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ANEXĂ LA RAPORTUL PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII SNA 2016-2020 ÎN ANUL 2017 

                INCIDENTE DE INTEGRITATE RAPORTATE DE CĂTRE INSTITUȚIILE COMPONENTE ALE  

PLATFORMEI DE COOPERARE A AUTORITĂȚILOR INDEPENDENTE ȘI A INSTITUȚIILOR ANTICORUPȚIE 

NR. 
CRT. 

INSTITUȚIE NR. TOTAL DESCRIERE INCIDENT 
CAUZA 

INCIDENTULUI 
MĂSURA LUATĂ 

1.  AVOCATUL POPORULUI 3 

Necompletarea 
corespunzătoare a 
declarației de avere la 
rubrica venituri 
(mențiunea 
“confidențial”) 

  

2.  
AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ 

NU A RAPORTAT INCIDENTE DE INTEGRITATE în cazul propriilor angajați 

2016 

18 fapte 
de 

natură 
penală 

săvârșite 
de 

persoane 
care 

aveau 
calitatea 

de 
expert 

electoral 

2 - infracțiuni electorale 
propriu-zise 
8 - infracțiuni de fals 
intelectual 
8 - alte tipuri de 
infracțiuni 
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3.  
CONSILIUL SUPERIOR AL 

MAGISTRATURII 

2017 
3 

Sancțiuni 
disciplinare 

1 

Stare de incompatibilitate prevăzută 
de art. 99 lit. b) din Legea nr. 
303/2004 - încălcarea prevederilor 
legale referitoare la 
incompatibilităţi şi interdicţii 
privind judecătorii şi procurorii; 

Activitate de 
instruire prestată și 
remunerată în 
temeiul unui 
contract încheiat cu 
o societate 
comercială 

Mutarea disciplinară 
pentru o perioadă de 6 
luni la altă curte de apel. 

1 

Stare de incompatibilitate - 
prevăzută de art. 99 lit. b) din Legea 
nr. 303/2004 - privind statutul 
judecătorilor și procurorilor, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Implicarea în mod 
indirect în 
activitatea 
comercială a unei 
societăți 

Suspendarea din funcție 
pe o perioadă de 6 luni.  

Abatere disciplinară prevăzut 
prevăzută de art. 99 lit. a) din Legea 
nr. 303/2004 -  manifestări care 
aduc atingere onoarei sau probităţii 
profesionale ori prestigiului 
justiţiei, săvârşite în exercitarea sau 
în afara exercitării atribuţiilor de 
serviciu; 

Utilizarea unor 
expresii și cuvinte 
cu un puternic 
caracter licențios la 
adresa unor 
persoane 
identificate sau 
identificabile pe o 
rețea de socializare 

1 

Art.99 lit.l din Legea nr. 303/2004-
imixtiunea în activitatea altui 
judecător sau procuror 

 
 
 
 
 
 
 

Excluderea din 
magistratură. Dosarul a 
fost înaintat la ICCJ în 
vederea soluționării 
recursului declarat în 
cauză. 

2017 
7 

infracțiuni 
 

1 
Săvârșirea infracțiunii de trafic de 

influență 

 Suspendare din funcție + 
condamnarea la o 
pedeapsă de 3 ani de 
închisoare 
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1 
Săvârșirea infracțiunii de abuz în 

serviciu 

 Eliberare din funcție + 
condamnarea la o 
pedeapsă de 4 ani de 
închisoare  și interzicerea 
drepturilor pe o perioadă 
de 2 ani 

1 
Săvârșirea infracțiunii de trafic de 

influență 

 Eliberare din funcție + 
condamnarea la o 
pedeapsă de 5 ani de 
închisoare  și confiscarea 
sumei de 70 de euro 

1 
Săvârșirea infracțiunilor de trafic de 

influență și  luare de mită 

 Eliberare din funcție + 
condamnarea la o 
pedeapsă de 5 ani și 6 luni 
închisoare, 4 ani 
pedeapsa complementară 
a interzicerii exercitării 
drepturilor prev. De art. 
66 alin (1) lit. a), b) și g) 
din Codul penal 

1 
 Săvârșirea infracțiunii prevăzută de 

art. 113 alin. (1) din Legea nr. 
51/1995 

 Eliberare din funcție + 
Amendă penală în 
cuantum de 3000 lei. 

