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DECRETE 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

LEG E - COD U L P E N A L *) 

Parlament:ul României adopt:ă prezent:a lege 

Scopul 
legii penale 

PARTEA GENERALĂ 

TITLULI 
LEGEA PENALĂ ŞI LI~ITELE EI DE APLICARE 

CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII PRELIlVIINARE 

Art:.1.- Legea penală apără, ilT1potriva infracţiunilor, 
Ron'1âT1ia, sLlvera1'1itatea, i1'1depe1'1de1'1 ţa, Ll1'1itatea şi 

indivizibilitatea statLllLli, persoana, dreptLlrile şi libertăţile 
acesteia, proprietatea, preculT1 şi intreaga ordine de drept. 

*) Legea nr. 301/2004 - Codul penal este reprodusă În facsimil. 
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Legalit:at:ea 
inc.-in-.ină.-ii şi a 
sancţiunilor de 
d.-ept: penal 

Cri.-.ae şi delicte 

Activitatea legii 
penale 

N eret::roact::ivi
ta.t::ea. şi 
retroactivitatea 
legii penale 

Aplicarea legii 
penale .-n.ai 
favorabile 

Aplicarea legii 
penale ..... ai 
'-avorabile i'n 
cazul 
pedepselor 
dei" •• -.itive 

Alt:e sit:uaţii 
p.-ivia-.d 
aplicarea. legii 
penale n--.ai 
.-avorabile an. 
cazul 
pedepselor 
definitive 

Art:.2.- (1) Legea prevede faptele care constituie 
infracţiuni, pedepsele care se aplică şi rnăsurile care se 
pot lua în cazul săvârşirii acestor fapte. 

(2) Nirn.eni nu poate fi sancţionat pentru o faptă care 
nu era prevăzută de lege ca infracţiune la data săvârşirii 
ei. Nu se poate aplica o pedeapsă sau nu se poate lua o 
rnăsură de siguranţă ori o l"l."l.aSura educativă rleprevăz1.1tă 
de lege la data corniterii faptei. 

Art:.3. 
i 1-' fracţi LI 1" i 
delicte. 

Faptele prevăzute de legea penală ca 
se în"l.part, după gravitatea lor, în crin"l.e şi 

CAPITC>LVL II 
APLICA~EA LE<::;II PENALE 

Secrirllzea I 
Ap~icarea ~egii pena~e În 'i~p 

Art:.4.- Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite 
în til"l."l.pul cât ea se află în vigoare. 

Art:.5. - (1) Legea penală nu se aplică faptelor care, la 
data cârld aLi fost săvârşite~ rlLl eraLl preVâZLI-te ca 
infracţiuni. 

(2) Legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub 
legea veche, dacă n1.1 n"l.ai S1.1nt preVăZ1.1te de legea nouă. 
În acest caz, executarea pedepselor, a n"l.ăsurilor de 
siguranţă şi a n"l.ăsurilor educative, pronunţate In baza 
legii vechi, precun"l. şi toate consecinţele penale ale 
hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte 
incetează prin intrarea in vigoare a legii noi. 

Art:.6.- (1) În cazul in care de la săvârşirea infracţiunii 
până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una 
sau n"l.ai n"l.ulte legi penale, se aplică legea cea 
favorabilă. 

n"l.ai 

(2) Prevederile alin.( 1) se aplică şi legii declarate 
neconstituţionale, precun"l. şi altor acte norn"l.ative, 
aprobate de Parlan"l.ent cu n"l.odificări sau cOn"l.pletări ori 
neaprobate, dacă In tin"l.pul cât acestea s-au aflat in 
vigoare au cuprins dispoziţii penale mai "favorabile. 

Art:./. (1) Când, după răn"l.ânerea definitivă a 
hotărârii de condan"l.nare şi pana la executarea c01"l."l.pletă a 
unei pedepse pri vati ve de I ilc.,ertate sau a an"l.enzi i, a 
irlterverlit o lege care prevede orice fel de pedeapsă, dar 
CLl Lll' l"axil'., special 1"a1 l.,.,ic~ S31-.cţiLll-.ea aplicată se 
reduce la acest l"l."l.axin"l., dacă depăşeşte n"l.axin"l.ul special 
prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită. 

(2) Dacă după ran"l.anerea definitivă a hotărârii de 
condan"l.nare la detenţiune pe viaţă sau detenţiune severă 
şi până la executarea ei a intervenit o lege care prevede 
pentru aceeaşi faptă o altă pedeapsă privativă de 
libertate, pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau a detenţiunii 

severe se inlocuieşte cu n"l.axin"l.ul pedepsei privative de 
libertate preVăZ1.1te de legea n01.1ă pentru acea infracţiune. 

(3) Dacă legea noua prevede In locul pedepsei 
inchisorii nun"l.ai pedeapsa an"l.enzii, pedeapsa aplicată se 
inlocuieşte cu an"l.end.a, "Fără a se putea d.epăşi n"l.axin"l.ul 
special preVăZ1.1t In legea noua. Ţinându-se sean"l.a de 
partea executată din pedeapsa inchisorii, executarea 
an"l.enzii se poate inlătura in totul sau in parte. 

(4) Pedepsele cOn"l.plen"l.entare, n"l.ăsurile de siguranţă, 
precun"l. şi n"l.ăS1.1rile ed1.1cative neexecutate şi neprevăzute 
"In legea flC>Ll3 T1.LI se n ..... ai execLltă:'!> iar cele care aLI 

corespondent in legea nouă n"l.ai favorabilă se execută in 
conţinutul şi lin"l.itele prevăzute de această lege. 

(5) Când o dispoziţie din legea nouă se referă la 
pedepse de"f"initiv aplicate, se ţine seama, in cazul 
pedepselor executate pana la data intrării in vigoare a 
acesteia, de pedeapsa redusă sau in locuită potrivit 
dispoziţiilor alin.( I )-(4). 

Art:.S.- (1) Când după răn"l.ânerea definitivă a hotărârii 

de condan-.nare şi până la eXeCLI-tarea con-.pletă a 
detenţiunii severe, a inchisorii stricte sau a inchisorii a 
intervenit o lege care prevede acelaşi "fel de pedeapsă, 
dar cu urI n"l.axin"l. special n"l.ai I"l."l.ic, iar sarlcţiurlea aplicată 
este n"l.ai n"l.ică decât n"l.axin"l.ul special prevăzut de legea 
nOLI-ă!> ţinândLI--se sean-.a de infracţi1...1nea săvârşită!> de 
pcrsoana condal"l."l.I"l.atului, dc cOI"l.duita accstuia după 
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Aplicarea legii 
penale 
t:eIJ.:1porare 

Terit:orialit:at:ea 
legii penale 

Personalit:at:ea 
legii penale 

Realit:at:ea legii 
penale 

UDive.-salit::at::ea 
legii penale 

pronunţarea hotărârii sau in tin~pul executării pedepsei şi 
de tin~pul cât a executat din pedeapsă, se dispune fie 
rnenţinerea, fie reducerea pedepsei. Pedeapsa aplicată nu 
poate fi coborâtă sub li1~ita ce ar rezulta din reducerea 
acestei pedepse proporţio1~al cu n~icşorarea n~axin~ului 
special prevăzut pentru infracţiunea săvârşită. 

(2) Dispoziţiile art.7 alin.(5) se aplică şi in cazul 
c01~dan-:u~ărilor arătate in prezentul articol, executate 
până la data intrării în vigoare a legii noi, pedeapsa din 
l~otărâre reducâ1~du-se cu o trei1~e, fără a putea fi 
coborâtă sub n'1inin~ul general al acelei pedepse. 

Art:.9.- ( 1) Legea penală ten~porară se aplică 

infracţiunii săvârşite in tin~pul când era in vigoare, chiar 
dacă fapta nu a fost urrnărită sau judecată în acel interval 
de tin~p. 

(2) Legea penală 
prevede data ieşirll 

este lin~itată prin 
in'1pus-o. 

te1~porară este legea penală care 
ei din vigoare sau a cărei aplicare 
1~atura situaţiei te1~porare care a 

Secţiunea a 2- a 
ApLicarea Legii penaLe În spaţiu 

Art:.10.- (1) Legea penală se aplică infracţiunilor 

săvârşite pe teritoriul Ron~âniei. 
(2) Prin teritoriul Ronzdniei se înţelege întinderea de 

pă~ânt şi apele cuprinse intre frontierele de stat, inclusiv 
apele n~ar1t1n~e interioare, subsolul şi spaţiul aerian, 
precun~ şi rnarea teritorială cu solul, subsolul şi spaţiul 

aeria1~ ale acesteia. 
(3) lnfracţiunea se consideră săvârşită pe teritoriul 

Ron~âniei şi atunci când a fost con~isă pe o navă sub 
pavilion ron~ânesc sau aeronava ron~â1~ă, precu1~ şi 

atunci când pe teritoriul Ron~âniei ori pe o nav ă sub 
pavilion ron~ânesc sau aeronavă ron~ână s-a efectuat 
1~un~ai un act de executare ori s-a produs rezultatul 
infracţiunii. Platfor:rr1ele de foraj n~aritin~ sunt asin~ilate 
navelor sub pavilion ron~ânesc. 

Art:. -. -..- Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite 
în afara teritoriului ţării de un cetăţean rornân sau de o 
persoană fără cetăţenie care are don~iciliul în ţară, dacă 
fapta este prevăzută ca infracţiune şi de legea penală a 
ţării unde a fost săvârşită. 

Art:.12.- (1) Legea penală se aplică in~racţiunilor 

săvârşite în afara teritoriului ţării de un cetăţean străin 
sau de o persoană fără cetăţenie care nu are domiciliul în 
ţară, contra securităţii naţionale a statului ron~ân, contra 
unui cetăţean ron~ân sau contra unei persoane juridice 
ron-.ane, dacă legea penală ron-.ana prevede pedeapsa 
detenţiunii pe viaţă sau a detenţiunii severe. 

(2) Punerea în mişcare a acţiun11. penale pentru 
infracţiunile prevăzute în alin.( 1) se face nun-.ai cu 
autorizarea prealabilă a procurorului general al 
Parchetului de pe lângă ÎnaIta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. 

Art:.I3.- (1) Legea penală se aplică şi altor infracţiuni 
decât celor prevăzute în art. 12 alin.( 1), săvârşite în afara 
teritoriului ţării de un cetăţean străin sau de o persoană 

fără cetăţenie care nu are domiciliul în ţară, dacă: 
a) fapta este prevăzută ca infracţiune şi de legea penală 

a ţări i undc a ~ost săvârşită; 

b) făptuitorul se află în ţară. 
(2) Pentru infracţiunile îndreptate contra intereselor 

statul Lti ron~ân, contra Ltnui cetăţean ron~ân SaLt contra 
unei persoane juridice ron~ane, făptuitorul poate fi 
judecat şi în cazul când s-a obţinut extrădarea lui. 

(3) Dispoziţiile alin.( 1) şi (2) nu se aplică ~n cazul 
când, potrivit legii statului în care ~-ăptuitorul a săvârşit 

infracţiunea, există o cauză care în~piedică punerea în 
n~işcare a acţiunll penale sau continuarea procesului 
penal ori executarea pedepsei sau când pedeapsa a fost 
executată ori este considerată ca executată. 

(4) Când pedeapsa nu a fost executată sau a fost 
executată numai în parte, se procedează potrivit 
dispoziţiilor legale privitoare la recunoaşterea hotărârilor 
străine. 
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Legea penală şi 
co.-.vc"ţiilc 
in.1::erua ţio.-.ale 

In-'Ulli1::a1::ea de 
jurisdicţie 

Ex1::rădarea 

Trâsă-t:urile 

esenţiale ale 
in-t-racţiunii 

Pericolul social 
al eaptei 

Fap1::a care n ... 
prezintă 

pericolul social 
al unei 
i ...... racţiuni 

Vinovăţia 

Cauzele 
j us-tificat::ive 

Art:_14_- Dispoziţiile cuprinse la arL 1 1 13 se aplică 
dacă nL~ se dispL~ne altf"el printr-o conven ţie 
irlternaţională la care Ron--..ânia este parte. 

Art:_1.S_- Legea penală nu se aplică inTracţiunilor 

săvârşite de reprezentanţn diplon--..atici ai statelor străine 
saL~ de alte persoane care, în cOI--..f"orn--..itate CL~ convenţiile 
internaţionale, nL~ SLU--..t supL~se jL~risdicţiei penale a 
statului ron--..ân. 

Art:_16_- (1) Extrădarea poate f"i acordată sau 
solicitată pe bază de convenţie internaţională ori pe bază 
de reciprocitate. 

(2) Condiţiile în care se acordă sau se soli cită 
extrădarea prevăzute în convenţII internaţionale sau 
declaraţii de reciprocitate se con--..pletează cu cele 
prevăzute în legea specială. 

TITLUL II 

INFRACŢIUNEA 

CAPITC>LUL I 
DISPC>ZIŢII GENERALE 

Art:_17_ - (1) Inf"racţiunea este f"apta prevăzută de legea 
penală, care prezintă pericol social şi este săvârşită cu 
vinovăţie. 

(2) Inf"racţiunea este singurul ten--..ei al răspunderii 

penale. 

Art:_18_ - Fapta care prezintă pericol social în înţelesul 
legii penale este orice acţiL~ne saL~ inacţiL~ne prin care se 
adL~ce atingere uneia dintre valorile arătate In art.l şi 

pentru sancţionarea căreia este necesară aplicarea unei 
pedepse. 

Art:_1. 9_- (1) Nu constituie inf"racţiune f"apta prevăzută 
de legea penală dacă prin atingerea n--..inin--..ă adusă uneia 
dintre valorile apărate de lege şi prin conţinutul ei 
concret, fiind lipsită In n--..od vădit de in--..portanţă, nu 
prezintă gradul de pericol social al unei inf"racţiuni. 

(2) La stabilirea în concret a gradului de pericol social 
se ţine sean--..a de n--..odul şi n--..ijloacele de savarşire a 
f"aptei, de scopul urn--..ărit, de în--..prejurări le în care f"apta 
a f"ost con--..isă, de L~rn--..area prodL~să saL~ care s-ar fi PL~tL~t 

prodL~ce, preCLU--..--.. şi de persoal--..a şi cOI--..duita TaptLdtorulLd. 
(3) În cazLd f"aptelor prevăzL~te In prezentul articol, 

procurorul sau instanţa aplică una dintre urn--..ătoarele 

sancţiLlni CLI caracter adn--..inistrativ: 
a) n--..ustrarea; 
b) n--"L~strarea CL~ avertisn--..ent; 
c) an--..endă de la 1.000.000 lei la 25.000.000 lei. 

Art:_20_- (1) 
prezintă pericol 
este con--..isă 

depăşită. 

Fapta prevăzută de legea penală care 
social este săvârşită cu vinovăţie când 
intenţie, din culpă sau cu intenţie CL~ 

l . Fapta este săvârşită cu intenţie când inf"ractorul: 
a) prevede rezultatul f"aptei sale, urn--..ărind producerea 

lui prin săvârşirea acelei f"apte; 
b) prevede rezLdtatul f"aptei sale şi, deşi nu-l urn--..ăreşte, 

acccptă posibilitatca produccrii lui. 
2. Fapta este săvârşită din culpă când inf"ractorul: 
a) prevede rezultatLll f"aptei sale, dar nLI-l acceptă, 

socotind f"ără ten--..ei că el nu se va produce; 
b) nu prevede rezultatul f"aptei sale, deşi trebuia şi 

putea să îl prevadă. 
(2) Fapta care constă fie într-o 

inacţiune constituie inf"racţiune nun--..ai 
cu intenţie. 

acţiune, fie într-o 
când este săvârşită 

(3) Fapta con--..isa din culpă constituie inf"racţiune 

nun--..ai când în lege se prevede aceasta. 
(4) Există intenţie depăşită când rezultatul n--..ai grav 

produs printr-o acţiune sau inacţiune intenţionată se 
datorează culpei Taptuitorului. 

CAPITC>LUL II 
CAUZELE JUSTIFICATIVE 

Art:_21_- (1) Nu constituie inf"racţiune f"apta prevăzută 
de legea penală săvârşită In condiţiile vreuneia dintre 
cauzele justificative prevăzute de lege. 

(2) Ef"ectul cauzelor justificative se extinde şi asupra 
participanţilor. 
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Legit:i.-n.a 
apărare 

St:area de 
necesit:at:e 

Ordinul legii şi 
co.-..anda 
sut:orit:ăţii 

legit:in'Ie 

Consi.-..t:ă

n-.ânt: ... 1 ~ict:in-.ei 

Art:_22_- (1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută 
de legea penală săvârşită în stare de legitirn.ă apărare. 

(2) Este In stare de legitirn.ă aparare acela care 
săvârşeşte fapte pentru a înlătura un atac n-.aterial, direct, 
in-.ediat şi injust îndreptat în-.potriva sa, a altuia sau 
în-.potriva unui interes general şi care pune In pericol 
grav persoal-.a saL~ drepturile celLd atacat ori interesLd 
general. 

(3) Se prezun-.ă că este în legitin-.ă aparare şi acela 
care săvârşeşte fapta pentru a respinge pătrunderea i"ară 
drept a unei persoane prin violenţă, viclenie, efracţie sau 
prin alte asen-.enea n-.ijloace, într-o locuinţă, Incapere, 
dependinţă sau loc în-.prejn-.uit ţinând de acestea. 

(4) Este, de asen-.enea, în legitin-.ă aparare şi acela 
care, din cauza tulburării sau ten-.erii, a depăşit lin-.itele 
unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu 
în-.prejurările în care s-a produs atacul. 

Art:_23_- (1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută 
de legea penală săvârşită de o persoană pentru a salva de 
la un pericol in-.inent şi care nu putea fi înlăturat altfel, 
viaţa, il-.tegritatea corporală saL~ săI-.ătatea sa, a altLda saL~ 
LIn bLln in-.portant al său ori al altuia sau un il-.teres 
general. 

(2) Se 
că 

află în stare de necesitate şi acela care 
savarşirll faptei I-'L~ şi-a dat sean-.a 
urn-.ări vădit n-.ai grave decât cele 

produce dacă pericolul nu era înlăturat:. 

n-.on-.el-.tul 
pricinuieşte 

s-ar fi putut 
care 

Art:_24_- (1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută 
de legea penală dacă săvârşirea ei a fost in-.pusă sau 
autorizată de lege. 

(2) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea 
penală săvârşită pentru îndeplinirea unui ordin dat de 
către autoritatea legitin-.ă, In forn-.a prevăzută de lege, 
dacă acesta nu este în n-.od vădit ilegal. 

Art:_25_- (1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută 
dc Icgca pcnală săvârşită cu consin-.ţăn-.ântul vict:in-.ci, 
dacă aceasta putea să dispună în n-.od legal de valoarea 
socială lezată sau pusă în pericol. 

(2) Dispoziţiile alin.( 1) nu se aplică In cazul 
infracţiunilor contra vieţii. În cazul infracţiunilor contra 
integrităţii corporale sau a sănătăţii acestea nu se aplică, 
dacă fapta la care s-a consin-.ţit contravine legii sau 
bunelor n-.oravuri. 

CAPITOLUL III 
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 

Cauzele care 
Înlăt:ură 

caract:erul 
penal al "l"apt:ei 

Const:rângerea 
•• zică 

Const:rângerea 
.-..oralâ 

Cazul "l"ort:uit: 

l'IIinori.-a'-ea 
"l"ă pt:uit:orului 

Iresponsabi
lit:at:ea 

Betia 

Art:_26_- (1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută 
de legea penală con-.isa In condiţiile vreuneia dintre 
cauzele prevăzute de lege care înlătură caracterLtl pel-.al al 
faptei. 

(2) Efectul cauzelor care înlătură caracterul penal al 
faptei nu se extinde asupra participanţilor, cu excepţia 
cazului fortuit:. 

Art:_27_- Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de 
legea penală săvârşită din cauza unei constrângeri fizice 
căreia Tăptuitorul nu i-a putut rezista. 

Art:_2S_- Nu constituie infracţiune fapta 
legea penală săvârşită din cauza unei 
n-.orale, exercitată prin an-.eninţarea CL~ un 
pentru persoana făptuitorului ori a altuia şi 
fi înlăturat în alt: n-.od. 

prev ăzută de 
constrângeri 
pericol grav 

care n u pL~tea 

Art:_29_- Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de 
legea penală al carei rezultat este cOl-.secil-.ţa unei 
în-.prejurări care nu putea fi prevăzută. 

Art:_30_- Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de 
legea penală săvârşită de un n-.inor care la data con-.iterll 
acesteia nu îndeplinea condiţiile legale pentru a răspunde 
penal. 

Art:_3I_- Nu constituie infractiune fapta prevăzută de 
legea penală dacă Tăptuitorul, In n-.on-.entul savarşirll 

faptei, fie din cauza alienaţiei n-.intale, fie din alte cauze, 
nu putea să-şi dea sean-.a de acţiunile sau inacţiunile sale 
ori nu putea fi stăpân pe ele. 

Art:_32_- (1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută 
de legea penală dacă făptuitorul, în n-.on-.entul săvârşirii 
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faptei, se găsea, din cauza unor Îrnprejurări independente 
de voinţa sa, În stare de beţie completă produsă de alcool 
sau de alte substanţe. 

(2) Starea de beţie voluntară con-.pletă produsă de 
alcool sa~l de alte s~lbstanţe nu Înlătură caracterul penal 
al faptei. Ea poate constitui, după caz, o circun-.stanţă 

atenuantă sau agravantă. 

Art:.33.- (1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută 
de legea penală când Taptuitorul, În rnon-.entul săvârşirii 
acesteia, nu cunoaşte existenţa unei stări, situaţii sau 
ÎI-.-.prejurări de care depinde caracterul penal al faptei. 

(2) Nu constituie o circuI-.-.stanţă agravantă 

ln-.prcjurarca pc carc ~făptuitor~ll n~l a cunoscut-o În 
n-.on-.entul săvârşirii infracţiunii. 

(3) Dispoziţiile alin.( 1) şi (2) se aplică şi faptelor 
săvârşite din culpă pe care legea penală le pedepseşte, 
n~lmai dacă nec~u-.oaşterea stării, sit~laţiei sa~l 

În-.prejurări i respecti ve nu este ea Însăşi rezultatul culpei. 

CAPITC>LUL IV 
TENTATIVA 

Art:.34.- (1) Tentativa constă În punerea În executare a 
intenţiei de a săvârşi infracţiunea, executare care a fost, 
Însă, Întreruptă sau nu şi-a produs efectul. 

(2) Există tentativă şi In cazul In care consun-.area 
infracţiunii nu a fost posibilă din cauza insuficienţei sau 
defectuozităţii mijloacelor folosite, ori din cauza 
Imprej~lraril ca În timpul când s-au săvârşit actele de 
executare, obiectul lipsea de la locul unde făptuitorul 

crcdca că sc a~lă. 
(3) Nu există tentativă atunci când in-.posibilitatea de 

consul-.-.are a infracţiunii este consecinţa modului cum a 
fost concepută executarea. 

Tentativa la crimă se 
Întotdeauna, iar tentativa la delict numai 
prevede aceasta. 

Art:.3S.- (1) pedepseşte 

când legea 

(2) În cazul persoanei fizice, tentati va se sancţionează 
cu o pedeapsă in-.ediat inferioară categoriei de pedeapsă 
prevăzută de lege pentru infracţiunea consun-.ată, dacă 
legea nu prevede altfel. 

(3) În cazul persoanei juridice, tentativa se 
sancţionează C~l o an-.endă cuprinsă Între n-.inin-.ul special 
şi n-.axin-.ul spccial al an-.cnzii prcvăzutc dc lcgc pcntru 
infracţiunea consumată, reduse la jumătate, dacă legea 
nu prevede altfel. La această pedeapsă se poate adăuga 
~lna sa~l mai multe din pedepsele cOl-.-.plementare, CLl 
excepţia dizolvării persoanei juridice. 

Art:.36.- (1) Nu se pedepseşte Taptuitorul care s-a 
desistat ori a Împiedicat I-.-.ai Înainte de descoperirea 
faptei producerea rezultatului. 

