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Articolul 298 
[ Comentarii reviste]  

Neglijenţa în serviciu 
Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin 
neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o 

pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale 
unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. 

Notă CTCE  

Prin art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 14 din 5 februarie 2017, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 5 februarie 2017 a fost abrogată Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul 

penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 92 din 1 februarie 2017. 
În consecință, devine inaplicabilă abrogarea art. 298 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 
penal, conform pct. 4 al art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2017, publicată 
în Monitorul Oficial al României nr. 92 din 1 februarie 2017. 
Prin LEGEA nr. 8 din 24 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 
februarie 2017 a fost respinsă ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 31 ianuarie 2017, 

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 1 februarie 2017. 

*) Prin DECIZIA nr. 518 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 26 

septembrie 2017, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate, constatându-se că 

dispoziţiile art. 298 din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma 

„îndeplinirea ei defectuoasă“ din cuprinsul acestora se înţelege „îndeplinirea prin încălcarea 

legii“. 

Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL 

nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi 

cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 

45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, 

Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu 

dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind 

neconstituţionale sunt suspendate de drept. 

Prin urmare, în intervalul 26 septembrie 2017 - 9 noiembrie 2017, dispoziţiile art. 298 din 

Codul penal în măsura în care prin sintagma „îndeplinirea ei defectuoasă“ din cuprinsul 

acestora nu se înţelege „îndeplinirea prin încălcarea legii“, au fost suspendate de drept,, 

încetându-și efectele juridice incepând cu data de 10 noiembrie 2017, întrucât legiuitorul 

nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. 
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