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Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003
privind drepturile pacientului

publicată în 
M. Of. nr. 51 din 29 ianuarie 2003

- extras -

Capitolul VII. Sancţiuni

Art. 37. Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confiden-
ţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum 
şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în prezenta lege atrage, 
după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, conform 
prevederilor legale.

PRECEDENTE LEGISLATIVE

► Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei, art. 78, art. 108 şi 
art. 124 (B. Of. nr. 54 din 10 iulie 1978)

ACTE NORMATIVE CONEXE

► Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 3 – „Dreptul la 
integritate al persoanei” şi art. 8 – „Protecţia datelor cu caracter personal”;
► Codul penal, art. 196 – „Divulgarea secretului profesional”;
► Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (M. Of. nr. 372 din 
28 aprilie 2006).

Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003
Codul muncii

publicată în 
M. Of. nr. 72 din 5 februarie 2003

- extras -

Titlul XI. Răspunderea juridică

Capitolul V. Răspunderea penală

Art. 277. Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind 
plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate 
angajatorului de către partea interesată constituie infracţiune şi se pedepseşte 
cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă.

Art. 278. Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind 
reintegrarea în muncă a unui salariat constituie infracţiune şi se pedepseşte 
cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă.
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Art. 279. (1) În cazul infrac!iunilor prev"zute la art. 277 #i 278 ac!iunea 
penal" se pune în mi#care la plângerea prealabil" a persoanei v"t"mate. 

(2) Împ"carea p"r!ilor înl"tur" r"spunderea penal".

Art. 2791. (1) (1) Constituie infrac!iune #i se pedepse#te cu închisoare de la 
6 luni la un an sau cu amend" penal" fapta persoanei care, în mod repetat, 
stabile#te pentru salaria!ii încadra!i în baza contractului individual de munc" 
salarii sub nivelul salariului minim brut pe !ar" garantat în plat", prev"zut de 
lege.

(2) Cu pedeapsa prev"zut" la alin. (1) se sanc!ioneaz" #i infrac!iunea 
constând în refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, 
accesul inspectorilor de munc" în oricare dintre spa!iile unit"!ii sau de a 
pune la dispozi!ia acestora documentele solicitate, potrivit legii.

(3) Constituie infrac!iune #i se sanc!ioneaz" cu închisoare de la unu la 2 ani 
sau cu amend" penal" primirea la munc" a mai mult de 5 persoane, indiferent 
de cet"!enia acestora, f"r" încheierea unui contract individual de munc".

Art. 280.(2) Abrogat.

Art. 2801.(3) (1) Încadrarea în munc" a minorilor cu nerespectarea con-
di!iilor legale de vârst" sau folosirea acestora pentru prestarea unor activit"!i 
cu înc"lcarea prevederilor legale referitoare la regimul de munc" al minorilor 
constituie infrac!iune #i se pedepse#te cu închisoare de la 1 la 3 ani.

(2) (4) Cu pedeapsa prev"zut" la art. 2791 alin. (3) se sanc!ioneaz" primirea 
la munc" a unei persoane aflate în situa!ie de #edere ilegal" în România, 
cunoscând c" aceasta este victim" a traficului de persoane.

(3) Dac" munca prestat" de persoana prev"zut" la alin. (2) #i la art. 2791 
alin. (3) este de natur" s" îi pun" în pericol via!a, integritatea sau s"n"tatea, 
pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(4) În cazul s"vâr#irii uneia dintre infrac!iunile prev"zute la alin. (2) #i (3) 
#i la art. 2791 alin. (3), instan!a de judecat" poate dispune #i aplicarea uneia 
dintre urm"toarele pedepse complementare:

a) pierderea total" sau par!ial" a dreptului angajatorului de a beneficia de 
presta!ii, ajutoare sau subven!ii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene 
gestionate de autorit"!ile române, pentru o perioad" de pân" la 5 ani;

b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui 
contract de achizi!ii publice pentru o perioad" de pân" la 5 ani;

c) recuperarea integral" sau par!ial" a presta!iilor, ajutoarelor sau 
subven!iilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de 
autorit"!ile române, atribuite angajatorului pe o perioad" de pân" la 12 luni 