(2) Dacă actele Îndeplinite până In n-.on-.entul desistării 
sau În-.piedicării producerii rezultatului constituie o altă 

infracţiune, se aplică pedeapsa pentru acea infracţiune. 

CAPITC>LUL V 
PARTICIPAŢIA 

Art:.37.- Participanţi sunt persoanele care contribuie la 
săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală În calitate 
de autori, instigatori sau cOl-.-.plici. 

Art:.38.- (1) Autor este persoana care săvârşeşte În 
n-.od nen-.ij locit o faptă prevăzută de legea penală. 

(2) Dacă mai multe persoane savarşesc nemij locit, 
Împreună, o faptă prevăzută de legea penală, fiecare din 
ele va fi pedepsită ca autor. 

Art:.39.- Instigator este persoana care, cu 
determină o altă persoana să săvârşească 

prevăzută de legea penală. 

iTlt:eTlţie~ 

o faptă 

Art:.40.- (1) Complice este persoana care, cu intenţie, 
ajută sau Înlesneşte În orice n-.od la săvârşirea unei fapte 
prevăzute de legea penală. 

(2) Este, de asel-.-.enea, cOl-.-.plice persoana care 
promite, Înainte sau In timpul savarşirl1 faptei, ca va 
tăinui b~lnurile provenite din aceasta sau că va favoriza 
pe făptuitor, chiar dacă după săvârşirea faptei 
pron-.isiunea nu este Îndeplinită. 
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Ar1:.41.- lnst:igat:orul şi con-.plicele la o rapt:ă prevăzut:ă 

de legea penală, săvârşit:ă cu int:enţie, se sancţionează cu 
pcdcapsa prcvăzut:ă dc Icgc pcnt:ru a~lt:or. La st:abi Iirca 
pedepsei se ţine sean-.a de cont:ribuţia fiecaruia la 
săvârşirea inrracţiunii, precun-. şi de dispoziţiile art.87. 

Ar1:.42.- (1) Circun-.st:anţele privit:oare la persoana unui 
participant: nu se răsrrâng asupra celorlalţi. 

(2) Circun-.st:anţele privit:oare la rapt:ă se răsrrâng 

asupra part:icipanţilor nun-.al In n-.ăsura în carc accşt:ia Ic
au cunoscut: sau le-au prevazut:. 

Ar1:.43.- (1) Participant:ul nu se pedepseşt:e 

îlY1piedică In cursul execut:ării, dar înaint:e 
descoperirea rapt:ei, COl1SUl11area acest:eia. 

dacă 

de 

(2) Dacă act:ele săvârşit:e pâna In n-.on-.ent:ul 
îlY1piedicării const:it:uie o alt:ă fapt:ă prevăzut:ă de legea 
penala, participantului i se aplică pedeapsa pentru acea 
raptă. 

Ar1:.44.- (1) Detern1inarea, inlesnirea sau ajutarea, in 
orice n-.od, cu intenţie, la săvârşirea din culpă de către o 
altă persoal1ă, a ul1ei fapte prevăzute de legea pel1ala, se 
sal1cţiol1ează cu pedeapsa pe care legea o prevede pel1tru 
rapta con-.isă cu intenţie. 

(2) Deterl11il1area, îl11esl1irea sau ajutarea, îl1 orice 1110d, 
cu intenţie, la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea 
penală, de către o persoană care con-.ite acea raptă rară 
Vil10văţie, se sal1cţiol1eaza cu pedeapsa prevăzută de lege 
pel1trl..1 aceea inrracţiul1e. 

(3) Dispoziţiile art.42 şi 43 se aplică în n-.od 
corespul1zător. 

CAPITOLUL VI 
RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE 

Condiţiile 

răspunderii 

penale a 
persoanelor 
juridice 

Foru1ele 
pluralit:ăţii 

Concursul de 
in."racţiuni 

Pedeapsa 
principală In 
caz de concu.-s 
real de 
in."racţiuni 

Ar1:.45.- (1) Persoanele juridice, cu excepţia statului, a 
autorităţilor publice şi a instituţiilor publice, raspund 
penal, in cazurile prevăzute de lege, pentru inrracţiunile 
săvârşite îl1 l1UIY1ele sau îl1 il1teresul persoal1elor juridice, 
de către organele sau reprezel1tal1ţii acestora. 

(2) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude 
răspul1derea pel1ală a persoal1ei fizice care a participat la 
săvârşirea aceleiaşi fapte. 

CAPITOLUL VII 
PLURALITATEA DE INFRACTIUNI 

Ar1:.46.- Pluralitatea de infracţiuni constituie, dupa 
caz, COl1curs de il1fracţiul1i sau recidiva. 

(1) Există 
două sau n-.ai n-.ulte 
aceeaşi persoal1ă, pril1 
il1acţiul1i, il1ail1te de a 
vreuna din ele. 

cOl1curs real de il1fracţiul1i Câl1d 
inrracţiuni au rost săvârşite de 
două ori lY1ai lY1ulte acţiuni sau 
fi condan1nată definitiv pentru 

(2) Există concurs forn1al de infracţiuni când o acţiune 

sau o il1acţiul1e săvârşită de aceeaşi persoal1ă, dil1 cauza 
în-.prejurărilor în care a avut loc şi url-.-.ărilor pe care le-a 
produs, îl1trul1eşte elel11el1tele lY1ai l11ultor il1fracţiul1i. 

(3) În cazul concursului for:n1al de infracţiuni, fapta se 
sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru 
il1fracţiul1ea cea l11ai gravă. 

Ar1:. 48. - (1) În caz de concurs real de inrracţiuni se 
stabileşte pedeapsa pentru fiecare infracţiune în parte, iar 
din acestea se aplică pedeapsa, îl1 una dil1 urn-"1ătoarele 
n-.odalităţi: 

a) când s-au 
libertate: 

stabilit nUIY1ai pedepse privative de 

1. se aplică pedeapsa cea n-.ai grea stabilită pentru una 
din infracţiunile concurente, care poate fi sporită până la 
l11axil11ul ei special, iar când acest n-"1axin-"1 special nu este 
îndestulător se poate aplica un spor, rară ca pedeapsa 
rezultantă să depăşească totalul duratei pedepselor 
stabilite pentru infracţiunile concurente şi nici n1axin1ul 
general al pedepsei il-.-.ediat superioare orI 

2. se aplică o pedeapsă care reprezintă totalul 
pedepselor stabilite pentru~ infracţiunile concurente, fără 
ca pedeapsa rezultantă să poată depăşi l-.-.axin-.ul general 
al pedepsei ilY1ediat superioare; 
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Pedeapsa 
co..-.ple..-.en1:ară 

şÎ n-.ăs urÎle de 
siguranţă .n caz 
de concurs real 
de În.-racţiunÎ 

RecÎdÎva 

SancţÎunea. În 
caz de recÎdÎvă 

b) când s-au stabi Iit nun,ai pedepse cu an,enda: 
I.se aplică an,enda cea n,ai n'are stabilită pentru .. Ina 

din infracţiunile concurente, care poate fi sporită până la 
l"axil"ul ei special, iar câl,d acest l"axil" special l'U este 
Îndestulător se poate aplica un spor, fără ca pedeapsa 
rezultal,tă sa depăşească totalul pedepse lor cu al"enda 
stabilite de instanţă pentru infracţiunile concurente şi 

nici l"axil"ul gel,eral al al"enzii ori 

2. se aplică o al"el,dă care reprezil,tă totalul al"el,zilor 
stabilite pentru infracţiunile concurente, fără ca an,enda 
rezultantă aplicată să poată depăşi n,axin,ul general al 
arn.erlzii; 

c) când s-au stabilit pedepse privative de libertate şi 

pedepse cu an,endă, se aplică pedeapsa privativă de 
libertate, potrivit dispoziţiilor lit.a) pct. I , la care se poate 
adăuga al"enda, În total sau În parte. 

(2) Dacă vreuna din pedepsele stabi Iite pentru 
il,fracţi .. u,ile COl,curel,te este detel,ţi .. u,ea pe viaţă, se 
aplică această pedeapsă. 

(3) Dispoziţiile alin.( 1 )şi (2) se aplică şi În cazul când 
pentru una sau pentru toate in~racţiunile concurente s-a 
pronunţat o hotărâre de condan,nare definitivă. 

Art:. 49. (1) Dacă pentru una din infracţiunile concurente 
s-a stabilit şi o pedeapsă con,plen,entară, aceasta se 
aplică alături de pedeapsa privativă de libertate. 

(2) Pedepsele complen,entare de nat .. lră diferită sau 
chiar de aceeaşi natură, dar cu un conţinut diferit, se 
aplică alături de pedeapsa privativă de libertate. 

(3) Dacă s-au stabilit n,al n,ulte pedepse 
con,plel"entare de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut, 
se al-~lică cea n,ai grea dintre acestea. 

(4) l'v1ăsurile de siguranţă de aceeaşi natură În cazul 
infracţi ... nilor COl,c ... rel,te se iau o sil,g ... ră dată, iar dacă 
SUl,t de l,atură diferită, se cUl"ulează. 

Art:. 50. - (1) Recidivă există În următoarele cazuri: 
a) când după ramanerea definitivă a unei hotărâri de 

condan,nare la o pedeapsă privativă de libertate cuprinsă 
Întrc un al' şi S al,i, cOI,dan'l,atul săvârşcştc cu il,tcnţic o 
noua infracţiune pentru care legea prevede o pedeapsă 

privativă de libertate mai n,are de un an, Înainte de 
Începerea executării pedepsei, În tin,pul executării 

acesteia sau Îl' stare de evadare; 
b) când după răn,ânerea definitivă a unei hotărâri de 

condan,nare la o pedeapsă privativă de libertate n,ai 
n'are de S ani, condan,natul săvârşeşte cu intenţie o nouă 
il,fracţi .. u,e pel,tr... care legea prevede o pedeapsă 

privativă de libertate n,ai l"are de un an, Înainte de 
Începerea executării pedepsei, În tin,pul executării 

acesteia sau În stare de evadare; 
c) când după executarea uneI pedepse privative de 

libertate cuprinse Între un an şi S ani, condan,natul 
săvârşeşte cu il,tel,ţie o l,oua il,fractiul,e pel,tru care 
legea prevede o pedeapsă privativă de libertate n,ai n,are 
dc un an; 

d) când după executarea unei pedepse privative de 
libertate n,ai n,are de S ani, condan,natul săvârşeşte cu 
il,tel,ţie o l,ouă il,fracţiune pel,tr ... care legea prevede o 
pedeapsă privativă de libertate n,ai n,are de un an. 

(2) Există recidivă şi In cazurile In care una dintre 
pedepsele prevăzute În alin.( 1) este detenţiunea pe viaţă. 

(3) Pentru stabilirea stării de recidivă se ţine sean,a şi 

de l,otărârea de cOl,daml,are pron .. u,ţată Îl' străil,ătate 

pentru o faptă prevăzută şi de legea ron,ână, dacă 

hotărârea de condan,nare a ~ost recunoscută potrivit legii. 

Art:.5 I.- (1) În cazul recidivei după condamnare 
prevăzute În art.SO alin.( 1) lit.a), se aplică regulile 
cOl,cursului de il,fracţiul,i. Dacă cel cOl,dan,nat a 
cxccutat o partc din pcdcapsă, rcguli Ic concursului dc 
infracţiuni se aplică ţinând sean,a de pedeapsa care a mai 
răl"as de exec ... tat. 

(2) În cazul recidivei după condan,nare prevăzute În 
art.SO alin.(l) lit.b), pedeapsa stabilită pentru 
infracţiunea săvârşită ulterior şi pedeapsa aplicată pentru 
infracţiunea anterioară se cumulează, fără a se putea 
depăşi n,aximul general al pedepsei in,ediat superioare. 
Dacă cel cOl,dal"I,at a exeC"ltat o parte dil' pedeapsă, 
cUl"ulul se face Îl,tre pedeapsa ce a I"ai ran,as de 
executat şi pedeapsa aplicată pentru in~racţiunea 

săvârşită ulterior. 
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(3) În cazul recidivei după execut:are prevăzut:e În 
art:.50 alin.( 1) lit:.c) şi d). se aplică o pedeapsă care poat:e 
fi sporit:ă cu 10 ani. în cadrul lin-.it:elor pedepsei in-.ediat: 
sL~perioare. 

Art:.S2.- Când după condan-.narea definit:ivă cel 
condaI-.-.nat: săvârşeşt:e o I-.ouă inf"racţiune. îI-.aiI-.t:e de 
începerea execut:ării pedepsei. în t:il-.-.pul execut:ării 

acest:eia sau în st:are de evadare, şi nL~ SL~nt: înt:runit:e 
condiţii le prevăzut:e de lege pent:ru st:area de recidivă. 
pedeapsa se aplică pot:rivit: regulilor concursului de 
inf"racţiuni. 

Art:.S3.- (1) La st:abilirea st:ării de recidivă nu se ţine 
sean-.a de hot:ărârile de cOl-.dan-.l-.are privit:oare la: 

a) inf"racţiunile săvârşit:e în t:in-.pul n-.inorit:ăţii; 
b) inf"racţiunile săvârşit:e din culpă; 
c) inf"racţiunile an-.nist:iat:e; 
d) f"apt:ele care nu n-.ai sunt: prevăzut:e ca inf"racţiuni de 

legea penală. 
(2) De asen-.enea. nu se ţine sean-.a de condan-.nările 

pent:ru care a int:erveI-.it: reabilit:area sau îI-. cazul cărora 
s-a îl-.-.plinit: t:erl-.-.enul de reabilit:are. 

Art:.S4.- (1) În caz de concurs de inf"racţiuni săvârşit: 
de persoana juridică. se aplică an-.enda până la n-.axin-.ul 
special prevăzut: în art.SO alin.(2) sau (3) pent:ru 
inf"racţiL~nea cea n-.ai gravă, care poat:e fi n-.ajorat: CL~ o 
păt:ri n-.e. 

(2) În cazul în care persoana juridică a n-.ai ~ost: 
condan-.nat:ă ant:erior definit:iv pent:ru o inf"racţiune. se 
aplică dispoziţiile alin.( 1), dacă pedeapsa aplicat:ă pent:ru 
inf"racţiunea aI-.t:erioară nu a f"ost: execut:at:ă. Dacă 

pedeapsa aI-.t:erioară a f"ost: execL~t:at:ă, se aplică pedeapsa 
an-.enZII pana la n-.axin-.uI special prevăzut: In art.SO 
alin.(2) sau (3). care poat:e fi I-.-.ajorat: cu o t:rein-.e. 

(3) Pedepsele cOI-.-.pleI-.-.ent:are se pot: cUI-.-.ula. 

Art:.SS.- (1) În cazul inf"racţiunii cont:inuat:e şi al 
inf"racţiunii con-.plexe nu exist:ă pluralit:at:e de inf"racţiuni. 

(2) Inf"racţiunea est:e cont:inuat:ă când o persoana 
săvârşeşt:e la dif"erit:e int:ervale de t:in-.p. dar în realizarea 
aceleiaşi rezoluţii, acţiuni sau inacţiuni care prezint:ă 

fiecare În parte conţinut:ul aceleiaşi inf"racţiuni. În acest: 
caz. se aplică pedeapsa prevăzut:ă de lege pent:ru 
inf"racţiunea săvârşit:ă. Ia care se poat:e adăuga un spor 
până la n-.axin-.Ld special, iar când acest: n-.axin-. nL~ est:e 
îndest:ulăt:or se poat:e aplica un spor f"ără ca pedeapsa să 
poat:ă depăşi n-.axin-.ul general. 

(3) Inf"racţiunea est:e con-.plexă când În conţinut:ul său 
int:ră. ca elen-.ent: const:it:ut:iv sau ca elen-.ent: 
circun-.st:anţial agravante. o acţiune sau inacţiune care 
const:it:uie prin ea însăşi o f"apt:ă prevăzut:ă de legea 
penală. 

Art:.S6.- Dacă cel condan-.nat: de~lnit:iv pent:ru o 
inf"racţiune cont:inuat:ă sau con-.plexă est:e judecat: ult:erior 
şi pent:rL~ alt:e acţiL~ni saL~ inacţiL~ni care int:ră în conţinL~t:Ld 
aceleiaşi inf"racţiuni, ţinându-se sean-.a de inf"racţiunea 

săvârşit:ă în înt:regul ei. se st:abileşt:e o pedeapsă 

corespunzăt:oare. care nu poat:e fi n-.ai n-.ică decât: cea 
pronuI-.ţat:ă ant:erior. 

TITLUL III 
PEDEPSELE 

CAPITOLUL I 
CATE~ORIILE ŞI LllVIITEI~E ~ENERALE AI~E PEDEPSEI~OR 

CARE SE APLiCĂ PERSOANEI FIZICE 

Pedeapsa şi 
scopul ei 

Felurile 
pedepselor 

Art:. S7. - (1) Pedeapsa est:e o n-.ăsură de 
aplicat:ă în scopul reeducării condan-.nat:ului şi 

săvârşirii de noi infTacţiuni. 

const:rângere 
al prevenirii 

(2) Execut:area pedepsei nu t:rebuie sa cauzeze suf"erinţe 
fizice şi nici să înjosească persoana cOI-.dan-.I-.at:ului. 

Art:.SS.- (1) Pedepsele care se aplică persoanei fizice 
sunt:: pedepse principale. pedepse con-.plen-.ent:are şi 

pedepse accesori i. 
(2) Pedepsele 

principale pent:ru 
delict:e. 

principale 
crin-.e şi 

se în-'l=>a I"t: In: pedel=>se 
pedepse principale pent:ru 
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(3) Pedepsele principale pentru crirne sunt: 
a) detenţiunea pe viaţă; 
b) detenţiunea severă intre 15 şi 30 de ani_ 
(4) Pedepsele principale pentru delicte sunt: 

a) inchisoarea strictă intre un an şi 15 ani; 
b) inchisoarea intre 1 5 zile şi un an; 
c) arnenda sub Torrna zilelor-arnendă, între 5 şi 

zile, fiecare zi fiind socotită intre 100_000 
1_000_000 lei; 

360 de 
lei şi 

d) rnunca în Tolosul cornunităţii, între 100 şi 500 de ore. 
(5) Pedepsele con"1plen"1entare pentru crin"1e şi delicte 

sunt: 
a) interzicerea exerciţiului unor drepturi de la un an la 

10 ani; 
b) degradarea n"1ilitară_ 

(6) Pedeapsa accesorie pentru cril~e şi delicte constă în 
interzicerea exerciţiului tuturor drepturilor prevăzute ca 
pedeapsă con"1plen"1entară_ 

CAPITOL UL II 
CATEGO~ILE ŞI LI~ITELE GENE~LE ALE PEI>EPSELO~ 

CA~ SE APLICĂ PE~SOANEI .JU~DICE 

Felu.-ile 
pedepselor 

Art:.59.- (1) Pedepsele care se aplică persoanei juridice 
pentru crin'1e sau delicte sunt: pedepse principale şi 

pedepse cornplernentare. 
(2) Pedeapsa principală este an"1enda de la 10.000.000 

lei la 10_000.000_000 lei_ 
(3) Pedepsele cornplel~entare sunt: 
a) dizolvarea persoanei juridice; 
b) suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile 

persoanei juridice pe o durată de la un an la 3 ani; 
c) interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii 

publice, pe o durată de la un an la 5 ani; 
d) interzicerea accesului la unele resurse financiare, pe o 

durată de la un an la 5 ani; 
e) afişarea hotărârii de conda1~are sau difuzarea ei in 

~onitorul Oficial al Rornâniei, prin presă ori rnijloace de 
c01"1"1unicare audiovizuală. 

(4) Pedepsele cOl~plernentare prevăzute în alirL(3) 
liLb)-e) se pot aplica in n"1od cun"1ulativ, integral sau 
parţial_ 

CAPITOLUL III 
~GIlVIUL DE EXECUT A~E A PEDEPSELO~ P~INCIP ALE 

APLICATE PERSOANEI FIZICE 

SecţilLlZea 1 
RegilnlLL de e.x:eclLeare a pedepseLor privaeive de Libereaee 

Regulile 
generale ale 
execut:ărÎÎ 

pedepselor 
principale 
privat:ive de 
li bert:at:e 

Art:.60.- (1) Executarea pedepselor principale privative de 
libertate se bazează pe sisten"1ul progresiv. Condan"1na ţii au 
posibilitatea să treacă dintr-un regi1~ de executare in altul, 
in condiţiile prevăzute de legea pentru executarea 
pedepselor. 

(2) Pedepsele privative de libertate se execută in unul din 
u1"-1"1"1ătoarele regi1"1"1uri: 

a) regill"1ul de ll"1axin"1ă siguranţă; 
b) regin"1ul inchis; 
c) regin"1ul sen"1ideschis; 
d) regill"1ul deschis_ 

(3) Regin"1ul executării pedepselor privative de libertate 
se bazează pe posibilitatea condan'1naţilor de a presta o 
l~uncă utilă, dacă sunt apţi pentru l~uncă, pe educarea 
conda1~aţilor, pe respectarea de către aceştia a disciplinei 
n'1UnC11 şi a ordinii interioare a locurilor de deţinere, 

precurn şi pe stil~ularea şi reCOl~pensarea celor stăruitori 
in 1~uncă, disciplinaţi şi care dau dovezi te1~einice de 
indreptare_ Toate n"1ijloacele folosite in cadrul regin"1ului 
executării pedepselor privative de libertate trebuie să 

contribuie la rei1"1tegrarea in societate a celor c01"1dan"1na ţi 
şi la prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni de către 

aceştia. 

(4) După îl~plinirea vârstei de 60 de ani, condal~naţii pot 
presta o 1"1"1uncă 1"1ull"1ai la cererea acestora, dacă sunt apţi 
pentru 1~uncă_ 
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Locul şi 
n-.odul de 
execut:are a 
pedepselor 
privat:ive de 
libert:at:e 

Regin-.ul de 
ITI.ullcă 

Art:.61 .-( l) Executarea pedepselor privative de libertate se 
face, potrivit dispoziţiilor legii pentru executarea 
pedepselor, în locuri anun,e destinate, denuIT1ite 
penitenciare. 

(2) Fe1T1eile condan"lnate la pedepse privative de libertate 
execută aceste pedepse separat de condan"lHaţii bărbaţi. 

(3) ~inorii condan""lnaţi la pedepse privative de libertate 
execută aceste pedepse separat de condan"lHaţii n,ajori sau 
în locuri de deţinere speciale, cu asigurarea posibilităţii de 
a continua învăţăIT1ântul general obligatoriu şi de a 
dobândi o pregătire profesională potrivit cu aptitudinile 
IOL 

Art:.62 .-( 1) ~ unca prestată de condan"lHat este 
ren,unerată, cu excepţia muncilor cu caracter gospodăresc 
necesare locului de deţinere. 

(2) Norn,ele, ti1:T1pul de 1:T1UnCa şi ren,uneraţia n,uncii 
condaD"lnatului sunt cele stabilite prin lege. 

(3) Din ren"luneraţia 1T1uncii conda1T1natului o parte revine 
acestuia, iar cealaltă parte revine adn"linistraţiei 
penitenciarului. Aceste părţi, precun, şi n,odul de folosire 
se stabilesc prin legea pentru executarea pedepselor. 

Secţiunea a 2 - a 
RegilnuL de e:xecucare a pedeI7sei decenţiunii I7e viaţii 

şi a pedepsei decenţiunii severe 

Locul şi 
n-.odul de 
execut:are a 
pedepsei 
det:enţiunii pe 
viaţă şi a 
det:enţiunii 

severe 

Neaplicarea 
pedepsei 
det:enţiunii pe 
viaţă 

Calculul 
pedepsei În 
cazul 
cOIllu-tărÎÎ sau 
Înlocuirii 
pedepsei 
det:enţiunii pe 
viaţă 

Art:.63.- (l) Detenţiunea pe viaţă şi detenţiunea severă se 
execută în penitenciare anume destinate sau în secţii 

speciale ale celorlalte penitenciare. 
(2) Regin"lul executării detenţiunii pe viaţă şi detenţiunii 

severe este regi1T1ul de 1T1axin"lă siguranţă. Conda1"l"lHatul la 
pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau detenţiunii severe poate 
trece în celelalte regi1T1uri în condiţiile prevăzute de legea 
pentru executarea pedepselor. 

