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Abuzul în serviciu -
infracțiune asimilată infracțiunilor de corupție
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Art. 13/2 din Legea nr. 78/2000: 
	- în cazul infracțiunilor de abuz în serviciu  (…), dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime
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Decizia C.C.R. nr. 405/2016:
I.  Conceptul de ”lege”
 	- dispoziţiile art.246 alin.(1) din Codul penal din 1969 şi ale art.297 alin.(1) din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înţelege „îndeplineşte prin încălcarea legii”.
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II.  Caracterul de normă incompletă
	- analiza existenţei infracţiunii prevăzute de dispoziţiile art.132 din Legea nr.78/2000 trebuie să se raporteze la dispoziţiile art.246 din Codul penal din 1969 şi ale art.297 alin.(1) din Codul penal astfel cum acestea au fost reconfigurate prin prezenta decizie, dispoziţia respectivă fiind o normă incompletă (par. 88)
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III. Dubla urmare:
	- prin infracţiunea prevăzută de dispoziţiile art.132 din Legea nr.78/2000, legiuitorul a dorit incriminarea faptei de abuz în serviciu şi atunci când, pe lângă urmarea imediată prevăzută de dispoziţiile Codului penal, subiectul activ al infracţiunii obţine pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit
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	I. Interpretarea jurisprudențială dată conceptului de lege, în sensul Deciziei nr. 405/2016
	1. Prevederea atribuției în lege, ordonanță sau ordonanță de urgență
	- de regulă, atribuția este prevăzută în legea ce reglementează profesia, iar încălcarea vizează  dispozițiile unei alte legi:
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•	 executorul judecătoresc ( C.A.Craiova, secția penală, decizia penală nr. 163/ 14 iulie 2016, def. prin. decizia penală nr. 40/14 februarie 2017 a ÎCCJ, secția penală, nemotivată)
	- atribuție: art. 7 alin.1 lit. a din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești: „punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii”;
	- încălcare: art. 632 Cod pr.civilă –„executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu”

Codurile penale la trei ani
 


•	 președinte consiliu județean ( Curtea de Apel Constanța, decizia penală nr. 768 /29.06.2016, www.rolii.ro).
	- atribuții: art.103-104 din Legea nr.215/2001;  
	- încălcare: art.76-78 din Legea nr.446/2006