(1)  Articolul 2791 a fost introdus prin art. I pct. 101 din Legea nr. 40/2011.
(2)  Articolul 280 a fost abrogat prin art. 16 lit. b) din Legea nr. 241/2005.
(3)  Articolul 2801 a fost introdus prin art. I pct. 75 din O.U.G. nr. 65/2005.
(4)  Alineatele (2)-(6) ale art. 2801 au fost introduse prin art. I pct. 102 din Legea nr. 40/2011.
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înainte de comiterea infrac!iunii;
d) închiderea temporar" sau definitiv" a punctului ori punctelor de lucru 

în care s-a comis infrac!iunea sau retragerea temporar" ori definitiv" a unei 
licen!e de desf"#urare a activit"!ii profesionale în cauz", dac" acest lucru este 
justificat de gravitatea înc"lc"rii.

(5) În cazul s"vâr#irii uneia dintre infrac!iunile prev"zute la alin. (2) 
#i (3) #i la art. 2791 alin. (3), angajatorul va fi obligat s" pl"teasc" sumele 
reprezentând:

a) orice remunera!ie restant" datorat" persoanelor angajate ilegal. Cuan  tu-
mul remunera!iei se presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu 
excep!ia cazului în care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;

b) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor #i contribu!iilor de asigur"ri 
sociale pe care angajatorul le-ar fi pl"tit dac" persoana ar fi fost angajat" legal, 
inclusiv penalit"!ile de întârziere #i amenzile administrative corespunz"toare;

c) cheltuielile determinate de transferul pl"!ilor restante în !ara în care 
persoana angajat" ilegal s-a întors de bun"voie sau a fost returnat" în 
condi!iile legii.

(6) În cazul s"vâr#irii uneia dintre infrac!iunile prev"zute la alin. (2) #i 
(3) #i la art. 2791 alin. (3) de c"tre un subcontractant, atât contractantul 
principal, cât #i orice subcontractant intermediar, dac" au avut cuno#tin!" 
de faptul c" subcontractantul angajator angaja str"ini afla!i în situa!ie de 
#edere ilegal", pot fi obliga!i de c"tre instan!", în solidar cu angajatorul 
sau în locul subcontractantului angajator ori al contractantului al c"rui 
subcontractant direct este angajatorul, la plata sumelor de bani prev"zute 
la alin. (5) lit. a) #i c).

PRECEDENTE LEGISLATIVE

� Legea nr. 10/1972 � Codul muncii (B. Of. nr. 140 din 1 decembrie 1972) 

ACTE NORMATIVE CONEXE

� Constitu!ia, art. 41 � �Munca #i protec!ia social" a muncii�;
� Legea nr. 112/1992 pentru ratificarea Conven!iei privind promovarea nego-
cierii colective, adoptat" la 1 iunie 1981 (M. Of. nr. 302 din 25 noiembrie 1992);
� Legea nr. 168/1999 privind solu!ionarea conflictelor de munc" (M. Of. nr. 582 
din 29 noiembrie 1999).

DOCTRIN!

S. Corl��eanu, M. Ioan, Noul Cod al muncii. Infrac!iuni, în R.D.P. nr. 4/2003, 
p. 96; Fl. Radu, C. Radu, Aprecieri referitoare la infrac!iunea prev"zuta de 
art. 278 din Codul muncii, în Dreptul nr. 7/2008, p. 215.
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Legea nr. 54 din 24 ianuarie 2003
a sindicatelor

publicată în 
M. Of. nr. 73 din 5 februarie 2003

- extras -

Capitolul V. Sancţiuni

Art. 53. (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 
luni la 2 ani sau cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei(1) următoarele fapte:

a) împiedicarea exerciţiului dreptului de liberă organizare sau asociere 
sindicală, în scopurile şi în limitele prevăzute de prezenta lege;

b) condiţionarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea 
exercitării atribuţiilor funcţiei membrilor aleşi în organele de conducere ale 
sindicatelor;

c) furnizarea de date neconforme cu realitatea la dobândirea personalităţii 
juridice a organizaţiei sindicale, precum şi în timpul finanţării acesteia.