Art:.64.- (1) Pedeapsa detenţiunii pe viaţă nu se aplică 
persoanei care, la data pronunţării hotărârii de condalT1nare, 
a î1T1plinit vârsta de 60 de ani. în acest caz, în locul 
detenţiunii pe viaţă se aplică pedeapsa n"lax in"l a a 
detenţiunii severe şi pedeapsa cOIT1plelT1entară a interzicerii 
exerciţiului unor drepturi pe durata 1T1axin,ă. 
(2) În cazul în care cel condan"lHat la pedeapsa detenţiunii 
pe viaţă a în,plinit vârsta de 60 de ani în tilT1pul executării 
pedepsei, în locul pedepsei detenţiunii pe viaţă se aplică 
pedeapsa n"laxin"la a detenţiunii severe şi pedeapsa 
con,plelT1entară a interzicerii exerciţiului unor drepturi pe 
durată n,axin,ă. 

Art:.65.- în cazul con,utării sau înlocuirii pedepsei 
detentiunii pe viaţă cu pedeapsa detenţiunii severe, 
perioada de detenţiune executată se consideră ca parte 
executată din pedeapsa detenţiunii severe. 

Secţiunea a 3 - a 
RegilnuL de e:xecucare a pedepsei Închisorii scricce 

şi a pedepsei Închisorii 

Locul şi 
n-.odul de 
execut:are a 
pedepsei 
Închisorii 
st:rict:e 

Locul şi 
n-.odul de 
execu-tare a 
pedepsei 
Închisorii 

Art:.66.- (1) Executarea pedepsei închisorii stricte se face 
în penitenciare anun"le destinate. 

(2) Regin,ul executării pedepsei închisorii stricte este 
regi1T1ul închis, în cazul persoanei conda1"l"lTIate la pedeapsa 
închisorii stricte 1T1a1 n"lare de 5 an1 sau regin,ul 
sen,ideschis, 1n cazul pedepsei închisorii stricte care nu 
depăşeşte 5 ani. 

(3) Con dan""ln atul la pedeapsa închisorii stricte poate 
trece în celelalte regi1T1uri în condiţiile prevăzute de legea 
pentru executarea pedepselor. 

Art:.67.-( 1) Executarea pedepsei închisorii se face în 
penitenciare anun,e destinate. 

(2) Regin""lul executării pedepsei închisorii este regin,ul 
deschis, prevăzut de legea pentru executarea pedepselor. 
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Secţiunea a 4 - a 
ReginzuL de e.xecuTare a pedepsei anzenzii 

Art:.68.- (1) Pedeapsa aU1enzii constă in sun"1a de bani 
pe care făptuitorul este condau1nat să o plătească. 

(2) Pedeapsa an-.enZll se aplică sub forn-.a 
zilelor-an-.endă. În acest caz sun-.a totală care urn-.ează să 
fie plătită rezultă din in1~ulţirea nU1~ărului de zile de 
pedeapsă stabilite de instanţă in raport cu gravitatea faptei 
şi persoana făptuitorului, cu sun"1a reprezentând evaluarea 
in bani a fiecărei zile de pedeapsă, ţinându-se sea1~a de 
posibilităţile financiare ale făptuitorului şi de obligaţiile 
legale ale acestuia faţă de persoanele aflate în grija sa. 

(3) Dacă legea prevede că o infracţiune se pedepseşte 
nun"1ai cu an"1endă, fără a-i arăta li1~itele, n"1ini1~ul special 
al zilelor-a1~endă este de 20 zile, iar n"1axi1~ul special de 
120 zile, dacă legea nu prevede altfel. 

(4) Când legea prevede pedeapsa an-.enzii, fără a-i arăta 
lin-.itele, alternativ cu pedeapsa închisorii, n-.inin-.ul special 
al zilelor-an-.endă este de 40 zile, iar I-.-.axin-.ul special de 
180 zile, iar când legea prevede pedeapsa amenZ11 
alternativ cu pedeapsa inchisorii stricte, 1~inin"1ul special 
este de 60 zile şi n"1axi1~ul special de 240 zile. 

Art:.69.- (1) În cazul condaI-.-.natului care se sustrage cu 
rea-credinţă de la executarea a1~enzii, dacă legea prevede 
pedeapsa inchisorii stricte ca pedeapsă alternativă la 
an"1endă, instanţa poate inlocui aH1enda cu n"1unca in 
folosul c01~unităţii până la 500 de ore sau, in cazul in care 
condan-.natul nu IŞI dă consin-.ţăn-.ântul pentru această 
pedeapsă, cu pedeapsa închisorii stricte. 

(2) În cazul condan"1natului care se sustrage cu 
rea-credinţă de la executarea an"1enzii, dacă legea prevede 
pedeapsa inchisorii ca pedeapsă alternativă la an"1endă, 

instanţa poate inlocui an"1enda cu n"1unca in folosul 
con-.unităţii până la 300 de ore sau, în cazul în care 
condan-.natul nu IŞI dă con si n-.tăI-.-.ântul pentru această 

pedeapsă, cu pedeapsa inchisorii. 
(3) La inlocuirea pedepsei a1~enzii, se ţine sean"1a de 

durata zilelor-amendă neplătite. 

Secţiunea a S-a 
ReginzuL de e.xecuTare a pedepsei nzuncii În foLosuL conzuniTăţii 

Conţinutul 

pedepsei şi 
1TI0dui de 
executare 

Art:.70.- ( 1 ) Dacă legea prevede pentru un delict 
pedeapsa închisorii sau a închisorii stricte de cel n-.ult 
3 ani, instanţa poate dispune în locul pedepsei privative de 
libertate executarea unei n-.unci neren-.unerate în folosul 
c01~unităţii, pe o durată de cel puţin 100 de ore. 

(2) Durata 1~axi1~ă a muncii in folosul c01~unităţii este 
de 300 de ore, in cazul in care legea prevede pedeapsa 
închisorii, şi de 500 de ore, în cazul în care legea prevede 
pedeapsa închisorii stricte de cel n-.ult 3 ani. 

(3) ~unca în folosul con-.unităţii poate fi dispusă nun-.ai 
cu consi1~ţă1~ântul inculpatului. 

(4) Dacă persoana condaH1llată nu execută această 

pedeapsă sau, in timpul executării ei nu indeplineşte 

obligaţiile care-i reVIn orI le îndeplineşte în n-.od 
defectuos, instanţa poate dispune, dacă legea nu prevede 
alt n-.od de sancţionare, revocarea n-.unCll în folosul 
c01~unităţii, inlocuind-o, integral sau parţial, după caz, cu 
inchisoarea sau cu inchisoarea strictă de cel mult 3 ani. 

(5) ~odul de executare a 1~uncii in folosul c01~unităţii 
este reglementat prin legea pentru executarea pedepselor. 
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Liberarea 
condiţiona.t::ă a. 
conda. ... na.-
t:: ..... i 'a 
pedeapsa 
.nchisorii, a 
.nc .... iso.-ii 
st::rict::e şi a. 
det::enţi .. nii 
severe 

Liberarea 
condiţio.-.at::ă a 
conda. n-.na.-
t:: ..... i 'a. 
pedeapsa 
det::enţi .. nii pe 
viaţă 

ECect::e'e 
'iberârii 
condiţionat::e 

Sec~ilL lZecz cz 6 - cz 
Lihl?r~rl?~ C:~~lZdiţi~~IZ~Lă 

Arf:.71.- (1) DL.pă ce a exeCL.tat cel pLIţin <.loL.ă treilTli 
dirl pedeapsa îrlchisorii ori a îrlchisorii strict:e saLI- t:rei 
pătr-irt,-i d-i1:, pedeapsa detel,ţ-il...I1:,-i-i severee!) cOl,dart'1:,at:Ll1 care 
cstc stărL.itor În. n .... L.n.că, discipli .... at şi dă dovczi tc ....... cinicc 
de l1:,dreptaree!) ţ-i1:,â1:,dLI-Se sea1:"a de dLlrata d-i1:, pedeapsa 
care l"ai ral"âI--..e de e.xecLI-t:at:., de vârst:a., starea SăI--..ătăţii., 

fOrITla de vinovăţie şi <.le antece<.lentele sale penale. poate 
f'". liberat co .... diţio .... at Î .... ai .... te de execLItarea Î .... Î .... tregi ....... e a 
pedepsei. 

(2) l'vIi .... orii co .... darl ....... aţi la pcdcapsa Îl .. chisorii ori 
l1:,ch-isor-i-i str-ict:e pot: fi 1-iberaţ-i c01:,d-iţ-io1:,at: dLlpă exeCLlt:area 
Lu ... ei trei ....... i di .... pedeapsa aplicată.Co .... da ........... aţii trecLIţi de 
60 de ani, pentrLl bărbaţi şi 55 de ani, pentrLl felT.ei. pot fi 
liberaţi co .... diţio .... at după executarea u .... ei trei ....... i di .... 
pedeapsa l1:,cl,-isor-i-i or-i l1:,ch-isor-i-i str-icte saLI jLlrt,ătate d-i1:, 
pedeapsa detel .. ţiLI .... ii severe. 

(3) Îl" calcLIILd fracţiL.nilor de pedeapsă prevăzLIte 11 .. 

ali ..... ( 1) se ţi .... e sea ....... a de partea di .... dLIrata pedepsei care 
poate fi c01:,s-iderată., potr-iv-it 1eg-i-ie!) ca execl...Itată pe baza 
....... u .... cii prestate. Î .... acest caz. liberarea co .... di ţio .... ată .... u 
poat:e fi acordat:ă l1:,a-i1:,te de execLltarea efect:-ivă a cel PLlţ-i1:' 

jLI ....... ătate di .... pedeapsa Î .... chisorii ori a Î .... chisorii stricte saLI 
a cel Pl...Iţ-il' dOl...Iă tre-il,,-i d-il' pedeapsa dete1:,ţ-iLll,-i-i severe. 

(4-) În tin ... pul liberării condiţionate, instanţa poate să-I 
ob1-ige pe c01:,dart'1:,at sa se SLlPLl1:,ă 1:"ăSLlr-i lor de 
sLIpraveghere prevăzLIte Î .... art. 103. 

Arf:.72.- (1) Cel con<.lalTlnat la pe<.leapsa detenţiLInii pe 
viaţă poatc fi libcrat co .... diţio .... at, Îl" ....... od cxccpţio .... al, dL.pă 
executarea efectivă a 20 de ani de detenţiune. ţi .... ându-se 
sca ....... a dc a .... tcccdc .... tclc salc pCl .. alc, prccLU ...... şi dc fapt LI I 
că este stărLI-itor 1'" .. "Ll .. ,cae!) <-1-iscip1il,at şi <-Iă <-lovezi 
tel"eil,ice de ÎI--..dreptare. 

(2) CondarnnatLIl trecLIt de vârsta 
I ibcrat co .... di ţio .... at dL.pă CXCCL.tarca 
detel,ţ-iLll,ee!) dacă SLll,t ll,dep1il,-ite 
prcvăzLItc În alin.( 1 ). 

de 60 de ani poate fi 
cf'"cctivă a 15 ani dc 
şi celelalte condiţ" 

(3) Pedeapsa se consideră execLItată dacă În terrnen de 
10 a .... i dc la libcrarc cOl .. da ....... l .. atLII ''''LI a săvârşit dil .. ''''OLI o 
il,fracţiLI-l,e. Dacă 1'" acest il,terva1 co l' <-l a TTI l' atLI-1 a co .. ,,-is 
dil' l'OLI- o il,f-l-acţiLI-l,ee!) se aplică Îl' l"od corespLI-l,zăt:or 

dispoziţlile art.73. 
(4-) În ti n ... pLII libcrării condiţionatc instanţa poatc să-I 

ob1-ige pe c01:,da1:"1:,at sa se SLlPLl1:,ă rt,ăSLlr-i10r de 
sLIpraveghere prevăzLIte Î .... art. 103. 

Arf:.73.- (1) Pedeapsa se co .... sideră executată dacă Î .... 
-il,terva1l...I1 de t-irt,p de la 1-iberare ş-i pa1:,a la 11"p1-il,-irea 
dL.ratei pedepsei, cel co .... dal ......... at ''''LI a săvârşit dil .. ''''OLI o 
-i1:,fracţ-iLl1:,e. 

(2) Dacă până la În ... plinirea dLIratei pedepsei cel liberat a 
C01,,-i8 d-i1:, 1:'OLI o -il,fracţ-iLll,e pel,trLl care legea prevede 
pedeapsa Î .... chisorii. i .... sta .... ţa. ţi .... â .... d sea ....... a de gravitatea 
acest:e-ia., poate d-ispLl1:,e fie rt,e1:,ţ-i1:,erea 1-iberăr-i-i 

cOl,diţiol,ate., f-le revocarea. 
(3) Dacă până la ÎITlpl1nirea dLIratei pedepsei cel liberat a 

cOl---.--J.is dil' l'OLl o il,fracţiLll,e pel,t:rLl care legea prevede 
pedeapsa l1:,cl,-isor-i-i str-icte., a detel,ţ-il...I1:,-i-i severe sal...I a 
dete .... ţiu .... ii pe viaţă, revocarea liberării co .... diţio .... ate este 
obligatorie. 

(4-) În cazLII revocării liberării condiţionate, pedeapsa 
stabilită pentrLI infracţiLInea LIlterioară şi restLIl de 
pedeapsă care a ....... ai ră ....... as de executat di.... pedeapsa 
a1:,t:er-ioară se CLlrt'Ll1ează., --.=ară a depăş-i rt,ax-i1:"Ll1 ge1:,era1 al 
pedepsei celei ....... ai grele. 

Sec~ilLlZecz cz "7 - cz 
.E.:x:ecILLczrecz pedepsei ÎIZLr-~ ÎlZchis~czre lIZiLiLczră 

JVI~d ... de 
exec .. t::are a 
pedepsei ant::r-o 
anchisoa..-c 
n-.i.it::a.ră 

Arf:.74.- (1) ExecLItarea pedepsei Î .... chisorii care ''''LI 
depăşeşt:e 2 aI--..i., de căt:re rn.ilit:arii ÎI--.. t:ert-n.eI--..., se face ÎI--..t:r-o 
Î .... chisoare ....... ilitară Î .... cazurile prevăzute de lege, precu ....... 
ş-i 11:, cazLlr-i1e câ1:,d -i1:,sta1:,ţa jLldecăt:orească., ţ-i1:,â1:,d sea1:"a 
de Î ....... prejurările caLIzei şi de persoana co .... da ........... atulLIi. 
<-l-i SPLll' e aceasta. 

(2) Dacă ....... ilitarLII co .... da ........... at a execLItat jLI ....... ătate di .... 
dLlrat:a pedepse-i ş-i a dat dovez-i teTTle-i1:,-ice de l1:,dreptare., 
partca dil' dLLrata pcdcpsci cc a Tl,ai răTl,as dc C.xCCLLtat sc 
redl...Ice Cl...I o tre-iTl,e., -iar dacă s-a ev-ide1:,ţ-iat 11:' rt,od 
deosebit, redLIcerea l~oate depăşi o treil ..... e, pLItâ .... d 
cLIprin<.le chiar tot restLIl pe<.lepsei. 

13 
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(3) Dacă 

condarl.,nat 
CC>l ..... d i ţiol ..... at. 

11..... t-irl ..... p1.Jl execl.Ttăr-j-j pedepsei 
devine irlapt scrviciLLILli.,. este 

r...-... -il-itarLll 
libcrat 

(4) Dacă În tin-.p~l exec~tării pedepsei rnilitar~l 

cC>l'""1<....faI--'--'l'""1at săvârşeşte <....f-iI'""1 1'""101..-1 C> -j l'""1-Fracţ-iLII'""1e" lI'""1stal'""1ţa care 
prOrlLII--..ţă corldarrlrlurea aplică dispoziţiile art.51 saLI ale 
art.S2. Pedeapsa astfel stabilită se execLltă Într-Lln loc de 
dcţincrc. 

(S) DLlpă execLltarea pedepsei potrivit alin.( 1)-(3) saLl 
du-pă graţierea totală ori dLt-l~ă graţierea restLLILLi de 
pedeapsă. cel condan-.nat este reabilitat de drept. 

(6) Dispoziţiilc alin.( 1 )-(S) sLlnt aplicabilc şi cclor carc 
aLI deverllt I--n.-il-itar-i 11'""1 ter-t--.--.erl dLlpă rărl'""1âr"lerea defiI'""11t-ivă a 
hatărârii de cc>ndarrlnare. 

(7) Îl'""] cazl...J.J 11'""1 care" lr ... a-ir ... te <-le 11'""1Ceperea execLltăr-j-j 
pedeJ~sei într-o închisoare rrlilitară.,. condarrlnatLlJ a f-ost 
treCl.Tt 11'""1 rezer-vă" pedeapsa se execLltă lTl.tr-LII--' loc de 
deţinere. 

C~PIT~LUL I'-" 
PEI:>EPSELE C<>lVIPLElVIENT~~E ŞI PEI:>EPSELE ~CCES<>~II 

Conţinutul 

pedepsei 
interzicerii 
exerciţiul •• i 
unor drep-t:uri 

.Aplicarea 
pedepsei 
interzice.-ii 
exerciţiului 

unor drepturi 

Exec •• tarea 
pedepsei 
i.-.te.-zicerii 
exereiţiului 

unor drepturi 

Conţinutul 

pedepsei 
degradării 

n-.ilitare şi 
.-.-.od •• 1 ei de 
aplicare 

Cont:inu-t:ul şi 
.-.-.odul de 
executare a 
pedepsei 
accesorii 

Sccţil#lZc€I I 
PedepseLe cOlIZpLelZ-zelZ'€lre 

Art:.75.
exerc i ţi Lli LI i 
cx..crciţiLIILli 

dreptLlri: 

(1) Pedeapsa con-.plen-.entară 

Llnar dreptLlri cansta. în 
LII--..Llia saLI n---..ai n---..Llltara diI--..trc 

iI--..terzicerii 
interzicerea 
Llrn---..ătaarclc 

a) dreptLll de a alege şi de a fi ales În aLltorităţile 

PLI1~1ice saLl În fLlncţii eligi1~ile PLI1~1ice; 

b) dreptLll de a OCLlpa o fLlncţie care in-.plică exerciţiLll 
aLltarităţii <.Je stat; 

c) <.lreptLll <.le a OCLlpa o fLlncţ';e. <.le a exercita o 
praf-esiLLne saLL de a desrăşLLra a activitate de natLLra 
aceleia de care s-a -Falasit caI'""1daI--"'""1I'""1atLIl peI--..trLI săvârşirea 
inrracţiLLnii; 

d) dreptLlrile părinteşti; 
e) dreptLLl de a fi tLLtare saLL CLLratar. 
(2) Interz';cerea exerciţiLlILli dreptLlrilor prevăzLlte la 

alin.(l) lit.b) se poate pronLlnţa nLln-.ai pe lângă 

iI'""1terzicerea exerciţiLIllJi dreptLIrilar prevăzLIte la aliI'""1.(l) 
lit. a), În afen.ră de caz~l când legea disp~ne altfel. 

Art:.76.- (1) Pedeal~sa con-'I~len-.entară a interzicerII 
exerciţiLlILli Llnor dreptLlri poate fi aplicată dacă pedeapsa 
principală stabilita este privaţiLlnea de libertate de cel 
PlJţiI'""1 2 aI'""1i şi iI'""1staI'""1ţa caI'""1stată ca" -Faţă de I'""1atLlra şi 

gravitatea inrracţiLLnii.,. în---..prej LLrările caLLzei şi l~ersaana 

TaptLlitarLIILli.,. această pedeapsă este I--..ecesară. 
(2) .A.l~licarea pedel~sei interzicerii exerciţiLlILIi Llnor 

dreptLlri este a1--,ligatarie câI'""1d legea prevede această 

pedeapsa. 
(3) Condiţia prevăzLltă In alin.(l) CLl privire la 

cLLantLII---..---..LLI privaţiLLnii de libert:ate trebLlie să f-le 
ÎI--..depliI--..ită şi 11--" cazLIl 11--" care aplicarea pedepsei 
prevazLita În acel alineat este obligatorie. 

Ar1:: ... '7'7 ... - Ex..ecLLtarea pedel~sei interzicerII ex..erciţiLLILLi 

LI 1--" ar dreptLlri ÎI'""1Cepe dLlpă execLltarea pedepsei privative 
de libertate. dLll~ă graţierea totală saLi a restLlILIi de 
pedeapsa ori dLlpa prescripţia execLltarii pedepsei. 

Art:.78.- (1) Pedeapsa con-.plen-.entară a degradării 

n---..ilitare ca 1--" stă În pierderea gradLIILli şi a dreptlJILli de a 
pLIrt:a Llnirarn---..ă. 

(2) Degradarea n-.ilitară se aplică În 
cal'""1dal--"---"I'""1aţilar 1--..---..i1itari şi rezervişti" 

principală sta1~ilită este detenţiLlnea 

detenţiLlnea severă. 

I'""1---..ad a1--,ligatariLI 
dacă pedeapsa 
pe viaţă salJ 

(3) Dcgradarca n-.ilitară poatc .. fi aplicată condan-.naţilor 
I'""1,ilitari şi rezervişti pel'""1trLI iI--..t-"I-acţiLll'""1i săvârşite CLI 
intenţie. dacă pedeapsa principală stabilită este 
Închisoarea strictă de cel pLlţin S ani şi de cel n-.LLlt 
1 S ani. 

SCCţil#l-ZC€I €I .2 - €I 
PedeI7seLe €lccesorii 

Art:.79. - (l) Pedeapsa accesorie constă În interzicerea 
tLLtLLrar dreptLLri Iar prev ăZLLte în art. 75. 

(2) Condan-.narca la o pcdcapsă privativă dc libcrtatc 
atrage de drept iI'""1terzicerea dreptLlrilar prevăzLlte 11'""1 
alin.(l) din l-.-.ol-.-.entLll În care l-.otarârea de condan-.nare a 
răn---..as definitivă şi până la terrrlinarea ex..ecLLtării 

pedepsei" paI'""1a la graţierea tatală saLI a restLI1Lli de 
l---,edeal---,să ari pâI'""1ă la În---..plinirea terrrIeI'""1LIILli de l---,rescril---,ţie 
c1 ex..ecLltării pedepseÎ. 
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(3) Pe durat:a an1anar11 sau int:reruperii execut:ării 

pedepsei privat:ive de libertat:e, condarnnat:ul poat:e să-şi 
exercit:e drept:urile părint:eşt:i şi dreptul de a fi t:ut:ore sau 
curat:or, in afară de cazul i11 care acest:e drept:uri au fost: 
anun,e int:erzise condamnat:ului prin hot: ărârea 
judec ăt:oreasc ă. 

(4) Pe durat:a suspendării execut:ării pedepsei privat:ive 
de libertat:e se suspendă şi execut:area pedepselor 
accesorii. 

CAPITOLUL V 
REGIlVIUL DE EXECUTARE A PEDEPSELOR APLICATE 

PERSOANEI JURIDICE 

Conţinut:ul 

pedepsei 
a ... enzii 

Secţil-llZea 1 
Regilnl-lL de e.xcecl-I~are a pedepsei alnelZzii 

Art:.SO.- (1) Pedeapsa an1enzii const:ă in sun1a de bani 
pe care persoana juridică est:e obligat:ă să o pIăt:ească. 

(2) Când legea prevede pent:ru infracţiunea săvârşit:ă de 
persoana fizică pedeapsa det:enţiunii, n1inin1ul special al 
an"1enzii pent:ru persoana juridică est:e de 25.000.000 lei, 
iar 111axin1ul special al a111enzii est:e de 7.500.000.000 lei. 