 1 
Luare de mită în formă continuată-
faptă săvârșită în calitate de cadru 

didactic 

 Eliberare din funcție + 
condamnarea la o 
pedeapsă de 3 ani 
închisoare și  interzicerea 
drepturilor pe o perioadă 
de 5 ani. 
Termen de supraveghere 
de 4 ani. 
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1 
Săvârșirea infracțiunilor de 

favorizarea infractorului și șantaj 

 Eliberare din funcție + 
condamnarea la o 
pedeapsă de 4 ani de 
închisoare și interzicerea 
unor drepturi  

2016 
3 

sancțiuni 
disciplinare 

1 

Abatere disciplinară prevăzută de 
art. 99 lit. a) - manifestările care 
aduc atingere onoarei sau probităţii 
profesionale ori prestigiului justiţiei, 
săvârşite în exercitarea sau în afara 
exercitării atribuţiilor de serviciu, și 
lit. i) din Legea nr. 303/2004 - 
nerespectarea îndatoririi de a se 
abţine atunci când judecătorul sau 
procurorul ştie că există una din 
cauzele prevăzute de lege pentru 
abţinerea sa, precum şi formularea 
de cereri repetate şi nejustificate 
de abţinere în aceeaşi cauză, care 
are ca efect tergiversarea judecăţii; 

A participat, alături 
de alte persoane, la 
predarea către 
redactorii unui 
săptămânal a unor 
materiale care au 
condus la publicarea 
unor articole 
defăimătoare, 
denigratoare la 
adresa unui 
magistrat. 
 
A soluționat mai 
multe dosare în care 
avocatul, cu care 
era implicat într-o 
relație 
sentimentală, avea 
calitatea de 
reprezentant al 
părților. 

Suspendarea din funcție 
pe o perioadă de 6 luni. 

1 

Abatere disciplinară prevăzută de 
art. 99 alin. l) din Legea nr. 
303/2004- imixtiunea în activitatea 
altui judecător sau procuror 

A efectuat 
demersuri succesive 
în vederea 
influențării 
membrilor comisiei 
de examinare 

Diminuarea indemnizației 
brute lunare de încadrare 
cu 20% pe o perioadă de 3 
luni. 



 

 

 
 Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România 

Tel. +4 037 204 1999 
www.just.ro 

 

              Pagina 5 din 7 

 

 

constituite pentru 
examenul de numire 
în funcții de 
conducere, cu 
scopul de a favoriza 
unii dintre 
candidați. 

1 

Abatere disciplinară prevăzută de 
art. 99 alin. t) - exercitarea funcţiei 
cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă 
și  lit. j) - nerespectarea secretului 
deliberării sau a confidenţialităţii 
lucrărilor care au acest caracter, 
precum şi a altor informaţii de 
aceeaşi natură de care a luat 
cunoştinţă în exercitarea funcţiei, 
cu excepţia celor de interes public, 
în condiţiile legii din Legea nr. 
303/2004 

A căutat să strângă 
date și informații cu 
privire la existența 
unor posibile 
infracțiuni, 
identificarea 
persoanelor care au 
comis aceste fapte, 
activități specifice 
organelor de 
urmărire penală. 
 
- Audierea unor 
minori în biroul 
folosit drept cameră 
de consiliu, în 
prezența soțului. 
- transmiterea către 
parchet, în copie, a 
unor înscrisuri dintr-
un dosar soluționat 
în cameră de 
consiliu, fără a 
justifica un interes 
legitim pentru a 
dispune efectuarea 
de copii de acte din 

Excluderea din 
magistratură 
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acest dosar și a 
trimite, din proprie 
inițiativă, 
înscrisurile altei 
instituții, având în 
vedere că obiectul 
dedus judecății 
presupunea 
confidențialitate.  

2016 
4 

infracțiuni 

1 

Săvârșirea infracțiunilor de instigare 
la infracțiunea de spălare a banilor, 
luare de mită, trafic de influență, 
înșelăciune și fals în înscrisuri sub 

semnătură privată 

 Suspendare din funcție + 
condamnarea la o 
pedeapsă de 7 ani de 
închisoare și 2 ani 
pedeapsă complementară 
a interzicerii drepturilor 
prevăzute de art. 64 alin. 
(1) lit. a) teza a II-a și b) 
și c) din Codul penal din 
1969 

1 
Săvârșirea infracțiunii de luare de 

mită 

 Suspendare din funcție + 
condamnarea la o 
pedeapsă de 4 ani și 6 luni 
închisoare și 2 ani 
pedeapsă complementară 
a interzicerii exercitării 
drepturilor prevăzute de 
art. 66 alin. (1) lit. a), b) 
și g) din Codul penal. 

1 
Săvârșirea infracțiunii de luare de 

mită 

A pretins suma de 
10.000 de lei pentru 
a dispune față de 
inculpați măsura 
controlului judiciar. 

Suspendare din funcție + 
condamnarea la o 
pedeapsă de 3 ani 
închisoare + pedeapsă 
complementară a 
interzicerii drepturilor 
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prevăzute de art. 66 alin. 
(1) lit. a)- b) din Codul 
penal 

1 
Săvârșirea infracțiunii de favorizarea 

infractorului 

L-a avertizat pe 
inculpatul X, prin 
intermediul lui Y 
despre faptul că 
domiciliul său este 
posibil să fie 
percheziționat. În 
acest mod i-a 
asigurat lui X timpul 
necesar pentru a 
distruge și ascunde 
documente și 
obiecte 
compromițătoare, 
ce ar fi putut 
constitui mijloace 
de probă, 
zădărnicind astfel 
urmărirea penală. 

Suspendare din funcție + 
condamnarea la o 
pedeapsă de 4 ani 
închisoare și 3 ani 
interzicerea exercitării 
unor drepturi 

 

 

 