(2) Acţiunea penală e pusă în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei 
vătămate, în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură penală, cu 
excepţia infracţiunii prevăzute la alin. (1) lit. c).

PRECEDENTE LEGISLATIVE

► Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate (M. Of. nr. 164 din 7 august 1991)

ACTE NORMATIVE CONEXE

► Constituţia, art. 40 – „Dreptul de asociere”;
► Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 11 – „Libertatea de întrunire 
şi de asociere”;
► Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 12 – „Libertatea de 
întrunire şi de asociere”.

DOCTRINĂ 
S. Corlăţeanu, Împiedicarea exercitării drepturilor sindicale, în Dreptul nr. 12/2005, 
p. 231

(1) Sumele sunt exprimate în monedă nouă, conform art. 5 alin. (5) din Legea 
nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale.
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Legea nr. 85 din 18 martie 2003
a minelor

publicată în 
M. Of. nr. 197 din 27 martie 2003

- extras -

Art. 29. (1) Rocile utilizabile în construcţii, turba şi apele minerale, situate 
pe suprafeţe de teren aflate în proprietatea persoanelor fizice, pot fi folosite 
de către proprietarul suprafeţei numai dacă nu fac obiectul unei concesiuni 
existente şi numai pentru nevoile proprii, fără drept de comercializare. 
Folosirea este scutită de la plata taxelor şi a redevenţelor legale, cu condiţia 
încunoştinţării autorităţii competente prin organele sale teritoriale.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi căminele de copii şi casele de 
bătrâni situate pe suprafeţe de teren aflate în proprietatea lor.

[...]

Capitolul X. Sancţiuni

Art. 57. (...) (2) Executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă, cu 
excepţia cazurilor prevăzute la art. 29, constituie infracţiune şi se pedepseşte 
cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

(3) Constatarea executării de activităţi fără permis sau licenţă se face 
de către autoritatea competentă şi se aduce la cunoştinţă organelor de stat 
competente.

PRECEDENTE LEGISLATIVE

► Legea nr. 61/1998 a minelor (M. Of. nr. 113 din 16 martie 1998)

Legea nr. 104 din 27 martie 2003
privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea 

organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

publicată în 
M. Of. nr. 222 din 3 aprilie 2003

- extras -

Capitolul V. F olosirea cadavrelor în scop didactic şi ştiinţific 
şi prelevarea de ţesuturi şi organe de la cadavre

Art. 27. Manipularea cadavrelor, precum şi prelevarea de ţesuturi şi 
organe de la cadavre, cu încălcarea prevederilor prezentei legi, constituie 
infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 3 ani.
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ACTE NORMATIVE CONEXE

► Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (M. Of. nr. 372 din 
28 aprilie 2006)

Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul 
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicată în 
M. Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003

- extras -

Cartea I. Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei

Titlul III. Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice

Capitolul III. Infracţiuni şi contravenţii

Secţiunea 1. Infracţiuni contra confidenţialităţii
 şi integrităţii datelor şi sistemelor informatice

Art. 42. (1) Accesul, fără drept, la un sistem informatic constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârşită în scopul obţinerii de date 
informatice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(3) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) sau (2) este săvârşită prin încălcarea 
măsurilor de securitate, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani.

Art. 43. (1) Interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice 
care nu este publică şi care este destinată unui sistem informatic, provine 
dintr-un asemenea sistem sau se efectuează în cadrul unui sistem informatic 
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţ ionează şi interceptarea, fără drept, a 
unei emisii electromagnetice provenite dintr-un sistem informatic ce conţine 
date informatice care nu sunt p ublice.

Art. 44. (1) Fapta de a modifica, şterge sau deteriora date informatice ori 
de a restricţiona accesul la aceste date, fără drept, constituie  infracţiune şi de 
pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic se pedepseşte 
cu închisoare de la 3 la 12 ani. 

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (2) se sancţionează şi transferul 
neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice.
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Art. 45. Fapta de a perturba grav, fără drept, funcţionarea unui sistem 
informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, ştergerea sau 
deteriorarea datelor inf ormatice sau prin restricţionarea accesului la aceste 
date constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani.