(3) Când legea prevede pent:ru infracţiunea săvârşit:ă de 
persoa11a fizică pedeapsa i11cl1isorii st:rict:e sau a 
i11cl1isorii, 111i11i111U1 special al a111e11zii pe11t:ru persoa11a 
juridică est:e de 10.000.000 lei, iar n1axiu1ul special al 
an"1enzii est:e de 5.000.000.000 lei. 

Secţil-lnea a 2 - a 
Reginzl-lL de e.xcecl-I~are a pedepsei dizoLvării persoanei jl-lridice 

Conţinut:ul şi 

ID.odul de 
execu"taI-e a 
pedepsei 
dizolvării 
pe.-soanei 
juridice 

Art:.S1.- (1) Dizolvarea persoanei juridice poat:e fi 
pronunţat:ă at:unci când persoana juridică a fost: 
const:it:uit:ă in scopul săvârşirii de infracţiuni sau când 
obiect:ul sau de act:ivit:at:e a fost: det:urnat: in scopul 
săvârşirii de infracţiuni. 

(2) Dizolvarea persoanei juridice are ca 
deschiderea procedurii de lichidare, pot:rivit: legii. 

efect: 

(3) Prin hot:ărârea de dizolvare a persoanei juridice, 
inst:anţa deseu1nează licl1idat:oruL 

(4) O copie după dispozit:ivul hot:ărârii de dizolvare se 
t:ransn"1it:e organului care a aut:orizat: i11fii11ţarea persoa11ei 
juridice şi organului care a inregist:rat: persoana juridică, 
pe11t:1"Tl a lua 111ăsurile 11ecesare. 

Secţil-lnea a 3 - a 
Regilnl-lL de e.xcecl-I~are a pedepsei sl-lspelZdării ac~ivi~ăţii 

sal-l a 1-1 IZ eia din~re ac~ivi~ăţiLe persoalZei jl-lridice 

Conţinut:ul şi 

ID.odul de 
execu"taI-e a 
pedepsei 
suspendării 

ac-tivi-tăţii sau a 
uneia dint:re 
act:ivit:ăţile 

persoanei 
juridice 

Art:.S2.- (1) Suspendarea act:ivit:ăţii sau a uneia dint:re 
act:ivit:ăţile persoanei juridice const:ă In int:erzicerea 
act:ivit:ăţii sau a aceleia dint:re act:ivit:ăţile persoanei 
juridice 1n exercit:area căreia a fost: săvârşit:ă 

infracţiunea. 

(2) Suspendarea act:ivit:ăţii sau a uneia dint:re 
act:ivit:ăţile persoanei juridice poat:e fi aplicat:ă pent:ru o 
durat:ă de la un an la 3 ani. 

(3) O copie după dispozit:ivul hot:ărârii de suspendare 
se t:ransn,it:e organului care a aut:orizat: înfiinţarea 

persoa11ei juridice şi orga11ului care a i11regist:rat: persoa11a 
juridică, pe11t:ru a lua 11"1ăsurile 11ecesare. 

Secţil-llZea a 4 - a 
Dispoziţii cOlnl-llZe dizoLvării persoalZeijl-lridice şi sl-l5pendării ac~ivi~ăţii 

sal-l a I-IlZeia din~re ac~ivi~ăţiLe persoalZei jl-lridice 

Conţinut:ul 

dispoziţiilor 

co ............. e 

Art:.S3.- (1) Dizolvarea şi suspendarea nu pot: fi 
aplicat:e partidelor polit:ice, sindicat:elor, pat:ronat:elor, 
cult:elor religioase sau organizaţiilor cet:ăţenilor 

aparţinând 111inorit:ăţilor naţionale, const:it:uit:e pot:rivit: 
legii. 

15 
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(2) Dizobvarea nu poa1:e fi aplica1:ă persoanelor juridice 
care 1.şi exercit:ă act:-i-y-it:atea '11.-. d01."e1.,-i"LLI presei saLL al 
aLldiovizual ulLl i. 

(3) ~ct:iv-jt:at:ca Îrl don:-.cn.iLLl presei saLL al 
'l..Lld-io-v-iz:u'l..luILl-I rllJ poat:e fi sLlspe1---.d'l..t:ă. 

Secţi"'lZeLl- LI- .5 - LI-
RegillZ",L de eJeecl~'Ll-re LI- I.7edeI7 .... ei ilz'erzicerii de LI- I7L1-r,ici,.7L1-

LLI- pr~ced,-,riLe de Ll-cIziziţii p'-'bLice 

COn.ţiIIutul şi 

...... odol de 
exec •• t:are a 
pedepsei 
in-terzicerii de a 
part:icipa. Ia 
procedurile de 
acl ... iziţii p •• blice 

A..-t:.84.- (1) In1:erzicerea de a participa la proceduri le 
de acl---.-iz:-iţ-j-j pLlblice CC>1'"1st:ă '1-.'"1 -I-r--.t:erz-icerea de a part:-jc-jpa~ 

direc1: saL~ indirec1:, la procedL~rile pen.1:rLL a1:ribLLirea 
con.1:rac1:elor de achiziţii pLLblice, prevazLl1:e de lege. pe o 
dLLra1:ă dc la LLn an la 5 ani. 

(2) C> copie după dispozi1:ivLLl ho1:ărârii prin care s-a 
aplica1: pedeapsa prevăzL~1:ă in alin.( 1) se 1:ran.sn:-.i1:e de 
inda1:ă: 

a) oficiLLlLLi rcgis1:rLLlLLi cOl .... crţLLlLLi dc pc lâl .. gă 1:ribLLnal, 
.n vederea efec1:uării forrnali1:ăţilor de pul~lici1:a1:e in 
regis1:rul co ..... erţLLl ui; 

b) ~inis1:erului Jus1:iţiei, in vederea efec1:uării 

f"ormali1:ăţilor dc publici1:a1:c .n rcgis1:rul naţional al 
persoCL1.---.elor jLlr-id-ice fără scop pat:-.--i1.,---.o1.---.-ial; 

c) alt:or aLLt:orit:ăţ-i care ţirl ev-iderlţa persoanelor jLLr-idice" 
in vederea efec1:uării forrnali1:ăţilor de publici1:a1:e. 

Secţi"'lzeLl- LI- 6 - LI-
RegillZ,-,L de eJeec""Ll-re LI- pedep .... ei ilZ'erzicerii Ll-cce .... ,,'L,,'i 

LLI- '-'lzeLe res'-'rse filZLl-lZciLl-re 

Conţin •••••• şi 
ITIodul de 
execut:are a 
pedepsei 
interzicerii 
acces •••••• Ia. 
" .. ele resurse 
...... a .... ciare 

A..-t:.85.- (1) I ... 1:crziccrca acccsului la ul .. clc rcsursc 
fi1 ..... ax ... c-::-iare c01 ..... st:ă 'i1 ..... -i1 ..... t:erz-icerea de a 01-,ţ-i1 ..... e -Fo1 ..... dLlr-i pr-i1 ..... 
plasarrlerlt:e de t:it:lLlr-i de valoare saLl de a obţi-.--..e forldLLri 
de la -i-. ..... st:-it:uţ-i-ile de cred-it: or-i -i-. ..... st:-it:uţ-i-ile fi-. ..... a-. ..... c-i are" pe o 
d"L.Lrat:ă dc la "L.L-.---" a-.---.. la 5 a-.---..-i. 

(2) C> copie după dispozi1:ivul ho1:ărârii prin care s-a 
al~l-icat: l~edeapsa prevăzLlt:ă la al-i-.---...( 1) de -i-.---..t:erz-icere se 
t:ra-. ..... s-. ..... ---..-it:e Bă-. ..... c-i-i Naţ-io1 ..... ale a Rorrlâ1 ..... -ie-i" C01 .......... -is-ie-i 
"Naţionale a "Valorilor l"Vlobiliare şi Co ..... isiei de 
SL~praveghere a Asigurărilor. 

Secţil.-ll-ZeLl 12 7' - LI 
RegillZ,-,L de ~eC""Ll-re LI- pedep .... ei ~fişării h~'ărârii 

de cOI-zdLlInTlLlre L"'~LlI.-I d~fuzării LlceL.,;LeiLl 

<:::Q .... ţi .... u .. ul şi 
....... Qd •• 1 de 
exec •• t:a.-e a 
pedepsei 
afişării 

hQtărârii de 
cQ .... da ........... a.-e 
sa •• di.· •• .ză.-ii 
acest:eia 

R.egulile 
ge .... e.-ale de 
i .... dividualiza.-e 
a pedepsei 

A..-t:.86.- (1) Acf"îşarea ho1:ărârii de co ... da ........ are saLl 
d-i-Fuzarea e-i 'i-. ..... I'V1o-. ..... -it:orLIl Ofic-ial al Ro-. .......... â-. ..... -ie-i" pr-i-. ..... presă 
or-i -.---..---..-ijloace de COTrlLl-.---..-icare aLld-iov-izLlală se real-izează pe 
ch.el1:uiala persoanei jL~ridice condarnn.a1:e. Ch.el1:uielile de 
af-lşare saLi dif-uzare -.---.."LL pot: depăşi cLla-.---..t:"LLrrlLll l:->edepsei 
arrle-. ..... z-i-i apl-icat:e persoa-. ..... e-i jur-id-ice. 

(2) I ... s1:al .. ţa poa1:e dispLl ... e af'"îşarea saLl dii"uzarea 
-i-. ..... t:egrală sau 'i-. ..... ext:ras a hot:ărâr-i-i de co-. ..... da-. ..... ---..-. ..... are. 

(3) ~fişarea saLl difLlzarea l---..ot:ărârii de co-.---..da-.-rt-.---..are -'---"LL 
poat:e dez-văl"L.L-i -ide-. ..... t:-it:at:ea -v-ict:-i-."e-i sau a repreze-. ..... t:a-. ..... t:ulu-i 
legal al acest:eia f-ară c01---..sirrlţă-.---..---..â-.---..t:Lll lor. 

(4-) Afişarea l ..... ot:ărâr-i-i de co-. ..... dar ...... -. ..... are se real-izează 'i-. ..... 
locul s1:abili1: de ins1:anţă şi pen1:ru perioada s1:abili1:ă de 
aceas1:a, rară a pL~1:ea depăşi o dura1:ă de 
2 luni. 

(5) I:::>-i-F"L.Lzarea hot:ărâr-i-i de co-. ..... da-. .......... -. ..... are se -Face pr-i-. ..... 
pLlblicarea 11 .. l"Vlo 1 .. i1:orLl1 C>i"lcial al Ro ..... âl .. iei, Par1:ea a 
IV-a., 'i-. ..... LI-. ..... ul saLI -. .......... a-i -. .......... LIlt:e z-iare sa"L.L pr-i-.--.. u-.--.."L.Ll sau -. ..... ---..a-i 
-'---"---"Lllt:e servici-i de cO-.---..---..Ll-.---..icaţii aLldioviz"LLale., st:abilit:e de 
-inst:anţă. 

C.APITC>LUL '-"I 
IN I>I'-"II>U.ALIZ..AR.E.A PEI>EPSELC>R. 

Secţ"il.-lTleLl I 
L>isp~ziţii gelzerLl-Le 

A..-t:.87.- (1) La s1:abilirca şi aplicarca pcdcpsclor 
pe-. ..... t:ru persoa-. ..... a fiz-ică se ţ-i-. ..... e se ar ...... a de d-ispoz-iţ-i-ile părţ-i-i 
ge ... erale a aces1:ui cod, de li ..... i1:ele de pedeapsă fix.a1:e in 
p'l..rt:e,l.. spec-ială" de gr'l..-v-it:'l..t:ea -Fapt:e-i să-vftrş-it:e" de 
persoa ... a i"ap1:ui1:orului şi de i ..... l~rejurările care a1:e ... uează 
sau agra-vează răsp"L.L-. ..... derea pe-. ..... ală. 

(2) Câ ... d pc ... 1:ru i ... f"racţiunca săvârşi1:ă lcgca prcvcdc 
pedepse al1:erna1:ive, se ţine sea'T.a de dispoziţiile alin.( 1), 
at:ât: pe-.---..t:rLl alegerea Ll-.---..e-ia d-i-.---..t:re l~edepsele alt:er-.---..at:ive., 
cât: ş-i pe-. ..... t:ru proporţ-io-. ..... al-izarea acest:e-ia. 

(3) Pedeapsa ..... ajora1:ă ca Llr ..... are a caLlzelor de 
agra-vare se execut:ă 'i-. ..... reg-i-.' ..... LII corespu-. ..... zăt:or pedepse-i 
prevăzu1:e de lege pe ... 1:ru i ... f"racţiu ... ea săvârşi1:ă. 

(4) La s1:abilirea şi aplicarea pedepselor pen.1:rL~ 

persoana juridică se ţine sean .. a de dispoziţiile părţii 

ge-. ..... erale a acest:"L.L-i cod" de l-i-.,,-it:ele de pedeapsă fixat:e i-. ..... 
partea specială pe1---..t:r"L1 persoa-.---..a f-lzică" de gra-vit:at:ea 
-Fapt:e-i să-vârş-it:e ş-i de 'i-.' ..... prejurăr-ile care at:e-. ..... uează sa"L.L 
agravează răsl~Ll-.---..derea l~e-.---..ală. 
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(5) Cauzele de agravare sau de atenuare a răspunderii 

penale reţinLLte de instanţă trebLLie n-.otivate în cLLprinsLLl 
hotărârii. 

SI?c:ţÎI.IIZI?€1 €I .2 - €I 

CircILIIIS~€Zl7re €Z~el7lL€Zl7~e şi €Zgr€Zv€Zl7~e Leg€ZLe şijlLdici€Zre 

Circ ..... s"ta nţe 
a ... e ... ua ...... e legale 

Circu ...... s ... a ... ţe 
agrava. ...... c 
legale 

Circun-.s"tanţe 

a ... e ... ua ...... e 
judiciare 

Ci.-cl.-....... s ... a .... ţe 
agrava ...... e 
j •• diciare 

Erect:e'e 
circ ......... s ... a ... ţe.or 
a ... e ... ua ...... e 

~r"t:_88_- Urn-.ătoarele în-.prej LLrări constitLLie 
c-ircL.1T· ... st:al'ţe at:el'l..1al,t:e legale: 

a) săvârşirca inf-l-acţiLI-rlii SLI-b st:ăpârlirca LI-rlCi pLI-t:crnicc 
t:"L11b"L1răr-i saLI- el"c>ţ-j-j~ det:errTl.l1,at:ă de c> provocare d-il' 
part:ea persoanei văt:ăn---..at:e~ prodLLsă prirl vic>lenţă~ print:r-o 
at:il,gere gravă a <-leIT'lt,it:ăţi-i persoc:1t,e-i sau priI' alt:e acţiLlI,i 
ilicite grave; 

b) depăşirea lin-.itelor legitin-.ei apărări sau ale stării de 
1,eces-it:at:e; 

c) săvârşirca f"aptci cu L~n mobil saL~ cu L~n scop carc 
pune în evidenţă pericolLLl redus al persoanei 
ctaptLLi torLLl LLi; 

<-1) <-Iacă prl1' at:-it'gerea rrllt,-it"ă a<..-lusă LlI,e-ia <-l-it,t:re 
valorilc apăratc dc lcgc şi pril-' cOI-.ţinL~tLd ci COI-.crct f"apta 
prez-iI,t:ă o gra-v-it:at:e redusă. 

~r"t:_89_- Urn-.ătoarele 11"prejurăr-i 

circLLI-.-.stal-.ţe agravante legale: 
a) să-vârş-irea -Fapt:e-i de t:re-i sau 1"a-i I"ult:e persoal,e 

În---..prcLLI---..ă; 

b) să-vârş-irea -i1,-Fracţ-iuI,-i-i pr-il' I"et:ode SaLI. I,,-ijloace care 
prezintă pericol pLLblic; 

c) savarşirea lnf"racţiunil <.le către un făptuitor l-.-.ajor, 
dacă aceast:a a -rost: cOI---..---..isă ÎI---..---..preLLI---..ă CLL LLI---.. I---..---..il---..or; 

d) să-vârş-irea -i1,-Fracţ-iuI,-i-i d-il, I"ot:-i-ve josl,-ice; 
e) savarşirea il---..-rracţiLLI---..ii de căt:re o persoal---..a care a 

profitat de situaţia prilejuită de o calan-.itate, de starea de 
asediLL saLL de starea de LLrgel-.ţă; 

f) să-vârş-irea -i1,-rracţ-iuI,-i-i asupra uI,e-i persoal,e aflat:e lI' 
il-.-.posibilitate de a se apăra sau de a-şi e:x.pril-.-.a voinţa, 
asupra UI'L].-i I,,-il,or care I'L]. a 11"pl-iI,-it: -vârst:a de 15 al,-i or-i 
aSLLl~ra LLI---..LLi 1---..---..el---..---..brLL de -ral---..---..ilie; 

g) să-vârş-irea -i1,-Fracţ-iuI,-i-i pel,t:ru a se sust:rage pe s-il,e 
saLL pe alt:ul de la url---..---..ărire~ arest:are sau e:xeCLlt:area 
pedepsei; 

1---..) săvârşirea il---..f-l-acţiLLI---..ii pel---..t:rLL a ÎI---..lesl---..i saLL ascLLnde 
cOI,---..-it:erea alt:e-i -i1,-rracţ-iuI,-i. 

~r"t:_90_- (1) U......,ătoarele îl-.-.prejurări pot constitui 
circLII---..---..st:al---..ţe at:el---..ual---..t:e judiciare: 

a) cOI,du-it:a bL].I,ă a fă..pt:L].-it:orulu-i 11,a-iI,t:e de să-vârş-irea 
i 1---.. -rracţi LLI---.. ii; 

b) stăruinţa depusă de făptuitor pentru a înlătura 

rezultatLLI il-.ctl-acţiLu-.ii sau a repara pagLLba pricil-.uită; 
c) atitudinea făptLlitorL.t1ui după săvârşirea inf"racţiunii, 

rezLLltând din prezentarea sa în f"aţa aLLtorităţii, 

C01T· ... port:area s-il,cera lI' cLlrsul procesulu-i~ 11,lesl,-irea 
descoperirii ori arestării participal-.ţilor. 

(2) În-.prejurările enun-.erate în prezentul articol au 
caracter e:x.en-.p 1 i ficati v . 

A..-"t::_9-' _- Poat:e COl' st:-i t:LI-i o c-irculT· ... st:al'ţă agra-val,t:ă 

judiciară orice altă îl-.-.prejurare decât cele enUI-.-.erate în 
art:.89 care -iIT· ... pr-iI"ă -Fapt:e-i 1...11' caract:er gra-v. 

~r"t:_92_- (1) În cazul când e:xist:ă circuI---..---..st:al---..ţe 

at:el,ual,t:e~ pedeapsa pr-il,c-ipală pel,t:ru persoal,a fiz-ică se 
1,---..odifică după CLII'---.. url,---..ează: 

a) când pentru inf"racţiunea săvârşită legea prevede 
detel-.ţiLLI-.ea pe viaţă, se aplică pedeapsa detel-.ţiLLI-.ii 

se-vere; 
b) când pentru inctl-acţiunea săvârşită legea prevede 

detenţiunea severă, se aplică pedeapsa închisorii stricte; 
c) când pentru inf"racţiunea săvârşită legea prevede 

Încl-.isoarea st:rict:ă" se aplică pedeapsa Încl-.isorii sau se 
aplică I---"---"UI---..ca 11---.. f-olosul cOI---..---..uI---..it:ăţii ori al---..---..el---..da sub 
f"orn-.a zi lelor-al-.-.el-.dă; 

d) când pentru inf"racţiunea săvârşită legea prevede 
Încl,-isoarea" se aplică I,---..unca lI' -rol osul cOI,---..unit:ăţi-i sau 
al-.-.el-.da sub f"orl-.-.a zi lelor-al-.-.el-.d ă; 

e) când pentru inf"racţiLlnea săvârşită legea prevede 
nun-.ai al-.-.enda sub ctorn-.a zilelor-an-.el-.dă, se aplică 

an-.enda între 5 şi 20 de zile. 
(2) Când e:x.istă circun-.stanţe atenuante, pedeapsa 

con-.plen-.entară privativă de dreptLlri, prevăzută de lege 
pel---..t:ru il---..f-l-acţiul---..ea săvârşit:ă~ poat:e f-I ÎI---..lăt:urat:ă~ iar 11---.. 
cazul persoanei juridice, nL~ se poate aplica pedeapsa 
cOI,---..plel,---..el,t:ară a dizol-vării ori a sLIsl-~endării act:i-vit:ăţii 

saLI a Llneia dintre activităţile persoanei juridice. 

17 
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(3) Coborârea pedepsei sub lin ... itele legale este 
obligatorie tn cazLd circL~n-.stat: ... telor atenL~ante legale şi 

racultativă în celelalte cazuri. 

E.-ec-t:ele 
circunIs-t::anţelor 

agravan-t:c 

COIIcursul .... -t:.-e 
ca __ .z..ele de 

agrava re şi de 
a-t:en •• are 

Art:.93.- (1) În cazul când există circun-.stanţe 
agravantc, pcrsoanci fizicc sc aplică o pcdcapsă carc 
poate fi sporită cu 5 ani. tn cadrul lin-.itelor pedepsei 
in-.ediat sLlperioare, dacă legea nLl prevede altreL 

(2) În cazul aplicării at-....enzii sub rort-....a zilelor -
an-.et-.dă, se poate apl ica L~n spor de cel n-.Ldt o treit-.-.e di n 
n-.axin-.ul sl-~ecial. rără să del-~ăşească n-.axin-.ul general. 

(3) Când cxistă circun-.stat: ... ţc agravat: ... tc, pcrsoat: ... ci 
juridice i se al-~lică pedeapsa at-....et-.zii până la n-.axit-....ul 
special prevăzut în art.80 alin.(2) sau (3), care poate ri 
1'"l ..... ajarat Cl...I c> tre-irl ..... e_ 

Art:.94.- (1) În caz de concurs între cauzele de 
agravare şi cauzele de atenuare, instanţa aplică 

prevederile art.92 sau art. 93. după cut-.... cauzele <.le 
atcnuarc sau dc agravarc au caractcr prcpondcrcnt. În 
cazl...Il 11..... care cUl ... -1.zele de atel ..... Llure 3-l...I caracter 
preponderet: ... t, se poate f"ace abstracţie de cauzele de 
agravare" -iar dacă 3-l...I caracter l--:trel--:tOI,derel,t c3-"Llzele de 
agravare, se poate Tace abstracţie de cauzele de atenuare. 

(2) Î.-. caz: de ecl ..... -i-valerlţă a acestor CUl...Ize" se aplică c> 

pcdcapsă racât: ... dL1-SC abstracţic dc caL1zclc dc atct: ... uarc 
saLI de agra-vare_ 

Secţil.l.lZe€l €I .3 - €I 

SI.I. .... 'PerzdClreCl c~~lZdiţi~~IZCI'ă CI e.xcecl.I.,ării pedep ..... ei 
€lpLic€l'e pers~€llZei fizice 

Condiţiile de 
aplica.-e a 
suspendării 

co .... diţio ... a.e 

Ter ..... e ... u. de 
.... cercare 

Revocarea .I" 
cazul să--v-:ârşirii 
unei i .... -racţiu ... i 

Revocarea. În 
cazul 
ueexec •• ..-ă.-ii 
obligaţiilor 

civile 

Art:.95.- (1) Instanţa poate dispune suspendarea 
cc>rldiţiarlată a execl...Ităr-j-j pedepsei pe o arlLlrrlită dLlrată 

dacă SLITl.t ÎntrLITl.itc Lt-rn---..ătoarclc corldiţii: 
a) pedeapsa aplicată pentru delict este închisoarea 

strictă saLt- Încl---..isoarea de cel n---..Lt-It 5 ani saLt- an---..endă; 

b) raptuitorul nu a n ... ai rost condan ... nat anterior la o 
pedeapsă pl-ivativă de libertate când condal-....nal-ea intl-ă 

1..-1 Ll..-1Lll dil ..... cazLlrile pre-văzLlte 11 ..... art.53; 
c) se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins cl ... iar 

Tară exeCl...It:area acesteia. 
(2) SLlspendarea condiţionată a execLltării pedepsei 

poate fi acordată şi ît-. caz de cot-'curs de it-.rracţiuni dacă 
pedeapsa aplicată este încl-.isoarea de cel t-.-.Ldt 3 at-.i şi 

sunt întl-unite condiţiile prevăzute în alin.( 1) lit.b) şi c). 
(3) SL1spcndarca condiţiot: ... ată a cxccL1tării pcdcpsci t: ... L1 

atrage sLlspel,darea execLltării I--.--..ăsLt-rilor de sigLlral,ţă şi a 
obligaţiilor civile prevăzL~te în l-.otărârea de cot-.dan-.nare. 

