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ANEXĂ LA RAPORTUL PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII SNA 2016-2020 ÎN ANUL 2018 

                INCIDENTE DE INTEGRITATE RAPORTATE DE CĂTRE INSTUȚIILE COMPONENTE ALE  

PLATFORMEI DE COOPERARE A AUTORITĂȚILOR INDEPENDENTE ȘI A INSTITUȚIILOR ANTICORUPȚIE 

NR. 
CRT. INSTITUȚIE NR. TOTAL DESCRIERE INCIDENT CAUZA 

INCIDENTULUI MĂSURA LUATĂ 

1.  
CONSILIUL 

SUPERIOR AL 
MAGISTRATURII 

Secția pentru 
judecători 
Sancțiuni 

disciplinare 
2 
 

1 

Abatere disciplinară 
prevăzută de art.99 lit. l 
din Legea nr. 303/2004 

imixtiunea în activitatea 
altui judecător sau 

procuror; 

 Suspendarea din funcția 
de judecător pe o 
perioadă de 6 luni 
 
Hotărârea nu este 
definitivă. 

1 

Abatere disciplinară 
prevăzută de art.99 lit. o 
din Legea nr. 303/2004-
repartizarea aleatorie a 

cauzelor; 
 

 Excluderea din 
magistratură  
 
Hotărârea nu este 
definitivă. 

Secția pentru 
judecători 
infracțiuni 

1 

1 

Săvârșirea infracțiunilor 
de constituirea unui grup 

infracțional 
organizat,infracțiuni 

informatice,  trafic de 
influență și  luare de mită 

 Eliberare din funcție+ 
condamnarea la o 
pedeapsă de 6 ani de 
închisoare  și interzicerea 
drepturilor pe o perioadă 
de 5 ani. 

Secția pentru 
procurori 

 
Sancțiuni 

1 

Abateri disciplinare 
prevăzute de art.99 lit. 
a)- manifestări care aduc 
atingere onoarei sau 

 
Excluderea din 
magistratură 
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disciplinare 
1 

probităţii profesionale 
ori prestigiului justiţiei, 
săvârşite în exercitarea 
sau în afara exercitării 
atribuţiilor de serviciu, 
b)- încălcarea 
prevederilor legale 
referitoare la 
incompatibilităţi şi 
interdicţii privind 
judecătorii şi procurorii, 
l)- imixtiunea în 
activitatea altui 
judecător sau procuror și 
i - 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 
din Legea nr. 303/2004; 

Secția pentru 
procurori 
Infracțiuni 

4 

1 Săvârșirea infracțiunii de 
luare de mită 

 Eliberare din funcție + 
condamnarea la o 
pedeapsă de 3 ani de 
închisoare  și interzicerea 
drepturilor pe o perioadă 
de 3 ani. 
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În baza art.861 din Codul 
penal anterior, s-a dispus 
suspendarea sub 
supraveghere a executării 
pedepsei de 3 ani 
închisoare, pe durata unui 
termen de 5 ani. 

 

 

1 Săvârșirea infracțiunii de 
trafic de influență 

 Eliberare din funcție + 
condamnarea la o 
pedeapsă de 3 ani de 
închisoare  și interzicerea 
drepturilor pe o perioadă 
de 2 ani. 

1 
Săvârșirea infracțiunilor 
de trafic de influență și 

luare de mită 

 Eliberare din funcție + 
condamnarea la o 
pedeapsă de 3 ani de 
închisoare  și interzicerea 
drepturilor pe o perioadă 
de 2 ani. 
În baza art. 91 din Codul 
penal s-a dispus 
suspendarea sub 
supraveghere a executării 
pedepsei, pe durata unui 
termen de 3 ani. 

1 
Săvârșirea infracțiunilor 
de trafic de influență și 

luare de mită 

 Eliberare din funcție + 
condamnarea la o 
pedeapsă de 5 ani de 
închisoare  și interzicerea 
drepturilor pe o perioadă 
de 5 ani. 
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