către legiuitor (falsul intelectual, delapidarea, purtarea abuzivă etc.), să se procedeze la decretarea într-o 
manieră explicită (printr-o clauză legală în cuprinsul infracțiunii de abuz în serviciu) a faptului că acestea 
au prioritate în fața abuzului în serviciu, ele fiind de fapt incriminări punctuale ale unor conduite abuzive/
neconforme legii ale subiectului activ. Altfel spus, legiuitorul ar trebui să „declare” printr-o astfel de clauză că 
rațiunea infracțiunii de abuz în serviciu este una „reziduală”, respectiv aceea de a „acoperi” acele conduite ale 
funcționarilor comise cu încălcarea legii, care nu pot fi integrate în alte texte de incriminare. Din această natură 
„reziduală” derivă și necesitatea reconsiderării limitelor speciale ale infracțiunii, prin punerea lor în corelație cu 
limitele speciale stabilite de legiuitor în cazul celorlalte incriminări punctuale29.

2. Pentru conduite cu subiect activ general care, în funcție de circumstanțe, pot fi comise și de către 
funcționari publici sau persoane prevăzute la art. 308 C.pen., să se creeze o circumstanță agravantă generală 
(comiterea faptei de către funcționarul public sau persoana prevăzută la art. 308 C.pen. în cadrul exercitării atribuțiilor 
de serviciu). Printr-o astfel de agravantă, odată cu reținerea exclusiv a infracțiunii „speciale” ar dispărea problema 
nesancționării împrejurării că funcționarul public nu doar că a comis fapta „generală” dar, săvârșirea ei, a adus 
implicit și o încălcare a atribuțiilor sale de serviciu. Așadar, printr-o astfel de încadrare (acea „altă infracțiune” 
cu reținerea circumstanței agravante generale), s-ar valorifica încălcarea tuturor valorilor sociale lezate prin 
conduita agentului30.

27 Spre exemplu, în speța anterior citată soluționată de către Înalta Curte de Casație şi Justiție, dublarea urmării este mai mult 
decât evidentă, cât timp fapta de abuz în serviciu reținută în sarcina inculpatei era aceea de a admite cu încălcarea dispozițiilor legale 
o contestație în anulare formulată de inculpatul H iar cea de favorizare consta în aceea că, prin admiterea contestației de anulare, 
inculpata a îngreunat în mod nelegal executarea pedepsei de către H. 

28 La nivel general, fără a intra în acest moment în problema necesității unui prag sau a introducerii unor condiții suplimentare 
de tipicitate.

29 Spre exemplu, în dreptul penal italian, limitele speciale ale faptei de abuz în serviciu sunt de la 1 la 4 ani închisoare.
30 Această lucrare a beneficiat de support financiar prin proiectul Cercetare doctorală şi postdoctorală de calitate inovativă şi 
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