(4-) Suspendarea condi ţionată a executări i pedepsei 
trcbL~ic n-.otivată. 

Art:.96.- (1) Durata suspendării condiţionate a 
CXccLltării pcdcpsci constitLlic tcrl---..---..cn dc înccrcarc pCl---..trLl 
cOl ..... dan ..... l ..... at şi se con ..... pLll ..... e dil..... c l...Ia 1 ..... t Lll' ..... l...Il pedepsei 
ît: ... cl-.isorii aplicate, la care se adaugă ut: ... interval de tin-.p 
de 2 ani. 

(2) În cazul când 
sl...Ispel ..... dată cOI ..... stă 11 ..... 
cstc dc Lt-rl an. 

pedeapsa a carei executare a rost 
zile-al' ..... el ..... dă" tel--r1. ..... el ..... Lll de 11 ..... cercare 

(3) .ern ..... el ..... Lll de 11 ..... cercare se calcLllează de la dat:a 
când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea 
cOI ..... diţiol ..... ată a execLltării pedepsei a răI' ..... as defil ..... iti-vă. 

Art:.97. - (1) Dacă în cL~rsul tern-.enLdui de încercare 
cel cOI,dal"I,at a săvârşit dil, I'OLI o il,fracţiLII,e" pel,trLI 
care s-a pronLlnţat o condan-.nare derinitivă chiar dLlpă 
e.xpil-area acestui terl--.--..el---.." il---..stanţa revocă suspel---..darea 
condiţionată, dispLu-.ât-.d execL~tarea în ît-.tregi n-.e a 
pedepsei. 

(2) Revocarea sLlspendării condiţionate a executării 

pedel--:tsei I'LI are loc dacă il,fracţiL11,ea să-vârşită Lllterior a 
rost descoperită dL~pă expirarea tert-.-.et-'LdL~i de ît-.cercare. 

(3) Dacă inrracţiL~nca Ldtcrioară cstc 
culpă. se poate aplica din nou suspendarea 
execLltării pedepsei. În acest caz, nu 
re-vocarea pril"ei sLlspel,dări. 

săvârşită din 
condi ţi onată a 

n---..ai are loc 

Art:.98.- Dacă până la expirarea terl-....enului de 
încercare condal-....natul nL1 a îndel~linit obligaţiile civile 
stabilite prin hotărârea de condan-.nare, instanţa poate 
disl--:tul,e revocarea suspel,dării executării pedepsei" În 
arară de cazLll când cel condan-.t-.at dovedeşte că t-.u a 
avut posibilitatea de a îndeplini acele obligaţii. 
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.A ........ area 
s ... spe .... dării 
pe •• -t:r ... 
inCracţi ..... i 
săv-ârşi-t:e 

a .... t:erior 

"Reabi'it:area ..... 
caz .... 
s ... spe •• dării 
condiţio •• ate a 
executării 

pedepsei 

.Art:.99.- (1) Dacă se descoperă ca cel condarn.nat: a 
-r:rlai săvârşit: o infracţiune Înaint:e de pronunţarea 

l--..ot:ărârii pri 1--.. care s-a <-lispus suspel--..<-larea sau pâl--..ă la 
răI---..---..ânerea defiI---..it:ivă a acest:eia., peI---..t:ru care i s-a aplicat: o 
pedeapsă privat:ivă de libert:at:e chiar după expirarea 
t:crI---..---..cnului dc Inccrcarc., suspcndarca condi ţionat:ă a 
execut:ării pedepsei se al--..uleazăC!> aplicâl--..du-seC!> după cazC!> 
dispoziţiile privit:oare la con c '--lrs '--1 1 de infracţiuni sa '--1 
reci<-livă. 

(2) Ar1.ularea susper1.dării condiţior1.at:e a execut:ării 

pedepsei nu are loc dacă inrracţiunea care ar fi put:ut: 
at:ragc ar1.ularca a f'ost: dcscopcrit:ă dLLpă cxpirarca 
t:erl---.--.el--..ului <-le ÎI--..cercare. 

(3) În cazurile preV"ăzut:e In alin.( 1), dacă pedeapsa 
rezult:at:ă În urlYla aplicării dispoziţiilor privind concursul 
dc ir1.rracţiun.i sau rccidiV"a I-.U dcpăşcşt:c 3 aI-.i, iI-.st:aI-.ţa 

poat:e aplica dispoziţiile ar1:.95. 
(4) În cazL1.l când se dispL1.ne sL1.spendarea condiţionat:ă 

a execut:ării pe<-lepseiC!> t:ern,enul <-le Incercare se 
calculează de la dat:a răn---..âI---..erii definit:ive a l--..ot:ărârii prin 
care s-a prol--..ul--..ţat: s'--Ispel--..darea cOI--..di ţiol--..at:ă a execut:ări i 
pcdcpsci. 

Art:." 00.- Condarnnat:L1.l est:e reabilit:at: de drept: dacă nL1. 
a săvârşit: diI--. I--.OU o iI---..f-racţiuI--.C ÎI--.ăuI---..t:rul t:crn---..cI---..ului dc 
-.I--..cercare şi I--..ici I--..U s-a prol--..ul--..ţat: revocarea suspel--..dării 
cOI--..diţioI--..at:e a execut:ării pedepsei ÎI--.. baza art.97 saLL 
art:.98. 

SeCrilllZeLl LI -4 - LI 
SIL .. ~pel'Zd€Lre€L e..xeclLcării pedep .. ~~ei .. ~~lLb .. ~~lLpr€Lveghere 

LlpLicLl~e pers~LllZei .fizice 

Condiţii'e de 
ap'icare a 
s ... spendării 
exec ... t:ă.-ii 
pedepsei s ... b 
s ... prav-eghere 

~.~er ... en ... ' de 
..... cercare 

~ăs •• ri.e de 
s ... p.-av-eg .... e.-e şi 
ob'igaţii'e 
conda ••• nat ••••• i 

.Art:." 0".- (1) Inst:anţa poat:e dispune suspeI-.darea 
execut:ării pedepsei sub supraV"eghere dacă sunt: Înt:runit:e 
urn-.ăt:oarclc cOI-.diţii: 

a) pe<-leapsa aplicat:ă pent:ru <-lelict: est:e Încl-.isoarea 
st:rictă sau ÎI---..cl--..isoare de cel I---..---..ult 7 aI---..i; 

b) --făpt'--litor'--11 Tl'--1 a -."ai fost cOTlda-.,,-.,at a-.,terior la 
pcdcapsa dct:cn.ţiuI-.ii sau a ÎI-.cl-.isorii st:rict:c ori a f'ost: 
condalYlnat: la pedeapsa Încl-.isorii de cel n-.ult: 2 ani. In 
afară de cazLLI CâI--.d cOI---..daI--rl.I--.area iI--.t:ră ÎI--. LLI---..ul diI--.t:re 
cazurile prevăzut:e 'in art:.53; 

c) se apreciază., ţi I---..ând se an---.. a de persoaI---..a 
co-.,daTl,-.,atul'--li şi de co-"'port:a-."eTlt'--11 său d'--lpă cOTl,iterea 
f-aptci., că prOI---..LLI--.ţarca cOI---..dan---..I---..ării cOI---..stitLLic LLI---.. 
avertisI---.--.el--..t pel--..tru acesta şiC!> cl--..iar --fără executarea 
pedepsei., cOI--..daI--rl.I--..at:LLl I---..U va I---..---..ai săvârşi iI---..fracţiuI---..i. 

(2) Suspendarea execut:ării pedepsei SL1.b supraV"eghere 
poat:c fi acordat:ă şi În. cazLLI cOI-.cursului dc iITtracţiuI-.i, 

dacă pedeapsa aplicată este 'iTlchisoarea de cel Tl,ult 5 aTli 
şi sunt: Înt:runit:e condiţiile prevăzLLt:e În alin.( 1) lit:.b) şi c). 

(3) Suspen<-larea execut:ării pe<-lepsei sub supraV"eghere 
nu atragc suspcndarca cxccutării I---..---..ăsurilor dc siguranţă 
şi a obligaţiilor ciV"ile preV"ăzut:e În hot:ărârea de 
cOI--.daI---..---..I--.are. 

(4) SuspeI-.<-larea execut:ării pe<-lepsei sub supraV"egl-.ere 
t:rebLLie I--rl.otivat:ă . 

.Art:." 02.- ( I ) Tcrn-.cI-.LLI dc n-.ccrcarc II"l cazLLI 
suspendării execut:ării pedepsei sub supraV"eghere se 
COI---"---"pUI--..e diI---.. cLLaI--..t:uI--rl.LLl pedepsei ÎI--..cl--..isorii aplicat:e., la 
care se a<-laL1.gă un int:erV"al <-le t:in-.p. st:abilit: <-le inst:anţă. 
ÎI--..tre 2 uI--..i şi 5 aI---..i. 

(2) Dispoziţiile art:.96 alin.(3) se aplică În n-.od 
corespLLI--.zător. 

.A rt: ... 03.
condaI-.-.nat:L1.1 

(1) Pe 
t:rebL1.ie 

durat:a t:el·rnenului de Încercare. 
să se s'--lpună '--lrn---..ăt:oarelor n---..ăS'--lri 

<-le supraV"egl-.ere: 
a) să se prezint:e, la dat:ele fixat:e, 

desernnat: cu supraveghel·ea lui. Ia 
rciI-.t:cgrarc socială şi supravcgl-.crc sau 
st:abilit:e de inst:anţă; 

la judecăt:orul 

serviciul de 
la alt:c orgaI-.C 

b) sa aI-.unţe, II-. prealabil, orice scl-.in-.bare de 
<-lorrIiciliuC!> reşe<-linţă sau locuinţă şi orice <-leplasare care 
dcpăşcşt:c 8 zilc, prccun-. şi ÎI-.t:oarccrca; 

c) să COI'--"'--II--..ice şi să j'--Istifice scl--..il,--..barea I OC'--I I '--1 i de 
I---..---..UI---..că; 

<-1) să COI---.--.ul--..ice il--..for1---.--.aţii <-le I--..atură a 
cont:rolul n-.ijloacelor lui de exist:enţă. 

pern--..ite 

(2) Dat:ele preV"ăzut:e În alin.( 1) lit:.b). c) şi d) se 
con-.uI-.ică pcrsoaI"lclor saLL orgaI-.clor st:alc~ilit:c la aliI"l.( 1) 
lit:. a). 
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Revocarea 
suspendării 

execLlt:ării 

pedepsei sub 
s ... praveghere 

An ... larea 
suspendării 

execLlt::ării 
pedepsei s ... b 
supravegl.ere 

Reabilit:area În 
cazul 
suspendării 

execLI.-ării 

pedepsei sub 
s ... praveghere 

(3) Inst:anţa poat:e să in-,pl.1nă condarnnat:l.11l.1i 
respect:area l.1neia SaLt a n-.ai n-.Ldt:ora din Llrn-.ăt:oarele 

obli gaţii: 
a) să desfăşoare o act:ivit:at:e sal.1 să l.1rn-.eze un CLlrs de 

învăţăn-.ânt: ori de calificare; 
b) să nl.1 schin-.be don-.icilil.11 sal.1 reşedinţa aVl.1t:ă ori să 

nl.1 depăşească lin-.it:a t:erit:oriaIă st:abi lit:ă decât: în 
condiţiile fixat:e de inst:anţă; 

c) sa nu frecvent:eze anuI-.-.it:e locuri st:abilit:e; 
d) să nLl int:re în legăt:Llră CLl anLln-.it:e persoane; 
e) să nLl condLlcă nici Lln vehicLd saLl anLln-.it:e vel-.icLde; 
f) să se Sl.1pLlnă n-.ăsl.1rilor de cont:rol, t:rat:an-.ent: saLl 

îngrijire. în special în scopl.11 dezint:oxicării. 
(4) Sl.1pravegherea execut:ării obligaţiilor st:abilit:e de 

inst:anţă conforn-. alin.(3) lit:.a)-f) se face de organele 
prevăzl.1t:e în alin.( 1) lit:.a) şi aceleaşi organe sesizeaza 
inst:anţa în caz de neîndeplinire a obligaţiilor. pent:rl.1 
ll.1arca n-.ăsl.1rilor în condiţiilc ar1=. 104 alin.(2). 

Art:_I04_- (1) Dispoziţiile art.9"7 şi art.98 se aplică în 
n-.od corespl.1nzăt:or şi 1n cazl.11 sl.1spendării execLlt:ări i 
pedepsei sLlb sLlpraveghere. 

(2) Dacă cel condaI-.-.nat: nu îndeplineşt:e n-.ăsurile de 
sl.1praveghere prevăzl.1t:e de lege ori obligaţiile st:abilit:e de 
inst:anţă. aceast:a poat:e să revoce sLlspendarea execLlt:ării 
pedepsei displ.1nând exeCl.1t:area în înt:regin-.e a pedep sei 
sau să prell.1ngească t:errnenl.11 de încercare Cl.1 cel I-.-.l.1It: 3 
an]. 

Art:_I05_- (1) Dispoziţiile art.99 alin.(l) şi (2) se aplică 
în n-.od corcspl.1nzăt:or şi 1n cazLll sLlspcndării cxccl.1t:ării 

pedepsei sub supraveghere. 
(2) În cazl.1rile prevăzl.1t:e de art.99 alin.( 1). dacă 

pedeapsa rezl.11t:at:ă în l.1rn-.a aplicării dispoziţiilor privind 
concl.1rsl.11 de inrracţil.1ni sal.1 recidiva nl.1 depăşeşt:e 5 ani. 
inst:anţa poat:e aplica dispoziţiile arte. 101. 

(3) În cazul când se dispune suspendarea execut:ării 
pedepsei sLlb sLlpravegl-.ere. t:ern-.enLd de încercare se 
calcl.11ează de la dat:a răn-.ânerii definit:ive a hot:ărârii prin 
care s-a pronl.1nţat: ant:erior sLlspendarea condiţionat:ă a 
execl.1t:ării pedepsei. 

Art:_I06_- Condan-.nat:l.11 est:e reabilit:at: de drept: dacă 
nLl a săvârşit: din nOLl o inrracţiLlne în ăLlnt:rl.1 I t:ern-.enl.1ll.1i 
dc Inccrcarc şi nici nl.1 s-a pronl.1nţat: rcvocarca 
suspendării execut:ării pedepsei sl.1b supraveghere. în 
baza art. 1 04. 

SecţLlLlZea a 5 - a 
SlLspelZdarea e.x-eclL~ărLL pedepseL slLb 

CIL ~hLLgaţLa c~lZdallllla~ILLILL de a efec~lLa 

C~InILIZL~ăţLL 

slL~i:::!!here 
~ h~ EIZ .r~L~sILL 

S ... spendarea 
execut:ă.-ii 

pedepsei s ... b 
supraveghere 
cu obligaţia 
conda..-.nat:ului 
de a eCect:ua «> 

"--. ... neă .n 
Colos ... 1 
comLlflit:ăţii 

CVISICN 
Art:_I07_- (1) În cazul în care ~~'l'1'ne suspendarea 

execl.1t:ări i pedepsei sl.1b sl.1praveghere 1n condi ţi i le 
ar1=. 101. inst:anţa poat:c st:abi li obligaţia condan-.nat:l.1Il.1i dc 
a efect:l.1a în t:ern-.enul de încercare o n-.l.1ncă în folosul 
con-.unit:ăţii. pe o perioadă de cel n-.ult: 300 de ore. 
pot:rivit: art."70. 

(2) Dacă cel c01-.dan-.1-.at: l-.Ll erect:Llează n-.l.11-.ca î1-. 
folosul cOI-.-.unit:ăţii ori are o conduit:ă necorespunzăt:oare 

In t:in-.pul efect:uării acest:eia prin neîndeplinirea 
obligaţiilor care îi revin sal.1 prin îndeplinirea lor 
nesat:isfăcăt:oare, inst:anţa poat:e revoca sLlspendarea 
execut:ării pedepsei sub supraveghere, dispunând 
execut:area In înt:regin-.e a pedepsei sau prelungirea 
t:ern-.enl.11l.1i de încercare Cl.1 cel n-.l.11t: 3 ani. 

(3) Dispoziţiile art. 1 03 106 se aplică în n-.od 
corespunzăt:or. 

SecţLlLlZea a 6 - a 
RelllLllţarea La pedeapsă ŞL alnâllarea apLicărLL pedep ... ·ei 

pelZ~rlL pers~alZa .fiZLCă 

Renunţarea la 
pedeapsă 

Art:_ .. 08_- În cazul inrracţil.1nilor sancţionat:e cu 
pedeapsa închisorii. inst:anţa poat:e sa nu aplice nici o 
pedeapsă incLdpat:LdLtl care nLl a aVLlt: ant:ecedent:e penale, 
a acoperit: prejl.1dicil.11 cauzat: şi a dat: dovezi t:el-.-.einice că 
se poat:e îndrept:a chiar fără aplicarea l.1nei pedepse. 
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A.-..ânarea 
aplicării 

pedepsei 

Durat:a 
execut:ă.-ii 

COI-. ... put:area 
reţinerii şi a 
a.-cst:ării 

prevent:ive 

COITllput:a.-ea 
p.-ivaţiunii de 
Iibert:at:e 
execu"t:at:e În 
afara ţării 

LiITllit:ele 
răspunderii 

penale 

Consecinţele 

răspunderii 

penale 

Ar~_109_- (1) În cazul infracţiunilor pentru care legea 
prcvcdc pcdcapsa închisorii sau a închisorii strictc dc ccl 
mult 5 ani, instanţa, după stabilirea pedepsei, poate să 
amane aplicarea acesteia dacă incLtlpatLtl nu a aVLlt 
antecedente penale, a acoperit prejLldiciLll caLlzat sau 
dovedeşte că are posibilitatea de a-l acoperi, iar după 
savarşirea faptei a dat dovezi ten-.einice că se poate 
îndrepta chiar fără aplicarea pedepsei-

(2) În cazul în care amână aplicarea pedepsei, instanţa 
fixează în cuprinsul hotărârii data la care urrnează să se 
pronunţe asupra pedepsei, care nu poate depăşi 2 ani din 
mon-.entul pronunţării hotărârii. 

(3) Intervalul de timp dintre momentul pronunţării 

hotărârii şi data fixată de instanţă potrivit alin.(2) 
constituic pcrioadă dc probă pcntru inculpat. 

(4) În perioada de probă, instanţa îl poate obliga pe 
inculpat sa se supuna măsurilor de supraveghere şi sa 
respecte una sau mai multe dintre obligaţiile prevăzute în 
art:.l 03. 

(5) Dacă inculpatul a avut o conduită corespunzătoare 

în perioada de probă, instanţa poate să nu aplice nici o 
pedeapsă, iar dacă inculpatul nu a avut o conduită 

corespLlnzătoare, instanţa poate fie să an-.âne încă o dată 

pentru acelaşi termen aplicarea pedepsei, fie să aplice 
pedeapsa în lin-.itele prevăzute de lege. 

SecţiZLnea a 7 - a 
CaLcZLLZLL peaepseLor 

Ar~_11 0_- (1) Durata cxccutării pcdcpsci privativc dc 
libertate se socoteşte din ziua In care condal-.-.natul a 
început executarea hotărârii definitive de condamnare. 

(2) Ziua în care începe executarea pedepsei şi ziua în 
care încetează se socotesc în durata executării. 

(3) Til-.-.pul în care condan-.natul, In cursul executării 
pedepsei, se află bolnav în spital intră în durata 
executării, în afară de cazul în care şi-a provocat în mod 
voit boala, iar această împrejLlrare se constată în cursul 
executării pedepsei. 

Ar~_1 11_- (1) Timpul reţinerii şi al arestării preventive 
se scade din durata pedepsei privative de libertate 
pronunţate. Scăderea se face şi atunci când condamnatul 
a fost urn-.ărit sau judecat, In acelaşi tin-.p ori în I-.-.od 
separat, pentru l-.-.ai l-.-.ulte infracţiuni concurente, chiar 
dacă a fost scos de sub urmărire, s-a încetat Llrmărirea 

penală saLl a fost 
pentrLl fapta care 
preventivă. 

achitat ori s-a încetat procesul penal 
a detern-.inat reţinerea sau arestarea 

(2) Scăderea reţinerii şi a arestării preventive se face şi 
în caz de condamnare la zile - al-.-.endă, prin înlăturarea 
în totul sau în parte a executării zilelor amendă. 

Ar~_112_- În cazul inTracţiunilor săvârşitc în condiţiilc 
art.l 1, 12 sau 13, partea din pedeapsă, precum şi 

reţinerea şi arestarea preventivă executate In afara 
teritoriului ţării se scad din durata pedepsei aplicate 
pentru aceeaşi infracţiLlne de iI-.staI-.ţele ron-.âne. 

TITLUL IV 
1VI1NORITATEA 

Ar~_113_- (1) lV1inorul care nu a îI-.-.plinit vârsta de 14 
ani nu răspunde penaL 

(2) lV1inorul care are vârsta între 14 şi 16 ani răspunde 
penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu 
discernământ. 

(3) lV1inorul care a în-.plinit vârsta de 16 ani răspunde 
penal potrivit legii-

Ar~_114_- (1) Faţă de minorul care răspunde penal se 
poate lua o n-.ăsură educati vă ori se poate aplica o 
pedeapsă. La alegerea sancţiunii se ţine seal-.-.a de 
gravitatea faptei săvârşite, de starea fizică, de 
dezvoltarea intelectuală şi l-.-.orală a minorului, de 
con-.portarea lui, de condiţiile în care a fost crescut şi a 
trăit şi de orice alte elen-.ente de natLlră să caracterizeze 
persoana minorului. 

(2) Pedeapsa se aplică numai dacă se apreciază ca 
lLlarea Llnei I-.-.ăsLlri edLlcative nLl este sLlficientă pentru 
îndreptarea minorLllLti. 
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l'IIăsu.-ile 

ed llca.t:ive 

~"st:.-area 

Libert:at:ea sub 
supraveghere 

Libert:at:ea sub 
supraveghere 
severă 

Ar-t:,115,- IV1ăsurile educative care se pot lua f"aţă de 
rn.inor SL~nt: 

a) rrH_lstrarea; 
b) libertatea sub supraveghere; 
c) libertatea sub supraveghere severă; 
d) internarea Într-L~n centru de reeducare; 
e) internarea intr-un institut rnedical-educativ_ 

Ar1:,1 16,- (1) IV1ăsura educativă a rnustrării constă in 
dojenirea IYlinorului, In explicarea gravităţii f"aptei 
săvârşite, in sTatuirea rn.inorului de a se purta in aşa f"el 
incât sa dea dovadă de indreptare, atrăgându-i-se 

totodată atenţia că, dacă va săvârşi din nou o inf"racţiune, 

se va lua f"aţă de el o rnăsură rnai severă sau i se va aplica 
o pedeapsă_ 

(2) IV1ăsura IYlustrării nu se poate lua dacă rn.inorul a 
devenit rn.ajor la data judecării_ În acest caz, in locul 
rnaSL~rll educative a rrH_lstrării se dispL~rle arl-.enda sub 
f"orn-.a zilelor-an-.endă intre 5 şi 10 zile, fiecare zi ~1:ind 

socotită intre 50_000 şi 100_000 lei, sau n-.unca in f"olosul 
corn.unităţii pe o perioadă Între 25 şi 50 de ore_ 

Ar1:,I 17,- (1) IV1ăsura educativă a libertăţii sub 
supraveghere cOI-.stă il-. lăsarea n-.il-.orului 11-. libertate pe 
tirn.p de un an sub supravegherea părinţilor săi, a celui 
care l-a adoptat saL~ a tL~toreIL~L Dacă aceştia nu pot 
asigura supravegherea in condiţii satisTacătoare, instanţa 
dispul-.e il-.credil-.ţarea I-.-.il-.orului, pe acelaşi il-.terval de 
tirn.p, unei persoane de încredere, de pref"erinţă unei rude 
apropiate, la cererea acesteia_ 

(2) Instanţa pune In vedere, celui căruia i s-a 
îl-.credil-.ţat supravegherea, il-.datorirea de a veg1-.ea 
îndeaproape asupra n-.inorului, in scopul indreptării lui_ 
De asel-.-.el-.ea, i se pUI-.e 11-. vedere ca are obligaţia să 
Înştiinţeze instanţa de Îndată, dacă rn.inorul se sustrage de 
la sL~pravegherea ce se exercită aSL~pra lui sau dacă a 
săvârşit o nouă inf"racţiune_ 

(3) II-.stal-.ţa poate sa il-,-,pul-.a I-.-.il-.orului respectarea 
uneia sau I-.-.ai rn.ultora din urt-.-.ătoarele obligaţii: 

a) să nu f"recventeze anurn.ite locuri stabilite; 
b) să nu intre in legătură cu anurn.ite persoane şi, dacă a 

f"ost contactat de acestea, să anunţe de indată; 

c) sa f"recventeze cursuri şcolare din învăţăI-.-.ântu1 

general obligatoriu; 
d) să presteze o activitate nerern.unerată Într-o instituţie 

de interes public fixată de instanţă, cu o durată intre 50 şi 
100 de ore, de 1-.-.axil-.-.ul-.-. 3 ore pe zi, după progral-.-.Ld de 
şcoală, in zilele nelucrătoare şi in vacanţă. 

