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Art. 77 - Circumstanţe agravante
Următoarele împrejurări constituie circumstanţe
agravante:
h) săvârşirea infracţiunii pentru motive legate de rasă,
naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare
sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine
socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică
necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA ori pentru alte
împrejurări de acelaşi fel, considerate de făptuitor drept
cauze ale inferiorităţii unei persoane în raport cu
celelalte.
Art. 282. TORTURA
(1) Fapta funcţionarului public care îndeplineşte o
funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat sau a
altei persoane care acţionează la instigarea sau cu
consimţământul expres ori tacit al acestuia de a
provoca unei persoane puternice suferinţe fizice ori
psihice:
d) pe un motiv bazat pe orice formă de discriminare, se
pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.

Law Number 286/2009 regarding
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Committing of offenses on grounds of social
criteria are considered as being cause of the
inferiority of a person in relation to the others.
Torture, both as an action of state authority or
personal action is punished with detention
from 2 to 7 years, together with the interdiction
to exercise some rights. The same penalty is
applied for the civil servants accused of abuses
in duty based on discrimination criteria.
The incitment to hate and discrimination is
punished with detention from 6 months to 3
years or with fine.

Art. 297 - Abuzul în serviciu
(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea
atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il
indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza
o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor
legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane
juridice se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si
interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie
publica.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta
funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de
serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei
persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de
inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine
etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală,
apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală
cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA
Art. 369. INCITAREA LA URĂ SAU DISCRIMINARE
Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau
discriminare împotriva unei categorii de persoane se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amendă.