Art. 46. (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 
l a 6 ani:

a) fapta de a produce, vinde, de a importa, distribui sau de a pune la 
dispoziţie, sub orice altă formă, fără drept, a unui dispozitiv sau program 
informatic conceput sau adaptat în scopul săvâ rşirii uneia dintre infracţiunile 
prevăzute la art. 42-45;

b) fapta de a produce, vinde, de a importa, distribu i sau de a pune la 
dispoziţie, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau 
alte asemenea date informatice care permit accesul total s au parţial la un 
sistem informatic în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la 
art. 42-45.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi deţinerea, fără drept, a unui 
dispozitiv, program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică 
dintre cele prevăzute la alin. (1) în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile 
prevăzute la art. 42-45.

Art. 47. Tentativa infracţi unilor prevăzute la art. 42-46 se pedepseşte.

Secţiunea 2. Infracţiuni informatice

Art. 48. Fapta de a introduce, modifica sau şterge, fără drept, date 
informatice ori de a restricţiona, fără drept, accesul la aceste date, rezultând 
date necorespunzătoare adevăru lui, în scopul de a fi utilizate în vederea 
producerii unei consecinţe juridice, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 49. Fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane 
prin introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice, prin 
restricţionarea accesului la aceste dat e ori prin împiedicarea în orice mod 
a funcţionării unui sistem informatic, în scopul de a obţine un beneficiu 
material pentru sine sau pentru altul, constituie infracţiune şi se pedepseşte 
cu închisoare de la 3 la 12 ani.

Art. 50. Tentativa infracţiunilor prevăzute la art. 48 şi 49 se  pedepseşte.

Secţiunea 3. Pornografia infantilă prin sisteme informatice

Art. 51. (1) Constituie infracţiune şi se p edepseşte cu închisoare de la 
3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi producerea în vederea răspândirii, 
oferirea sau punerea la dispoziţie, răspândirea sau transmiterea, procurarea 
pentru sine sau pentru altul de materiale pornografice cu minori prin sisteme 
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informatice ori deţinerea, fără drept, de materiale pornografice cu minori 
într-un sistem  informatic sau un mijloc de stocare a datelor informatice.

(2) Tentativa se pedepseşte.
[...]

Capitolul IV. Dispoziţii procedurale

Art. 54. (1) În cazuri urgente şi temeinic justificate, dacă există date 
sau indicii temeinice cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni 
prin intermediul sistemelor informatice, în scopul strângerii de probe sau al 
identificării făptuitorilor, se poate dispune c onservarea imediată a datelor 
informatice ori a datelor referitoare la traficul informaţional, faţă de care 
exista pericolul distrugerii ori alte rării.

(2) În cursul urmăririi penale conservarea se dispune de procuror, prin 
ordonanţă motivată, la c ererea organului de cercetare penală sau din oficiu, 
iar în cursul judecăţii, de instanţă prin încheiere.

(3) Măsura prevăzută la alin.(1) se dispune pe o durată ce nu poate depăşi 
90 de zile şi poate fi prelungită, o singură dată, cu o perioadă ce nu poate 
depăşi 30 de zile.

(4) Ordonanţa procurorului sau încheierea instanţei se transmite, de 
îndată, oric ărui furnizor de servicii sau oricărei persoane în posesia căreia se 
află datele prev ăzute la alin. (1), aceasta fiind obligată să le conserve imediat, 
în condiţii de confidenţialitate.

(5) În cazul în care datele referitoare la traficul informaţional se află în 
posesia mai multor furnizori de servicii, furnizorul de servicii prevăzut la 
alin.(4) are obligaţia de a pune, de îndată, la dispoziţia organului de urmărire 
penală sau a instanţei informaţiile necesare identificării celorlalţi furnizori de 
servicii, în vederea cu noaşterii tuturor elementelor din lanţul de comunicare 
folosit.

(6) Până la terminarea urmăririi penale, procurorul este obligat să încu-
noştinţeze, în scris, persoanele faţă de care se efectuează urmărirea penală şi 
a le căror date au fost conservate.