(4) Instanţa atrage atenţia rn.inorului asupra 
consecinţelor corn.portării sale. 

(5) După luarea rn.asurn libertăţii sub supraveghere, 
il-.stal-.ţa il-.cul-.oştil-.ţează şcoala ul-.de 1-.-. i1-. oru1 îl-.vaţă saL~ 
unitatea la care este angajat şi, după caz, instituţia la care 
prestează activitatea stabilită de instanţă. 

(6) Dacă inăuntrul terrn.enului prevăzut in alin.( 1) 
rn.inorul se sL~strage de la supravegl-.erea ce se exercită 
asupra IL~i ori săvârşeşte o il-.f"racţiul-.e, il-.stal-.ţa revoca 
libertatea sub supraveghere şi ia f"aţă de I-.-.inor fie I-.-.ăsura 
libertăţii sub supraveghere severa, fie I-.-.ăsura internării 

Într-un centru de reedL~care saL~ Îi aplică o pedeapsă. 
(7) Dacă n-.inorul a devenit n-.ajor la data judecării, se 

dispune, In locul n-.ăsurii educative a libertăţii sub 
supraveghere, arn.el-.da sub f"ort-.-.a zi lelor-al-.-.el-.dă de la 
10 zile la 20 zile, fiecare zi fiind socotită intre 50.000 şi 
200.000 lei, sau rn.unca in f"olosul corn.unităţii pe o 
perioadă intre 50 şi 150 de ore. 

(8) Tern-.enul prevăzut 11-. alin.( 1) curge de la data 
punerii in executare a libertăţii sub supraveghere. 

Ar1:,IIS,- (1) IV1ăsura educativă a libertăţii sub 
sLlpraveghere severă constă 1'1-. lăsarea 1-.-.il-.oru1ui 11-. 
libertate pe o perioadă între un an şi 3 ani, sub 
supravegherea unei instituţii legal insărcinate cu 
sL~pravegherea rn.inorilor saL~ a serviciilor de reintegrare 
socială şi supraveghere. 

(2) Supravegherea poate consta In includerea 
I-.-.il-.orului 1'1-. progral-.-.e de reil-.tegrare socială, precul-.-. şi 
în acordarea de asistenţă şi consiliere. Pe durata 
supravegherii severe, instanţa poate să irn.pună rn.inorului 
respectarea uneia sau rn.ai rn.ultora dintre obligaţiile 

prevăzute in art.l 17 alin.(3). 
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Int:ernarea 
.nt:r-un cent:ru 
de reeducare 

In-t-crnarca 
Înt:r-un inst:it:ut: 
.... edical
educat:iv 

Libe.-area 
... i .. orului 
Înaint:e de a 
deve.-.i .... ajor 

(3) Dispoziţiile art.l 17 alin.(2), (4) - (6) şi (8) se aplică 
în rrlod corespunzăt:or. 

(4) Dacă rrlinorul a devenit: ITlajor la dat:a judecării, se 
dispune, In locul ITlaSUrll educat:ive a libertăţii sub 
supraveghere severă~ o arn.endă sub f"orrn.a zilelor-arn.en<--lă 

înt:re 15 şi 30 de zile, fiecare zi fiind socot:itâ înt:re 50.000 şi 
300.000 lei sau rrlunca în f"olosul cOITlunit:ăţii pe o perioadă 

înt:re 100 şi 200 de ore. 

Art:. II 9. (1) ~ăsura educat:ivă a int:ernării înt:r-un 
cent:ru de reeducare se dispune cu privire la n-.inorul care, 
în raport cu gravit:at:ea f"apt:ei săvârşit:e şi cu nevoile de 
reeducare, are posibilit:at:ea de a se îndrept:a chiar f"ără a i 
se aplica o pedeapsă. În t:in-.puI int:ernării i se asigura 
minorului posibilit:at:ea de a dobândi educaţia necesară şi 
o pregăt:ire prof"esională pot:rivit: cu apt:it:udinile sale. 

(2) ~ăsura se va lua pe t:in-.p nedet:ern-.inat:, InSa n1..l 
poat:e dura decât: până la în-.plinirea vârst:ei de 18 ani. În 
mod excepţional." maS1..1ra ed1..1cat:ivă a int:ernării poat:e 
dura pana la în-.plinirea vârst:ei de 20 de ani, dacă 

n-.inorul a con-.is f"apt:a la o dat:ă apropiat:ă vârst:ei de 18 
anI sa1..1 dacă gravit:at:ea f"apt:ei săvârşit:e~ nevoile de 
rccdLlcarc a rl---.irlorului şi ncccsit:at:ca cont:inuit:ăţii 

procesului sau de pregăt:ire just:ifică aceast:a. 
(3) Dacă In perioada int:errtării înt:r-un cent:ru de 

reed1..1care rr1.inor1..1l săvârşeşt:e din no1..1 o inf"racţiune 

pcnt:rLl carc sc aprcciază că cst:c ncccsar să i sc aplicc o 
pedeapsă privat:ivă de libert:at:e, inst:anţa revocă 

int:ernarea şi aplică pedeapsa. În cazul când inst:anţa nu 
cOI---.sideră că est:e necesară aplicarea pedepsei~ se n---.e1---.ţine 
n---.ăsura int:crnări i. 

(4) Dacă se descoperă, după pronunţarea unei hot:ărâri 
pri1---' care s-a dispus i1---.t:er1---.area 1---.---.inoruILli î1---.t:r-L11---. ce1---.t:ru 
de reeducare." că 1---.---.inorul săvârşise o i1---.fracţiune 

concurcnt:ă pcnt:ru carc sc aprcciază că cst:c ncccsar să i 
se aplice o pedeapsă privat:ivă de libert:at:e, inst:anţa 

revocă int:er1---.area şi aplică pedeapsa. În cazul când 
inst:anţa nu consideră că est:e necesară aplicarea pedepsei." 
se 1---.---.enţine 1---.---.ăsura i1---.t:er1---.ării. 

(5) Dacă se descoperă, după pronunţarea unei hot:ărâri 
prin care s-a disp1..1s int:ern.area TT1.inor1..1l1..1i Înt:r-un cent:r1..1 
de reeducare, că minorul sucierise pent:ru o incir-acţiune 

concurent:ă şi o condamnare la o pedeapsă privat:ivă de 
libert:at:e." n---.ăs1..1ra int:ern.ării se revoca. 

(6) Dacă n-.inorul a devenit: n-.ajor la dat:a judecării, se 
poat:e dispune int:errtarea înt:r-un cent:ru de reeducare 
până la în-.plinirea vârst:ei de 20 de ani sau, în locul 
n---.ăsurii educat:ive a int:ern.ării Int:r-un cent:rLl de 
reeducare, se poat:e dispune an-.enda sub f"orrt-.a zilelor
an-.cndă înt:rc 20 şi 50 dc zilc, ficcarc zi fiind socot:it:ă 

înt:re 50.000 şi 350.000 lei sau n-.unca în f"olosul 
con-.unit:ăţii pe o perioadă înt:re 100 şi 300 de ore. 

Art:. I 20.- (1) ~ăsura int:ernării înt:r-un inst:it:ut: 
n---.edical-educat:iv se ia faţă de minorLll care." din cauza 
st:ării sale fizice sau psihice." are nevoie de un t:rat:an---.ent: 
n-.cdical şi dc un rcgim spccial dc cducaţic. 

(2) l'v1ăsura se ia pe t:in-.p nedet:ern-.inat:, însă n1..1 poat:e 
dura decât: până la în-.pl inirea vârst:ei de 18 ani. 

(3) l'v1ăsura poat:e fi ridicat:ă şi înaint:e de în-.plinirea 
vârst:ei de 18 ani." dacă a dispărut: cauza care a i1---.---.PUS 
luarea acest:eia. DispLlnâ1---.d ridicarea 1---.---.aSLlr11." i1---.st:anţa 

poat:e să ia faţă de 1---.---.i1---.or 1---.---.ăsura i1---.t:ernării înt:r-un cent:ru 
de reeducare. 

(4) Dispoziţiile ar1=. 1 19 alin.(3) se aplică în n-.od 
corespunzăt:or. 

(5) Dacă n-.inorul a devenit: n-.ajor la dat:a judecării, se 
poat:e dispu1---.e i1---.t:er1---.area î1---.t:r-u1---. i1---.St:it:ut: 1---rledical-edLlcat:i v 
până la în-.pl inirea vârst:ei de 20 de ani sau, în locul 
n---.aSLlr11 educat:ive a i1---.t:ernării înt:r-u1---' i1---.St:it:ut: 1---.---.edical
educat:iv, se poat:e disp1..lne obligarea la t:rat:aITlent: ITledical 
şi an-.enda sub f"orn-.a zilelor-an-.endă lnt:l-e 10 şi 20 de 
zile, fiecare zi fiind socot:it:ă înt:re 50.000 şi 200.000 lei 
Sa1..l rrl1..lnCa în f"olos1..tl cOrrl1..u-.it:ăţii pe o perioadă înt:re 
50 şi 150 de ore. 

Art:.12I.- (1) Dacă a t:rccut: ccl puţin un an dc la dat:a 
int:ernar11 în cent:rul de reeducare." iar n---.inorul a dat: 
dovezi t:errleinice de îndrept:are, se poat:e disp1..lne 
liberarea acest:Llia Îl---.ail---.t:e de a devel---.i rrlajor. 

23 
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(2) Cel care a devenit: n-.ajor In cursul judecăţii şi 

inst:anţa a dispL~s int:ernarea În cent:ru de reedL~care până 
la În-.plinirea vârst:ei de 20 de ani poat:e fi liberat: după ce 
a exeCL~t:at: cel pL~ţin L~n an din aceast:ă n-.ăsL~ră, dacă a dat: 
dovezi t:en-.einice de lndrept:are. 

Art:. I 22.- (1) Dacă In perioada I iberării acordat:e 
pot:rivit: ar1:. 121, n-.inorLlI săvârşeşt:e din nou o in1'"racţiLlne 

pent:ru care legea prevede pedeapsa lnchisorii, inst:anţa, 
ţinând scan-.a dc gravit:at:ca in~racţiunii, poat:c dispunc ~lc 
n-.enţinerea liberării, 1'"ie revocarea şi aplicarea unei 
pedepse. În cazLtl În care nLl est:e necesară aplicarea Llnei 
pedepse, se revocă nun-.ai liberarea. 

(2) Dacă In perioada liberării n-.inorul săvârşeşt:e din 
nou o in1'"racţiune pent:ru care legea prevede pedeapsa 
lnchisorii st:rict:e, a det:enţiunii severe sau a det:enţiunii pe 
viaţă, inst:anţa revocă liberarea şi aplică o pedeapsă. În 
cazLtl când nu est:e necesară aplicarea pedepsei, se revocă 
nL~n-.ai liberarea. 

Art:.I23.- (1) Pedepsele care se pot: aplica n-.inorului 
sunt: urn-.ăt:oarele: 

a) Închisoarea st:rict:ă de la 5 la 15 ani, 
prevede pent:ru in1'"racţiunea săvârşit:ă 

det:enţiunii pe viaţă; 
b) Închisoarea st:rict:ă de la 3 la 

prevede pent:rL~ in1'"racţiL~nea 

det:enţiunii severe; 

12 ani, 
săvârşit:ă 

când legea 
pedeapsa 

când legea 
pedeapsa 

c) lnchisoarea st:rict:ă lnt:re lin-.it:ele reduse la jLln-.ăt:at:e 
ale pedepsei prevăzut:e de lege pent:ru in1'"racţiunea 

săvârşit:ă, când legea prevede pent:ru aceast:a pedeapsa 
Închisorii st:rict:e, 1'"ără ca n-.inin-.ul Închisorii st:rict:e 
aplicabile n-.inorulLli să depăşească 3 ani; 

d) Închisoarea Înt:re lin-.it:ele reduse la jun-.ăt:at:e ale 
pedepsei prevăzut:e de lege pent:ru in1'"racţiunea săvârşit:ă, 

când legea prevede pent:ru aceast:a pedeapsa Închisorii; 
e) an-.enda sLlb 1'"om-.a zilelor-an-.endă, Înt:re 5 şi 180 de 

zile, fiecare zi fiind socot:it:ă lnt:re 50.000 lei şi 500.000 
lei; 

n I-.-.unca În 1'"olosul con-.unit:ăţii, Înt:re 50 şi 250 de ore. 
(2) Pedepsele aplicat:e n-.inorLllui se execLlt:ă În regin-'LlI 

prevăzut: ln legea pent:ru exeCLlt:area pedepselor. 
(3) Pcdcpsclc con-.plcn-.cnt:arc nu sc aplică n-.inorLlILli. 
(4) Condan-.nările pronunţat:e pent:ru 1'"apt:ele săvârşit:e În 

t:in-.pul n-.inorit:ăţii nu at:rag incapacit:ăţi sau decăderi. 

Art:. I 24.- (1) În cazul suspendării condiţionat:e a 
execut:ării pedepsei aplicat:e n-.inorului, t:ern-.enul de 
Incercare se con-'pLlne din durat:a pedepsei lnchisorii la 
care se adaLlgă Lln int:erval de t:in-.p de la 6 lLlni la 2 ani, 
st:abilit: de inst:anţă. Dacă pedeapsa aplicat:ă const:ă În zile 
- an-.endă, t:ern-.enLtl de Încercare est:e de 6 lLtni. 

(2) Pe durat:a t:ern-.enului de lncercare, dar până la 
În-.plinirea vârst:ei de 18 ani, inst:anţa poat:e dispune 
Încredinţarea supravegherii n-.inorului unei persoane din 
cele arăt:at:e În ar1:.1 17 ori Llnei inst:it:Llţii legal Însărcinat:e 
cu supravegherea n-.inorilor sau serviciului de reint:egrare 
socială şi supravcghcrc, pot:rivit: art:. I 18. Inst:anţa poat:c 
st:abili, t:ot:odat:ă, pent:ru n-.inor una sau n-.ai n-'Lllt:e 
obligaţii dint:re cele prevăzut:e În art:. 11 7 alin.(3), iar dLlpă 
În-.plinirea vârst:ei de 18 ani, inst:anţa poat:e să oblige pe 
n-.lnor la respect:area de căt:re acest:a a n-.ăsurilor de 
supraveghere orI a obligaţiilor prevăzut:e ln ati. I 03 şi 

ar1:. 1 07. 
(3) Dispoziţiile ar1:.95 alin.(3), art:.96 alin.(3), 

ar1:.97 şi ar1:.98 se aplică În n-.od corespunzăt:or. 
(4) Sust:ragerea n-.inorului de la lndeplinirea obligaţiilor 

prevăzut:e În ar1:. I 17 alin.(3), ati. I 03 şi ati. I 07 poat:e 
at:rage revocarea suspendării condiţionat:e pot:rivit: ati. I 04 
alin.(2) şi ar1:. 107 alin.(2). 

(5) În cazul neÎndeplinirii n-.ăsurilor de supraveghere 
ori a obligaţiilor st:abi lit:e de inst:anţă, pot:rivit: ati. I 03, se 
aplică ln n-.od corespunzăt:or dispoziţiile ar1:. 104 alin.(2). 

Art:.I25.- (1) În cazul suspendării execut:ării pedepsei 
sL~b sL~praveghere aplicat:e n-.inorLtlLd, t:ern-.enLtl de 
lncercare se con-'pune din durat:a pedepsei lnchisorii, la 
care se adaugă un int:erval de t:in-.p de la un an la 3 ani, 
st:abilit: de inst:anţă. 

(2) Pe dLlrat:a t:erl-.-.enului de Încercare, inst:anţa poat:e 
dispune luarea vreuneia din n-.ăsurile prevăzut:e ln arte. I 24 
alin.(2). 
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Art:.126.- În cazul infracţiLlnilor sancţionate cu 
pedeapsa lnchisorii sau cu pedeapsa lnchisorii stricte de 
cel mult 2 ani, instanţa poate să nu aplice nici o pedeapsă 
rn.inorulLli care nu a avut antecedente penale, a acoperit 
prejLldiciLlI caLlzat şi a dat dovezi tern.einice că se poate 
lndrepta chiar fără aplicarea unei pedepse. 

Art:.I27.- (1) În cazul infracţiunilor pentru care legea 
prevede pedeapsa închisorii sau a închisorii stricte de cel 
n-.ult 5 ani, instanţa, după stabilirea pedepsei, poate să 
al"'l."'l.al"'l.e aplicarea acesteia., dacă 1"'l."'l.inorLll nLl are 
antecedente penale, a acoperit prejLldiciLtI caLlzat saLl 
dovedeşte că are posibilitatea de a-l acoperi şi după 

savarşirea fal-,tei a dat dovezi ten-.einice că se poate 
îndrepta chiar fără aplicarea pedepsei. 

(2) În cazul ln care instanţa an-.ână aplicarea pedepsei, 
aceasta fixează In cuprinsul hotărârii data la care 
url-.-.ează să se pronunţe asupra pedepsei, care nu poate 
depăşi 2 ani din mon-.entul pronunţării hotărârii. 

(3) Intervalul de tin-.p dintre n-.on-.entul pronunţării 

hotărârii şi data fixată de instanţă potrivit alin.(2) 
constituie perioadă de probă pentru n-.inor. 

(4) În perioada de probă, dar până la în-.plinirea vârstei 
de 18 ani, instanţa poate dispune încredinţarea n-.inorului 
unei persoane din cele arătate în ati. 1 17 ori unei instituţii 
Icgal însărcinatc cu supravcghcrca n-.inorLIILli saLl 
serviciLlILli de reintegrare socială şi supraveghere, putând 
sa dispună totodată pentru minor unele din obligaţiile 

prevăzLlte în art. 1 17 alin.(3). 
(5) Dacă n-.inorLlI a aVLlt o conduită corespLlnzătoare în 

perioada de probă, instanţa poate să nu aplice nici o 
pedeapsă, iar dacă n-.ino.-ul nu a aVLlt o conduită 

corespLll,z:ătoare., instanţa poate fie sa al"ane Inca o dată 
pentru acelaşi tern-.en aplicarea pedepsei, fie să aplice 
pedeapsa în lirnitele prevăzLlte de lege. 

TITLUL V 
lVIĂSURILE DE SIC-URANŢĂ 

CAPITC>LUL I 
DISPC>ZIŢII C.ENERALE 

Art:.I28.- (1) lV1ăsLlrile de sigLlranţă aLl ca scop 
înlăturarea unei stări de pericol şi preîntân-.pinarea 
săvâ'-şi.-ii faptelo.- p.-evăzLlte de legea penală. 

(2) lV1ăsurile de siguranţă se iau f'aţă de persoanele care 
aLl con-.is fapte prevăzute de legea penală. 

(3) lV1ăsLlrile de siguranţă se pot lua chiar dacă 

făptLlÎtorLtlLlÎ nLI i se aplică o pedeapsă, CLI excepţia 

măsurilor prevăzute în art. 129 lit.d) şi e). 

Art:.I29.- lV1ăsurile de siguranţă sunt: 
a) obligarea la tratament medical; 
b) internarea n-.edicală; 
c) interzicerea de a ocupa o funcţie sau de a exercita o 

pro1"esie, o n-.eserie ori o altă ocupaţie; 

d) interzicerea de a se afla în anun-.ite localităţi; 
e) interdicţia de a reveni în locuinţa 1"amiliei pe o 

perioadă detern-.inată; 

f) expulzarea străinilor; 
g) con1"lscarea specială. 

CAPITC>LUL II 
REC.IlVIUL lVIĂSURILC>R DE SIC.URANŢĂ 

Art:."l30_- (1) Dacă făptuitorul, din cauza unei 
intoxicării cronice prin alcool, stLlpefiante 
asen-.enea substanţe, prezintă pericol pentru 
acesta poate fi obligat sa se prezinte în l-.-.od 
tratan-.ent n-.edical până la însănătoşire_ 

boli ori a 
alte saLl 

societate, 
regulat la 

(2) Când persoana faţă de care s-a luat această n-.ăsură 
nLI se prezintă regLtlat la tratament, se poate dispLlne 
internarea medicală_ 

(3) Dacă persoana obligată la tratan-.ent este condamnată 
la o pedeapsă privativă de libertate, tratan-.entul se 
efectuează şi în tin-.pul executării pedepseL 

(4) lV1ăsura obligării la tratan-.ent medical poate 1"1 luată 
In n-.od provizoriu şi în cursul urn-.ăririi penale sau al 
judecăţiL 

Art:. "13"1.- (1) Când făptuitorul este bolnav n-.intal ori 
toxicon-.an şi se află într-o stare care prezintă pericol 
pentru societate, se poate lua n-.asura internării acestuia 
într-un institut n-.edical de specialitate, până la 
însănătoş i re_ 
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(2) Această n-.ăsură poate fi luată şi în cursul urrnăririi 
pen.ale sau al judecăţii. 

(3) Persoana inten-.ată care păI-ăseşte făTă învoil-e 
in.stit1..1tul n-.edical va fi obligată, C'-l sprijinul organelor de 
poliţie, să revină la institut, dacă legea nu prevede altfeL 

Art:.132.- (1) Când făptuitorul a săvârşit fapta datorită 
incapacităţii, nepregătil-ii sau altor cauze cal-e îl fac 
il-.-.propriLl pel-.trLl OCLlparea Llnei al-.Lll-.-.ite fLlncţii ori pentrLl 
exercitarea unei profesi i, n.-.eseri i sau altei ocupaţi i, se 
poate lua l-.-.asura il-.terzicerii ocuparll acelei fUl-.Cţii sau 
exercitării acelei profesii, n-.eserii ori ocupaţii. 

(2) Această l-.-.aSLlI-a poate fi revocată la cerel-e, dLlpă 

trecerea 1..11-.ui terl-.-.el-. de cel PUţil-' un. an., dacă se constată 
că ten-.eiLlrile care au irnp1..1s 11..1area ei a1..1 Încetat. O nOLlă 

cerere n.u se poate ~ace decât după trecerea unui tern.-.el-. de 
cel pLlţin Lln an de la data respingerii cererii anterioare. 

(3) l'v1ăsLlI-a interzicel-i i Llnei fLlncţi i saLl pl-ofesi i poate fi 
luată îl-. 1-.-.od provizoriu şi îl-. curs,-tl url-.-.ăririi pel-.ale saLl al 
judecăţii. 

(4) Această n.-.ăsură nu 
persoanelor care exercită 

responsabilităţi sindicale saLl 
activitate îl-. dOl-.-.eniLtl presei. 

poate fi luată în cazul 
un mandat electiv, au 
patronale ori desfăşoal-ă o 

Art:.133.- (1) Dacă instanţa constată că pl-ezenţa Llnei 
persoane condan-.nate la pedeapsa privativă de libertate de 
cel pLlţin Lln an În localitatea Llnde a săvâl-şit infl-acţiLlnea 

saLl În alte local ităţi constitLlie Lln pel-icol gl-av pentl-Ll 
societate, poate lLla faţă de aceasta n-.ăsLlI-a interzicel-ii de 
a se afla In acea localitate saLl Îl-. alte localităţi anLln-.e 
detern-.inate prin l-.otărârea de condal-.-.nal-e. 

(2) Această n-.ăsLlI-ă poate fi lLlată pe o dLlI-ată de până la 
5 ani şi poate fi PI-elLlngită dacă nLl a dispăI-Llt pel-icolLll 
care a jLlstificat lLlarea 1-.-.aSLlI-ll. PrelLll-.gil-ea nLl poate 
depăşi dLlI-ata n-.ăsLlri i lLlate iniţiaL 

(3) l'v1ăsLlra de siguranţă poate ~I revocată la cerel-e saLl 
din oficiLl. dLlpă tl-ecerea LlnLti tern-.el-. de cel pLlţin LU-. al-.. 
dacă tel-.-.eiLlrile care aLl il-'-'PLlS lLlal-ea ei aLl Încetat. O nOLlă 

cerere n1..1 se poate ~ace decât după trecerea un1..1i tern-.en de 
cel p1..1ţin Lln an de la data respingerii cererii antel-ioare. 

Art:.134.- (1) Dacă instanţa constată că prezenţa. în 
locLtinţa fan-.iliei. a persoanei condan-.nate la pedeapsa 
privativă de libertate de cel p1..1ţin 1..1n an pentr1..1 loviri sa1..1 
orice alte acte de violel-.ţă ca1..1zatoare de s1..1feril-.ţe fizice 
sa1..1 psil-.ice ori pentr1..1 vătămare corporală. sa1..1 pentr1..1 act 
sex1..1al cu 1..1n n-.inor. ol-i pentru corLlpţie sexLlală, săvâl-şite 
aS1..1pra 1..11-.1..1i l-.-.el-.-.br1..1 de ~al-.-.ilie. cOl-.stit1..1ie 1..11-. pericol grav 
pentr1..1 ceilalţi n-.el-.-.bri ai fan-.iliei. poate 11..1a faţă de această 
persoana n-.ăsura il-.terzicerii de a reveni în loc1..1inţa 

fan-.iliei. la cererea părţii vătăn-.ate. 
(2) Această I-.-.ăs1..1ră poate ~I 11..1ată pe o d1..1rată de până la 

2 ani şi poate fi prel1..1ngită dacă n1..1 a dispăr1..1t pericol1..11 
care a justificat luarea 1-.-.asurl1. Prelul-.girea I-.U poate 
depăşi durata n-.ăsurii luate iniţiaL 

(3) l'v1ăsura poate ~I luată în n-.od provizoriu şi în cursul 
urn-.ăririi pen.ale sau al judecăţii. 

(4) Partea vătăn.-.ată poate cere oricân.d revocarea 
n-.ăsurii prevăzute în alin.( 1). 

Art:.13S.
in.fracţiun.e 

ţării. 

(1) Cetăţeanului străin care 
se poate in.terzice răn.-.ân.erea 

a 
pe 

(2) În. caz1..11 In. care exp1..11zarea în.soţeşte 
privativă de libertate, aducerea la în.deplin.ire a 
are loc după executarea pedepsei. 

con"""l.is c> 
teritoriul 

pedeapsa 
expulzării 

(3) În.cetarea exp1..11zării se pron1..1n.ţă de in.stan.ţă. 
(4) Persoan.ele prevăzute în. prezen.tul articol n.u vor fi 

expulzate dacă există pericolul real de a fi con.dan.-.n.ate la 
1-.-.oarte ori de a fi supuse la tortură, tratan.-.en.te in.un.-.an.e 
sau dcgradan.tc în statul în. carc ar urn.-.a să fic cxpulzatc 
sau dacă sun.t căsătorite cu cetăţen.i ron.-.ân.i, au don.-.iciliul 
şi fan.-.ilia în. Ron.-.ân.ia, iar căsătoria este an.terioară 

săvâl-şirii faptei. 

Art:.136.- (1) Sun.t supuse con.fiscării speciale: 
a) bunul-ile pl-oduse ori care au dobândit un alt I-egin-. 

juridic prin infracţiune; 
b) b'-In.urilc carc au scrvit sau carc au fost dcstinatc sa 

serveasca la savarşirea '-Inei infl-acţiuni, dacă SLlnt ale 
făptuitorului sau dacă, aparţinând altei pel-soane, aceasta a 
cunoscut n-.odul lor de folosire. Această 1-.-.ăsură nu poate 
fi disPLlSă În cazLll infl-acţiLlnilol- săvâl-şite pl-in presă; 
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c) bLu-'L~rile care aL~ f"ost: 
săvârşlrea Llnel lnf"racţlLlnl 

făpt:Lll t:or; 

dat:e 
saLI-

pent:rL~ 

pent:rLl a 
a det:ern-.ina 
răsplăt:l pe 

d) bLlnLlrlle dobândlt:e prln săvârşlrea lnf"racţlLlnll, dacă 
nLl SLU-.t: rest:it:Ldt:e persoal-.ei văt:ărnat:e şi îl-. rnăSL~ra în care 
l-'L~ servesc la despăgLlblrea acest:ela; 

e) bLlnLlrlle deţlnLlt:e în cont:ra dlspozlţlllor legale. 
(2) Dacă bunurlle supuse confiscărll nu se gasesc, se 

confiscă echivalent:LlI lor în bani saLl bLlnLlrile dobândit:e în 
10cLd acest:ora. 

(3) 11-.st:al-.ţa poat:e sa l-.Ll dlspLu-.ă cOl-.fiscarea bLll-.LlILll, 
dacă accst:a Tacc part:c dlnt:rc n-'ljloacclc dc cXlst:cnţă, dc 
t:rebulnţă zllnlcă orl de exerclt:are a prof"eslel f"ăpt:ult:orulul. 

"rrrLUL VI 
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ 

ECec1:ele 
an-.nist::iei 

Prescripţia 

răspunderii 

penale 

TerITI.e.-.ele de 
prescripţie a 
răspunderii 

penale 

Înt::reruperea 
cursului 
prescripţiei 

Suspendarea 
cursului 
prescripţiei 

Ter ..... enele de 
prescripţie a 
răspunderii 

penale peflt::ru 
ITIinori 

Lipsa 
plângerii 
prealabile 

A.r1:.137.- (1) A.n-.nist:ia înlăt:Llră răspLlnderea penală 

pent:rLl f"apt:a săvârşit:ă. Dacă int:ervine dLlpă condal-.-.nare, 
ea înlăt:Llră Şl exeCLlt:area pedepsel pronLlnţat:e, preCLln-. Şl 

celelalt:e conseclnţe ale condamnărll. A.n-.enda încasat:ă 

arlt:eriaT ar1:--.1--..Îst:iei l--..Ll se rest:it:Llie_ 
(2) A.n-.nlst:la nLl are ef"ect:e 

sigLI-ranţă~ n--.ăsLlrilar edLI-cat:ive 
persoanel văt:ămat:e. 

aSLlpra n-.ăsLlrllor de 
Şl aSLlpra drept:Llrllor 

A.r1: .• 38.- ( 1) Prescrlpţla înlăt:Llră răspLlnderea penală. 
(2) Prescrlpţla nLl înlăt:Llră răspLlnderea penală în cazLlI 

lnf"racţlunllor cont:ra un-.anlt:ăţll. 

A.r1:. .39. - (1) Tern-.enele de prescrlpţle a răspLlnderll 

pcnalc SLlnt:: 
a) 25 anl, când legea prevede pent:ru lnf"racţlunea 

săvârşlt:ă pedeapsa det:enţlunll pe vlaţă; 
b) 20 anl, când legea prevede pent:ru lnf"racţlunea 

săvârşlt:ă pcdcapsa dct:cnţlunll scvcrc; 
c) 15 anl, când legea prevede pent:ru lnf"racţlunea 

săvârşlt:ă pedeapsa închlsorll st:rlct:e n-.al n-.are de 10 anl; 
d) 10 anl, când legea prevede pent:ru lnf"racţlunea 

săvârşlt:ă pedeapsa închlsorll st:rlct:e n-.al n-.are de 5 anl, dar 
carc nu dcpăşcşt:c 10 anl; 

e) 5 al-.1, când legea prevede pent:rLI lnf"racţlunea 

săvârşit:ă pedeapsa 11--.chisar-j-j st:rict:e irlt:re LlrI an şi 5 ani; 
f") 3 anl, când legea prevede pent:ru lnf"racţlunea săvârşlt:ă 

pedeapsa închlsorll, an-.el-.da sL~b f"orn-.a zllelor-an-.endă orl 
n-.unca în f"olosul con-.Ll1-.1t:ăţll. 

(2) Prevederlle alln.( 1) 11t:.e) se apllcă Şl în cazul 
pedepselor prevăzL~t:e de lege pent:ru persoana jurldlcă. 

(3) Tern-.enele prevăzL~t:e îl-. prezent:ul artlcol se socot:esc 
de la dat:a săvârşlrll lnf"racţlunll. În cazul lnf"racţlLlnllor 
cont:inL~e t:ern-.enLd cL~rge de la dat:a încet:ării acţiul-.ii sau 
lnacţlunll, lar în cazLd 11-.f"racţlLu-.llor cont:lnL~at:e, de la dat:a 
săvârşirii Lllt:il--.--.ei acţiLlrli SaLt 11--.acţ-iLll,i_ 

Ar1:.140.- (1) Cursul t:ern-.enulul prescrlpţlel prevăzut:e 
în art:. 139 sc înt:rcrupc prln îndcpllnlrca orlcărul act: carc, 
pot:rlvlt: legll, t:rebule con-.unlcat: învlnult:ulul sau 
lnculpat:ulul îl-. desfăşurarea procesLtlul penal. 

(2) După fiecare îl-.t:rerLlpere începe să curgă un 1-'0U 
t:ern-.en de prescrlpţle. 

(3) Înt:reruperea cursulLll prescrlpţlel produce ef"ect:e f"aţă 
de t:oţl partlclpanţll la lnf"racţlune, chlar dacă act:LlI de 
înt:rerupere prlveşt:e l-.Lln-.al pe unll dlnt:re el. 

(4) Tern-.enele prevăzut:e în art.l 39, dacă aLl f"ost: depăşlt:e 
cu îl-.că o jun-.ăt:at:e, vor fi socot:lt:e îndepllnlt:e orlcât:e 
irlt:reruperi ar irlt:erverll_ 

Ar1:.141.- (1) CursLlI t:ern-.enuILll prescrlpţlel prevăzLlt:e 
în art.l 39 est:e suspendat: pe t:1n-'PLlI cât: o dlspozl ţle legală 
saLl o îl-.-.prejurare de l-.eprevăzLlt: ori de neînIăt:L~rat: 

în-.piedică pLlnerea în n-.işcare a acţiunii penale saL~ 

cont:lnL~area procesLlILd pel-.al. 
(2) Prescripţia îşi reia cLlrsLlI din ziLla în care a încet:at: 

CaL-lZa de sLlspel--.dare_ 

A.r1:.142.- Tern-.enele de prescripţie a răspLlnderi i penale 
se redLlc la jun-.ăt:at:e pent:ru cei care la dat:a săvârşirii 

inf"racţiLlnii eraLl n-.inori. 

A.r1:.143.- (1) În cazLlI inf"racţiunilor pent:ru care punerea 
în n-.lşcare a acţiLln11 penale est:e condiţionat:ă <-'le 
int:rodL~cerea Llnei plângeri prealabile de căt:re persoana 
v ăt:ăn-.at:ă, lipsa acest:ei plângeri înlăt:Llră răspunderea 

penală. 
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Îrn.păcarea 
părţilor 

E'-ec-=ele 
graţierii 

Prescripţia 

execut:ării 

pedepsei 

Terrrteuele de 
prescripţie a 
execut:ării 

pedepsei 

TerITleuele de 
prescripţie a. 
execut:ării 

pedepsei 
pellt:ru ITIinori 

Î"t:reruperea. 
cursului 
prescripţiei 

execut:ă.-ii 

pedepsei 

(2) Retragerea plângerii prealabile, de asen-.enea, 
înlătLlră răspLlnderea penală. 

(3) Fapta care a adLls o v ătăt-.-.are t-.-.ai n-.ultor persoane 
atrage răspunderea penală, chlar dacă plângerea prealabllă 
s-a ~acut sau se n-.enţine nun-.ai de către una dintre ele. 

(4) Fapta atrage răspunderea penală a tuturor 
participanţilor la săvârşirea acesteia, chiar dacă plângerea 
prealabilă s-a Tacut sau se n-.enţine cu privire nun-.ai la 
unul dintre ei. 

(5) În cazul în care cel vătăn-.at este o persoană 11psită de 
capacitate de exerciţiu ori cu capacitatea de exerciţiu 

restrânsă, acţiunea penală se pune în t-.-.işcare şi din oficiu. 

Art:. ~ 44.- (1) 
Icgc în I ătură 
civilă. 

În-.păcarea părţllor în cazurlle prevăzute de 
răspundcrca pcnală Şl stlngc Şl acţlunca 

(2) În-.păcarea este personală şi produce efecte nun-.ai 
dacă intervine până la ran-.anerea definitivă a hotărârii. 

(3) Pentru persoanele I1pslte de capacltate de exerclţlu 
în-.păcarea se face nun-.ai de reprezentanţii lor legali. Cei 
cu capacitate de exerciţiu restrânsă se pot î~-.păca cu 
încLlviinţarea persoanelor prevăzute de lege. In-.păcarea 

produce efecte şi In cazul în care acţiunea penală a fost 
pusă în n-.işcare din oficiu. 

TITLUL VII 
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ SAU lVIC>DIFICA 

EXECUTAREA PEDEPSEI 

Art:.145.- (1) Ciraţierea are ca efect înlăturarea, în totul 
sau In parte, a executării pedepsei ori COI-.-.utarea acesteia 
în alta I-.-.al uşoară. 

(2) Ciraţierea nu 
con-.plel-.-.entare, afară 
actLll de graţiere. 

are efecte asupra pedepse lor 
de cazul când se dispune altfel prin 

(3) Ciraţierea nu are efect asupra t-.-.ăsLlrilor de sigLlranţă 
Şl n-.ăsurllor educatlve, afară de cazul când se dlspune 
altfel prin actul de graţiere. 

(4) Ciraţierea are a~ecte şi asupra pedepselor a caror 
execLltare este sLlsl::>endată condiţionat. În acest caz, l::>artea 
din terrrlenul de încercare care reprezintă durata pedepsei 
pronunţate de instanţă se redLlce In I--.--.od corespunzător. 
Dacă suspendarea condiţionată este revocată sau anulată, 
se execută nun--.ai partea din pedeapsă răt-.-.asă negraţiată. 

Art:.146.- (1) Prescripţia înlătură executarea pedepsei 
principale. 

(2) Prescripţla nu înlătură executarea pedepselor prlncipale 
pronunţate pentru infracţiunile contra un--.anităţii. 

Art:.147.- (1) Tern--.enele de prescripţie a execLltării 

pedepsel sunt: 
a) 20 dc anl, când pcdcapsa carc urn--.caza a ~1 cxccutată 

este detenţiunea pe viaţă sau detenţiunea severă; 
b) 5 ani, plus dLlrata pedepsei închisorii stricte sau 

închisorii care urn--.ează a fi executată, dar nLl n--.ai t-.-.ult de 
15 anl, în cazul pedepselor cu închlsoarea; 

c) 3 anl, In cazul pedepsel an--.enZll sub forn--.a 
zilelor-amendă şi a muncii în ~olosul comunităţii. 

(2) Prevederile alin.( 1) lit. c) se aplică corespunzător şi 
în cazul pedepselor aplicate persoanei juridice. 

(3) Tern--.enele prevăzute In alin.(l) se socotesc de la 
data când hotărârea de condan--.nare a răn--.as de~'inlt1vă. 

(4) În cazul revocarll suspendării condiţionate a 
executării pedepsei sau a suspendării executării pedepsei 
SLlb sLlpraveghere, tern--.enul de prescripţie începe sa cLlrga 
de la data când hotărârea de revocare a răn--.as definlt1vă. 

(5) l'v1ăsurllc dc slguranţă nu sc prcscrlu. 

Art:.148.- Tern--.enele de prescripţie 

pedepsei se redLlc la jun--.ătate pentrLl cei 
săvârş-irl1 -irlfracţlLI-n-i-j erau TT"llnor-i_ 

a executări i 
care la data 

Art:.149.- (1) Cursul terrnenului prescripţiei executării 
pedepsei se întrerupe prin începerea executării pedepsei. 
SLlstragerea de la executare, după tnceperea executării 

pedepsei, face să curgă un nou tern--.en de prescripţie de la 
data sustragerii. 

(2) Cursul tern--.enulul prescripţlel executărli se întrerupe 
şi prin săvârşirea din nou a unei infracţiuni. 
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Suspenda.-ea 
cursului 
prescripţiei 

exec ..... ării 
pedepseÎ 

Art:. -. SO.- (1) Cursul tcrmcnului prcscripţici cxccutării 
pedepsei este suspendat 1n cazurile şi condiţiile prevăzute 
în Codul de procedură penală. 

(2) Prescripţia îşi reia cursul din ziua în care a încetat 
cauza de suspendare. 

TITLUL VIII 
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CC>NSECINŢELE CC>NI>AlVINĂRII 

ReabHit:area 
de drept: 

ReabHit:area 
judecăt:o

.-ească 

Calculul 
t:erITIenului de 
reabilit:are 

CondiţHle 

.-cabilit:ă.-ii 

j udecăt:o.-eşt:i 

ECect:ele 
.-eabilit:ă.-ii de 
d.-ept: şi 
j udecăt:oreşt:Î 

Art:.-'SI.- (1) Reabilit:area de drept: are loc în cazul 
condamnării la an-.endă sub forn-.a zilelor-an-.endă, la 
muncă 1n folosul comunit:ăţii sau la pedeapsa închisorii, 
dacă în decurs de 3 ani condamnat:ul nu a săvârşit: nici o 
alt:ă infracţiune. 

(2) Prevederile art. 155 se aplică în n-.od corespunzăt:oT. 
(3) Reabilit:area de drept: poat:e fi const:at:at:ă şi de 

inst:anţa de judecat:ă. În acest: caz inst:anţa veriTlcă 
îndeplinirea condiţiilor prevăzut:e în alin.( 1), după care 
pronunţă o hot:ărâre în const:at:are. 

Art:.IS2.- (1) Condamnat:ul poat:e fi reabilit:at:, la cerere, 
de inst:anţa judecăt:orească: 

a) în cazul condan-.nării la pedeapsa închisorii st:rict:e. 
după t:recerea unui t:ern-.en de 5 ani, la care se adaugă 
jun-.ăt:at:e din durat:a pedepsei pronunţat:e; 

b) în cazul condamnării la pedeapsa det:enţiunii severe 
ori la pedeapsa det:enţiunii pe viaţă cOl-.-.ut:at:ă sau înlocuit:ă 
cu pedeapsa det:enţi~lnii severe, după t:recerea unui t:erl-.-.en 
dc 7 ani, la carc sc adaugă o jun-.ăt:at:c din durat:a pcdcpsci 
pronunţat:e; 

c) în cazul condamnării la pedeapsa det:enţiunii pe viaţă 
considerat:ă execut:at:ă ca urmare a graţierii, a împlinirii 
t:ern-.enului de prescripţie a execut:ării pedepsei sau a 
1n-.plinirii t:ern-.enului prevăzut: de lege 1n cazul liberării 

condiţionat:e, după t:recerea unui t:ermen de 20 de ani. 
(2) Inst:anţa poat:e dispune, în cazuri excepţionale, 

reducerea t:erl-.-.enelor prevăzut:e în acest: art:icoL 
(3) Condal-.-.nat:ul decedat: până la în-.plinirea condiţiilor 

de reabilit:are poat:e fi reabilit:at: dacă inst:anţa, evaluând 
con-.portarea condamnat:ului până la deces, apreciază că 
merit:ă acest: beneficiu. 

Art:.-'S3.- (1) Tern-.enele prevăzut:e în art:.152 şi 153 se 
socot:esc de la dat:a când a luat: sffirşit: execut:area pedepsei 
principale sau de la dat:a când aceast:a s-a prescris. 

(2) Pent:ru cei condamnaţi la amendă sub forma zilelor -
amendă, t:ermenul curge din l-.-.oment:ul în care amenda a 
fost: acl-.it:at:ă sau execut:area ei s-a st:ins în orice alt: l-.-.od. 

(3) În caz de graţiere t:ot:aIă sau de graţiere a rest:ului de 
pcdcapsă, t:crn-.cnul curgc dc la dat:a act:ului dc graţicrc, 
dacă la acea dat:ă hot:ărârea de condamnare era definit:ivă 
şi de la rămânerea definit:ivă a hot:ărârii de condal-.-.nare, 
dacă act:ul de graţiere se referă la infracţiuni în curs de 
judecat:ă. 

Art:.I S4.- (1) 
admit:e 
condiţii: 

dacă 

Cererea de reabilit:are judecăt:orească se 
cel condamnat: înt:runeşt:e următ:oarele 

a) nu a suferit: o nouă condan-.nare în int:ervalul prevăzut: 
1n art. 152; 

b) îşi are asigurat:ă exist:enţa prin munca sau prin alt:e 
mijloace onest:e, precul-.-. şi în cazul când are vârst:a de a fi 
pensionat: sau est:e incapabil de l-.-.uncă; 

c) a avut: o bună conduit:ă; 
d) a achit:at: 1n 1nt:rcgin-.c chclt:uicli lc dc judccat:ă şi 

despăgubirile civile la platea cărora a fost: obligat:, în afară 
de cazul când partea văt:ămat:ă a renunţat: la despăgubiri, 
sau când inst:anţa const:at:ă că cel condan-.nat: şi-a îndeplinit: 
1n n-.od regulat: obligaţiile privit:oare la dispoziţiile civile 
din hot:ărârea de condamnare. 

(2) Când inst:anţa const:at:ă că nu est:e îndeplinit:ă condiţia 
de la alin.( 1) lit:.d), dar aceast:a nu se dat:orează relei-voinţe 
a condan-.nat:ului, poat:e dispune reabilit:area. 

Art:. -. SS.- ( 1) Reabi lit:area face să 1ncet:eze decăderi le şi 
int:erdicţiile, precul-.-. şi incapacit:ăţile care rezult:ă din 
condan-.nare. 

(2) Reabilit:area nu are ca url-.-.are obliga ţia de reint:egrare 
1n funcţia din care Tapt:uit:orul a fost: scos 1n urma 
condamnării ori de rechemare în cadrele permanent:e ale 
forţelor armat:e sau de redare a gradului milit:ar pierdut:. 
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ReÎnnoirea 
cererii de 
.-eabili-t:a.-e 
j udecă-t:o.-ea
scă 

Anularea 
reabilit:ării 

(3) De asen:"l.en.ea, reabilitarea nL~ 

n'l.ăsurilor de siguranţă, cu excepţia 
arC 1 29 lit.d) şi e) . 

are 
celor 

efecte asupra 
prevăzL~te în 

.Art:.156.- (1) În caz de respingere a cererii de 
reabilitare, l'l.U se poate face o noua cerere decât după un 
tern'l.en de 3 anI în cazul condan'l.nării la pedeapsa 
dctcnţiunii scvcrc şi după un tcrn'l.cn dc 2 anI în cazul 
condamnării la pedeapsa închisorii stricte; aceste tern'l.ene 
se socotesc de la data respiI'l.gerii cererii. 

trebuie (2) Condiţiile prevăzute In art.l 54 
îndeplinite şi pentru intervalul de tin'l.p care a 
noua cerere. 

să fie 
precedat 

(3) Cererea respinsa ca 
condiţii de formă poate fi 
procedură penală. 

urrrlure a 
reînnoită 

neîndeplinirii unor 
potrivit Codului de 

.Art:. 157. - Reabil itarea j udecătoreasă va fi anulată când 
după acordarea ei s-a descoperit ca cel reabilitat rnai 
suferise o condan'l.nare care, dacă ar fi fost cunoscută, ar fi 
condus la reSpiI'l.gerea cererii de reabilitare. 