Art. 55. (1) În termenul prevăzut la art. 54 alin. (3) procurorul, pe baza 
autorizaţiei motivate a procurorului anume desemnat de procurorul general 
al pa rchetului de pe lângă curtea de apel sau, după caz, de procurorul 
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ori 
instanţa de judecată dispune cu privire la ridicarea obiectelor care conţin 
date informatice, date referitoare la traficul informaţional sau dat e referitoare 
la utilizatori, de la persoana sau furnizorul de servicii care le deţine, în 
vederea efectuării de copii, care pot servi ca mijloc de probă.

(2) Dacă obiectele care conţin datele informatice sau datele referitoare 
la traficul informaţional nu sunt puse de bunăvoie la dispoziţia organelor 
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judiciare pentru efectuarea de copii, procurorul prevăzut la alin. (1) sau 
instanţa de judecată dispune ridicarea silită. Î n cursul judecăţii, dispoziţia 
de ridicare silită se comunică procurorului, care ia măsuri de aducere la 
îndeplinire, prin organul de cercetare penală.

(3) Copiile prevăzute la alin. (1) se realizează cu mijloace teh nice şi 
proceduri adecvate de natură să asigure integritatea informaţiilor conţinute 
de acestea.

Art. 56. (1) Ori de câte ori pentru descoperirea şi strângerea probelor 
este necesară cercetarea unui sistem informatic sau a unui suport de stocare 
a datelor informatice, organul competent prevăzut de lege poate dispune 
efectuarea unei percheziţii.

(2) Dacă organul de urmărire penală sau instanţa de judecată apreciază 
că ridicarea obiectelor care conţin datele prevăzute la alin. (1) ar afecta grav 
desfăşurarea activităţii persoanelor care deţin aceste obiecte, poate dispune 
efectuarea de copii, care pot ser vi ca mijloc de probă şi care se realizează 
potrivit art. 55 alin. (3).

(3) În cazul în care, cu ocazia cercetării unui sistem informatic sau a unui 
suport de stocare a datelor informatice, se constată că datele informatice 
căutate sunt cuprinse într-un alt sistem informatic sau suport de stocare a 
datelor informatice şi sunt accesibile din sistemul sau suportul iniţial, se 
poate dispune, de îndată, autorizarea efectuării percheziţiei în ved erea 
cercetării tuturor sistemelor informatice sau suporturilor de stocare a datelor 
informatice căutate.

(4) Dispoziţiile din Codul de procedură penală referitoare la efectuarea 
p ercheziţiei domiciliare se aplică în mod corespunzător.

Art. 57. (1) Accesul într-un sistem informatic, precum şi interceptarea 
şi înregistrarea comunicărilor desfăşurate prin intermediul sistemelor 
informatice se efectuează când sunt utile pentru  aflarea adevărului, iar 
stabilirea situaţiei de fapt sau identificarea făptuitorilor nu poate fi realizată 
în baza altor probe.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se realizează cu autorizarea motivată 
a procurorului anume desemnat de procurorul general al parchetului de pe 
lângă curtea de apel sau, după caz, de procurorul general al Parchetului 
de pe lângă  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori de procurorul general al 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, de către organele de cercetare penală, cu 
sprijinul unor persoane specializate, care sunt obligate să păstreze secretul 
operaţiunii efectuate.

(3) Autorizaţia prevăzută la alin. (2) se dă pentru cel mult 30 de zile, 
cu posibilitatea prelungirii în aceleaşi condiţii, pentru motive temeinic 
justificate, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile. Durata maximă a 
măsurii autorizate nu poate dep ăşi 4 luni.
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(4) Până la terminarea urmăririi penale, procurorul este obligat să încu-
noştinţeze în scris persoanele faţă de care s-au dispus măsurile  prevăzute la 
alin. (1).

(5) Dispoziţiile Codului de procedură penală referitoare la înregistrările 
audio sau video se aplică în mod corespunzător.

Art. 58. Dispoziţiile prezentului capitol se aplică în urmărirea penală 
sau judecarea cauzelor privind infracţiunile prevăzute în prezentul titlu şi 
a oricăror alte infracţiuni săv ârşite prin intermediul sistemelor informatice.

Art. 59. În cazul infracţiunilor prevăzute în prezentul titlu şi al oricăror 
alte infracţiuni săvârşite prin intermediul sistemelor informatice, pentru a 
garanta aducerea la îndeplinire a confiscării speciale prevăzute la art. 118 
din Codul penal se pot lua măsurile asigurătorii prevăzute de Codul de 
procedură penală.

[...]

Titlul V. Grupurile de interes economic

Capitolul I. Grupurile de interes economic

Art. 120. (...) (3) (1) Nu pot fi fondatori  persoanele care, potrivit legii, sunt 
incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz 
de încredere, înşelăciune, delapidare, dare de mită, luare de mită, primire de 
foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, 
precum şi pe ntru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, infracţiunile prevăzute de Legea 
nr. 241/2005 pentru prevenirea şi c ombaterea evaziunii fiscale şi infracţiunile 
de spălare a banilor prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării ba nilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(4) Prevederile alin. (3) se aplică, în mod corespunzător, şi persoanelor cu 
funcţii de administrator, cenzor şi lichidator al grupului de interes economic.

[...]

Art. 162. (1) Membrul care, într-o operaţiune determinată, are, pe cont 
propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale grupului, nu poate 
lua parte la nicio deliberare sau decizie privind această operaţiune.

(2) Membrul care contravine dispoziţiilor alin. (1) este răspunzător de 
daunele cauzate grupului, dacă, fără votul său, nu s-ar f i obţinut majoritatea 
cerută.

[...]

(1) Alineatul (3) al art. 120 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II alin. (1) 
pct. 1 din O.U.G. nr. 119/2006.
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Art. 165. (...) (3) Din profitul grupului nu se vor putea aloca, sub nicio 
formă, sume de bani pentru constituirea de fonduri de rezervă.

[...]

Secţiunea 10. Interdicţii. Sancţiuni

Art. 220. (1) Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct 
sau indirect, interese contrare intereselor grupului trebuie să înştiinţeze 
despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe cenzori şi să nu ia parte la nicio 
deliberare privitoare la această operaţiune.

(2) Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită 
operaţiune, ştie că sunt interesate soţia, rudele sau afinii săi până la gradul al 
patrulea inclusiv.

(3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) şi (2) va 
răspunde de daunele ce au rezultat pentru grup.

[...]

Art. 224. (1) Persoana care, cu  rea-credinţă, a făcut declaraţii inexacte, 
în baza cărora s-a operat o înmatriculare ori s-a făcut o menţiune în registrul 
comerţului, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la  2 ani sau cu amendă.

(2) Prin hotărârea pronunţată instanţa va dispune şi rectificarea sau 
radierea înmatriculării ori menţiunii inexacte.

Art. 225. Se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani fondatorul, 
administr atorul sau reprezentantul legal al grupului, care:

a) foloseşte, cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură grupul 
într-un scop contrar intereselor acestuia sau în  folosul lui propriu ori pentru a 
favoriza o altă persoană juridică în care are interese direct sau indirect;

b) se împrumută, sub orice formă, în alte condiţii decât cele expres 
permise de lege, di rect sau printr-o persoană interpusă, de la grupul pe care 
îl administrează, de la o societate controlată de acesta sau face ca una dintre 
aceste persoane juridice să îi acorde vreo garanţie pentru datorii proprii;

c) încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri f ictive 
sau care nu puteau fi distribuite, în lipsă de situaţie financiară ori contrarii 
celor rezultate din aceasta;

d) încalcă dispoziţiile art. 165 alin. (3).

Art. 226. Se pedepseşte cu închiso are de la o lună la un an sau cu amendă 
administratorul ori reprezentantul legal al grupului, care:

a) îndeplineşte hotărârile adunării ge nerale referitoare la fuziunea ori la 
divizarea acesteia sau la reducerea capitalului grupului, înainte de expirarea 
termenelor prevăzute de lege;

b) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la reducerea 
capitalului grupulu i fără ca membrii să fi fost executaţi pentru efectuarea 
vărsământului datorat ori fără hotărârea adunării generale care îi scuteşte de 
pl ata vărsămintelor ulterioare.