TITLUL IX 
ÎNŢELESUL UNC>R TERlVIENI SAU EXPRESII ÎN LEC;EA PENALĂ 

Săvârşirea 

unei 
in.-r.-acţiu.-.i 

Public 

Consecinţe 

deosebit: de 
grave 

Fu neţiona.
public 

Funcţionar 

Persoană care 
exe.-cit:ă un 
serviciu de 
in.-t:e.-es public 

Rude 
apropiat:e 

lVIeI ... bru de 
Can-.ilie 

InCorn-.aţii 

secret:e de st:at: 
şi •• -.sc.-isu.-i 
o-t.ciale 

ArITIe 

.Art:.158.- Prin săvârşireLL unei i~fi~LLcţiuni sau comiTereLL 
unei i~fi~LLcţiuni se înţelege săvârşirea oricăreia dintre 
faptele pe care legea le pedepseşte ca infracţiune 

consun'l.ată sau ca tentativă, precurn şi 

acestora ca autor, instigator sau cornplice. 
participarea 

Art:." 59.- Prin tern'l.enul public se 
priveşte autorităti le publice, instituţii le 
persoane juridice de drept public . 

înţelege tot 
publice sau 

ce 
alte 

.Art:.160.- Prin consecinţe deosebiT de grLLve se înţelege 
o pagubă n'l.aterială n'l.ai n'l.are de 3.000.000.000 lei sau o 
perturbare deosebit de gravă a activităţii, cauzate vreuneia 
dintre unităţile la care se referă art.l 59 ori altei persoane 
juridice sau fizice . 

.Art:.161.- Prin .funcţionLLr public se înţelege orice 
persoană care exercită pern'l.aI'l.ent sau ten'l.porar o 
lTlsarcinure de orice Tlatură~ în serviciul vreuneia dintre 
unităţile la care se referă art. 159 . 

.Art:.162.- Prin .funcţionLLr se 
care exercită o însărcinare în 
juridicc dc drcpt privat. 

înţelege orice 
serviciul unei 

persoal'l.ă 

persoane 

.Art:.163.- Prin persoLLnă ccrre e:xerciTă un serviciu de 
inTeres pulJlic se înţelege orice persoal'l.ă particulară care 
exercită o profesie de interes public, pentru care este 
necesară o abilitare specială a autorităţilor publice şi care 
este supusă cOI'l.trolului acestora. 

.Art:.164.- (1) Rude apropiaTe sunt ascendenţii şi 

descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precurn şi 

persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de 
rude. 

(2) Dispoziţiile din legea penală privitoare la rude 
apropiate. în lin'l.itele prevăzute de alin.( 1), se aplică, în 
caz de adopţie. atât persoanei adoptate. cât şi 

dcsccndcnţilor accstcia şi în raport cu rudclc ·fIrcşti . 

.Art:.165.- Prin membru de .fâmilie 
ruda apropiată, dacă aceasta din 
gospodăreşte în'l.preună cu făptuitorul . 

se înţelege soţul sau 
urn'l.ă locuieşte şi 

.Art:.166.- (1) I~fiJrmLLţii secreTe de STLLT sunt inforn'l.aţiile 
clasificate astfel de autorităţile con'l.petente. potrivit legii. 

(2) Înscris qficial este orice înscris care en'l.ană de la o 
unitate din cele la care se referă art.l 59 sau care aparţine 
unei asen-.enea unităţi_ 

.Art:.167.- (1) Arme sunt piesele, instrun'l.entele sau 
dispozitivele declarate astfel prin dispoziţii legale. 

(2) Sunt asin'l.ilate arn'l.elor orice alte obiecte de natură a 
putea fi folosite ca arn'l.e şi care au fost întrebuinţate 

peI'l.tru atac. 
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Fapt:ă 

săvârşit:ă În 
pubHc 

TiIllP de 
război 

Calculul 
t:iIllpului 

Pedeapsă 

prevăzut:ă de 
lege 

Genocidul 

Trat:aITI.ent:ele 
neoITI.enoase 

Art:,168,- Fapt:a se consideră săvârşit:ă in public at:Llnci 
cân.d a fost: con: .. isă: 

a) lnt:r-un loc carc prin nat:~lra sau dcst:inaţia lui cst:c 
t:ot:deauna accesibil publicului, chiar dacă nu est:e prezent:ă 
l-.ici o persoarlă; 

b) în orice alt: loc accesibil pLlblicLlILli, dacă sunt: de faţă 
dOLlă sau rnai n-.ult:e persoane; 

c) ln loc neaccesibil publicului, lnsă cu int:enţia ca fapt:a 
să fie auzit:ă sau văzut:ă şi dacă acest: rezult:at: s-a produs 
faţă de dOLlă saLl I-.-.ai I-.-.Lllt:e persoane; 

d) înt:r-o adLlI-.are saLl reLlniLlne de I-.-.ai I-.-.Lllt:e persoane, 
cu excepţia reuniunilor care pot: fi considerat:e că aLl 
caract:er de fan-.i I ie, dat:orit:ă nat:urii relaţii lor dint:re 
persoanele part:icipant:e. 

Art:,169,- Timp de război est:e int:ervalLll de t:in-.p de la 
dat:a declarării n-.obilizării saLl de la începerea operaţiilor 
dc război până la dat:a t:rcccrii arn-.at:ci la st:arca dc pacc. 

Art:,170,- La calcularea t:i t-.-.pul ui ziua se socot:e şt:e de 24 
de ore şi săpt:ăn-.âna de 7 zile. LLlna şi anul se socot:esc 
lrnplinit:e cu o zi lnaint:e de ziua corespunzăt:oare dat:ei de 
la care a~1 lncepLlt: să cLlrgă. 

Art:,171,- Prin pedeapc,,'cL prevăzuTă de lege se înţelege 
pedeapsa prevăzut:ă In t:ext:Lll de lege care il-.cril-.-.ineaza 
fapt:a, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau 
de n-.ajorare a pedepsei. 

PARTEA SPECIALĂ 

TITI~UI~ I 
CRIlVIE ŞI DELICTE CC>NTRA PERSC>ANEI 

CAPITC>LUL I 
CRIlVIE CC>NTRA lJlVIANITĂŢII 

Art:,172,- (1) Săvârşirea în scopul de a dist:ruge In 
îl-.t:regil-.-.e saLl îl-. part:e o colect:ivit:at:e saLl UI-. grLlp naţional, 
et:nic, rasial sau religios a vreLlneia dint:re url-.-.ăt:oarele 

fapt:e: 

a) uciderea n-.en-.brilor colect:ivit:ăţii sau grLlpulLli; 
b) văt:ăn-.area grava a int:egrit:ăţii fizice sau n-.int:ale a 

n ... en-.brilor colect:ivit:ăţii sau grupului; 
c) supunerea colect:ivit:ăţii ori a grupului la condit:ii de 

exist:enţă sau t:rat:an-.ent: de nat:ură să ducă la dist:rugere 
fizică; 

d) ILlarea de n-.ăsuri t:inzând la ln-.piedicarea naşt:eri lor ln 
sânul colcct:ivit:ăţii sau al grLlPului; 

e) t:ransferarea forţat:ă a copiilor aparţinând unei 
colect:ivit:ăţi sau unLli grLlp în alt:ă colect:ivit:at:e sau în alt: 
grLlp, 

se pedepseşt:e cu det:enţiune pe viaţă sau cu det:enţiune 
severă de la 15 la 25 de ani şi int:erzicerea unor drept:uri. 

(2) Înţelegerea In vederea savarşirll infracţiunii de 
genocid se pedepseşt:e CLl det:enţiLlne severă de la 15 la 20 
ani şi int:erzicerea unor drept:uri. 

Art:,1. 73,- (1) Supunerea la t:rat:at-.-.ent:e neot-.-.enoase a 
răniţilor ori bolnavilor, a t-.-.en-.brilor personalului civil 
sanit:ar sau al Crucii Roşii ori al organizaţiilor asin-.ilat:e 
acest:eia, a naLlfragiaţilor, a prizonierilor de război şi, în 
general, a oricarei alt:e persoane căzut:e sub put:erea 
adversarulul., ori SupUTlerea acestora la experienţe 

n ... edicale sau şt:iinţifice care nu sunt: just:ificat:e de un 
t:rat:an-.el-.t: I-.-.edical In il-.t:eresul lor, se pedepseşt:e CLl 
det:enţiune severă de la 15 la 20 de ani şi int:erzicerea Llnor 
drept:Llri. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează săvârşirea faţă 
de persoanele arăt:at:e în alin.( 1) a vreLlneia dint:re 
Llrl-.-.ăt:oarele fapt:e: 

a) const:rângerea de a servi în forţele arn-.at:e ale 
adversarului; 

b) luarea de ost:at:ici; 
c) deportarea; 
d) dislocarea sau lipsirea de libertat:e fără t:el-.-.ei legal; 
e) condan-.narea saLl execLlţia fără o jLldecat:ă prealabilă 

efect:uat:ă de căt:re o inst:anţă const:it:Llit:ă ln n-.od legal şi 

care sa fi judecat: cu respect:area garanţiilor judiciare 
fundan ... ent:ale prevăzut:e de lege. 

(3) Torturarea, 1 ...... ut:i larea sau ext:ert-.-.inarea celor 
prevăzuţi în alin.( 1) se pedepseşt:e cu det:enţiune pe viaţă 

saLl cu det:enţiLlne severă de la 15 la 25 de ani şi 

int:erzicerea unor drept:uri. 
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CriITI.e con't:ra 
.... -..ani't:ăţii 
săvârşi't:e În 
't:iITl.p de război 

AI't:e criI-..e 
COI-.'t:ra 
.... -.-.ani't:ăţii 

Excluderea 
oricăror 

•• -..prej urări 
jus't:ifica't:ive 

Sancţionarea 

't:en't:a't:ivei 

.Art:_174_- Faptele prevăzute In art. I 72 şi art. I 73 
săvârşite În tin"lp de război se pedepsesc cu detenţiunea pe 
viaţă. 

Art:_17S_- (1) Săvârşirea. În cadrul unui atac generalizat 
SaLt sisternatic. lansat Îrnpotriva populaţiei civile. a 
vreuneia dintre urrnătoarele fapte: 

a) ornorul; 
b) vătărnarea gravă a integrităţi i fizice sau sănătăţi i 

fizice ori r'rlirrtale; 
c) ext:errl-,irlarea; 
d) supunerea la sclavie; 
e) deportarea sau transferarea forţată de populaţie; 
f) privarea de libertate. rară o judecată prealabilă 

efectuată de către o instanţă constituită În n"lod legal şi 

care sa fi judecat cu respectarea garanţiilor judiciare 
fundarnentale prevăzute de lege; 

g) tortura; 
h) violul. prostituţia forţată. provocarea forţată a 

gravidităţii. sterilizarea fortată sau orice altă asen"lenea 
forn"lă de violenţă sexuală; 

i) discrin"linarea oricărui grup sau a oricărei colectivităţi 

din n"lotive politice. rasiale. naţionale. etnice. culturale. 
religioase sau sexuale; 

j) dispariţiile forţate de persoane. se pedepseşte cu 
detenţiune pe viaţă sau cu detenţiune severă de la 15 la 25 
de ani şi interzicerea unor drepturi. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi detonarea 
arn"lelor nucleare sau a oricăror dispozitive explozive 
nucleare . 

.Art:_176_- În cazul infracţiunilor prevăzute În prezentul 
capitol. nici o În"lprejLlrare excepţională fie că este vorba 
de o stare de război sau de an"leninţări CLI războiLlI. de 
instabilitate politică internă sau de oricare altă stare de 
cxccpţic. nLl poatc fi invocată pcntrLl a jLlstifica fapta; dc 
asen"lenea. nLl poate fi invocat nici ordinLlI legii saLI 
con"landa autorităţi i legi ti n"le. 

Art:_1 77 _- Tentativa la crin"lele prevăzLlte În acest capitol 
sc sancţioncază CLI pcdcapsa prcvăzLltă pcntrLl infracţiLlnca 
consLlrnată saLI CLI o pedeapsă În cadrLlI limitelor in"lediat 
inferioare pedepsei prevăzLlte de lege pentrLl infracţiLlnea 
COT1.sUTI."'l.ut:ă_ 

CAPIT<:>LVL II 
C~IJVlE ŞI DELICTE C<:>NT~A VIEŢII PE~S<:>ANEI 

<:>.-.-.0.-01 

<:>.-.-.0.-01 
califica't: 

Pruncuciderea 

Uciderea din 
culpă 

Art:_178_- Uciderea unei persoane se pedepseşte cu 
detenţiune severă de la 15 la 25 de ani şi interzicerea Llnor 
drepturi. 

Art:_179_- C>n"lorul săvârşit În vreuna din urrnătoarele 

Împrejurări: 

a) cu pren"leditare; 
b) asupra soţului sau unei rude apropiate; 
c) asupra unui rninor care nu a Îrnplinit vârsta de 15 
d) profitând de starea de neputinţă a victin"lei de 

apăra; 

e) asupra unei fernei gravide; 
f) prin cruzin"li; 
g) aSLtpra a două sau n"lai mLdte persoane; 

arIi; 
a se 

h) pentru a săvârşi sau a ascunde săvârşirea unei tâlhării 
sau piraterii; 

i) În timpul sau În legătură cu Îndeplinirea Îndatoririlor 
de serviciu sau publice ale victin"lei. 

se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau detenţiune 
severă de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi . 

.Art:_180_- Uciderea copilului nou născut. săvârşită 

in"lediat după naştere de către n"lama aflată Într-o stare de 
tulburare pricinuită de naştere. se pedepseşte cu Închisoare 
strictă de la 2 la 7 ani . 

.Art:_181_- (1) Uciderea din culpă 
pedepseşte cu Închisoare strictă de la 

a unei persoane 
un an la 5 ani. 

se 
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Det:ea-a-.-.ia .. aa-ea 
sau "'inlesnirea 
sinuciderii 

Sancţionarea 

t:ent:at:ivei 

Sancţiona.-ea 

persoanei 
juridice 

(2) Uciderea din culpă ca urn"l.are a nerespectării 

dispoziţiilor legale ori a n"l.ăsurilor de prevedere pentru 
cxcrciţiul unci pro~csii sau TTlcscrTT ori pcntru c~cctuarca 
unei anun"l.ite activităţi se pedepseşte cu închisoare strictă 
de la 2 la 7 ani. 

(3) Când Llciderea din culpă a unei persoane este 
săvârşită de LU"l. conducător de vel"l.icul cu tracţiLu"l.e 

n"l.ecanica, având Tn sânge o în"l.bibaţie alcoolică ce 
depăşeşte lin"l.ita legală sau care se află în stare de ebrietate 
produsă de alcool sau se a~~ă sub in~~uenţa stupefiantelor 
ori a altor substanţe toxice, l=>edeal=>sa este încl"l.isoarea 
strictă de la 5 la 1 2 ani. 

(4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează Llciderea din 
culpă săvârşită de orice altă persoana Tn exerciţiul 

prof"esiei sau TTleseriei şi care se află în stare de ebrietate 
prodL~să de alcool saL~ se află SL~b inflL~en!a stL~pefiantelor 
ori a altor substanţe toxice. 

(5) Dacă prin ~apta săvârşită s-a cauzat n"l.oar1:ca a două 
sau TTlai n"l.ulte persoane, pedeapsa este închisoarea strictă 
de la 7 la 1 5 ani. 

(6) Dacă f"apta prin care s-a produs uciderea din culpă 
constituie prin ea Tnsaşi o inf"racţiune, se aplică regulile 
privind concursul de inf"racţiuni. 

Art:_182_- (1) Fapta de a detern"l.ina sau de a înlesni 
sinuciderea L~nei l=>ersoane, dacă sinL~ciderea sau încercarea 
de sinL~cidere a aVLlt loc, se pedepseşte CL~ închisoare 
strictă de la 2 la 7 ani. 

(2) Când f"apta prevăzută în alin.( 1) s-a săvârşit f"aţă de 
un TTlinor sau f"aţă de o persoană care nu era în stare să-şi 
dea SealTla de f"apta sa ori nL~ pL~tea fi stăpână pe actele 
sale, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 10 ani. 

Art:_183_- Tentativa la crin"l.ele prevăzute în art.l 78 şi 

ar1:. 1 79 se sancţionează cu pedeapsa prevăzută pentru 
inf"racţiunea consun"l.ată sau cu o pedeapsă Tn cadrul 
lin"l.itelor in"l.ediat inf"erioare pedepsei prevăzute de lege 
pentru inf"racţiunea consun"l.ată. 

Art:_ 185_- Persoana jLlridică 

in~racţiunca prcvăzută în ar1:. 1 8 I 

CAPITOLUL III 

se sancţionează 

alin.(2). 
pentru 

DELICTE CONTRA INTEGRITĂŢII CORPORALE ŞI SĂNĂTĂŢII 
PERSOANEI 

Lovirea sau 
alt:e violenţe 

Văt:ă.-n.area 

corporală 

Art:_185_- (1) Lovirea sau orice alte acte de violenţă 
cauzatoare de suf"erinţe fizice se pedepseşte cu închisoare 
de la o lună la 3 luni sau cu zi le-an"l.en dă. 

(2) Faptele prevăzLlte Tn alin.( 1) săvârşite asupra unui 
TTlen"l.bru de f"an"l.ilie se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni 
la un an sau CLl zile - aT"l."l.endă. 

(3) Lovirea sau actele de violenţă care au pricinuit o 
vătăn"l.are ce necesită pentru vindecare TngrTJTri n"l.edicale 
de cel TTlult 20 de zile se pedepseşte cu închisoare de la 6 
lL~ni la L~n an saL~ CL~ zile - an"l.endă. 

(4) Faptele prevăzLlte In alin.(3) săvârşite asupra unLli 
n"l.cn"l.bru dc ~an"l.i Iic sc pcdcpscsc CLl închisoarc strictă dc 
la un an la 2 ani sau cu zile - an"l.endă. 

(5) AcţiLlnea penală se pune în n"l.işcare la plângerea 
prealabilă a persoanei vătăTTlate. În cazul f"aptelor 
prevăzute In alin.(2) şi (4), acţiunea penală se pune în 
n"l.işcare şi din oficiu. 

(6) Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, 
producându-şi ef"ectele şi în cazul în care acţiunea penală a 
f"ost pusă în n"l.işcare din oficiu. 

Art:_186_- (1) Fapta prin care s-a pricinuit integrităţii 

corporale sau sănătăţii o vătăn"l.are care necesită pentru 
vindecare IngrlJ Iri n"l.edicale de cel n"l.ult 60 de zile se 
pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 5 ani. 

(2) Fapta prevăzută Tn alin.( 1) săvârşită asupra 
n"l.en"l.brilor f"an"l.iliei se pedepseşte CLl închisoare strictă de 
la un an la 6 ani. 

(3) AcţiLlnea penală se pune 
prealabilă a persoanei vătăn"l.ate. 
în alin.(2), acţiunea penală se 
oficiu. 

în n"l.işcare la plângerea 
În cazul f"aptei prevăzute 
pune în n"l.işcare şi din 

(4) În"l.păcarca părţilor înlătLlră răspundcrca pcnală, 
producându-şi ef"ectele şi în cazul în care acţiunea penală a 
f"ost pusă în n"l.işcare din oficiu. 
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"Văt::ă.-..a.rea 

corporală 

gravă 

Lovirile sa. ... 
văt::ă""Iările 

cauzat::oare de 
ITlIoart::e 

Văt::ă..-.a.-ea 

corporală di ... 
culpă 

Avoa-t::ul 

~r1: .• 87.- (1) Fapta prin carc s-a pricinuit intcgrităţii 

corporale sau săn.ătăţi i o vătăn: .. are care necesită pel .. tru 
vil .. decare ll .. grlJlri rrledicale rnai rnLllt de 60 de zile se 
pedepseşte CLl ÎI .. cl .. isoare strict['l de la 2 la 7 al .. i. 

(2) Dacă rapta a prodLls vrCLlI .. a dil.. Llrrnătoarclc 

cOTlsecinţe: pierderea "LITlLli si • ."ţ saLt organ., Înce1:area 
rL1Tl.cţiarlării aces1:ora." c> irlfirrl-.i1:a1:e perrnarlerl1:ă fizică SaLI
psihică, sI Llţirea, avortLll ori pLll .. erea ÎI" prilT"lejdie a vieţii 

persoanei, pedeapsa este Încl .. isoarea strictă de la 2 la 1 () 
ani _ 

(3) Când rapta a rost săvârşită 

co ... seci ... ţelor prevăzute 11 .. alil".( 1) 
Închisoarea strictă de la 3 la 1 2 ani. 

ÎI" scopLll prodLlcerii 
şi (2), pedeapsa este 

~r1: .• 88.- Dacă vreu.I .. a dil .. tre raptele prevăzu.te II" 
art.l 85-1 87 a avut ca Ur'T"lare 'T"lOartea victi'T"lei, pedeapsa 
este închisoarea strictă de la 5 la 15 ani şi interzicerea 
uI .. or drepturi. 

Ar1:.189.- (1) Fapta prevăzLltă în art. 1 85 al in.(3) care a 
pricirlLlit: c> -văt:ăT1:"""lare ce rlecesit:ă perl1:rLl virldecare Îrlgrijiri 
rncdicalc IT"lai rnLllt dc 10 zilc, prCCLllT"l şi cca prcvăzLltă ÎI" 
art.186, săvârşite dil .. culpă, se pedepsesc cu încl .. isoare de 
la o 1 uI .. ă la 3 1 uI .. i saLl cu zi le-arrlel .. dă. 

(2) Dac['l rapta a aVLlt vreLlI .. a dit .. Llrrnările prev['lzLlte II" 
art.187 alin.( 1) saLl (2), pcdcapsa cstc Închisoarca dc la 3 
lLtni la Ltn an SaLt zile-arnendă. 

(3) Când savarşirea raptei prevăzLlte În alin.( 1) este 
urlT"larea l .. erespectării dispoziţiilor legale sau a rnăsurilor 

de prevedere pe ... tru exerciţiul Lu .. ei proresii SaLt meserii ori 
pentrLl Îndeplinirea Llnei anLln-.ite activităţi, pedeapsa este 
Î ... chisoarca dc la 6 lu ... i la u ... a ... sau zilc-a'T"lc ... dă. 

(4) Fapta prevăzută În alin.(2), dacă este ur'T"larea 
nerespectării dispoziţiilor legale sau a 'T"lăsurilor de 
prevedere arătate ÎI" alil ... (3), se pedepseşte CLt î ... chisoare 
strictă de la u ... a ... la 3 a ... i sau zile - a'T"le ... dă. 

(5) Dacă raptclc prcvăzutc În alin.(3) şi (4) sunt 
săvârşite de către o pet-soal .. a cat-e se află ÎI" stare de 
ebrietate, pedeapsa este ÎI .. chisoarea strictă de la Lll .. an la 3 
a ... i sau zile-arne ... dă, 1' ... cazul ali .... (3), şi Î ... cl .. isoarea strictă 
de la Lln an la 5 ani, în cazLll alin.(4). 

(6) PentrLl raptele prevăzLlte în alin.(l )-(4), acţiunea 

pe ... ală se pLlne În rnişcare la plângerea prealabilă a 
pet-soanei vătătT"late. Ît-...păcarea părţilor înlătLlră 
răSpLtnderea penală. 

Ar1:.190.- (1) Întreruperea cursLllui sarcinll, prin orice 
t-...ijloace, săvârşită în vreLlna din Llrt-...ătoarele ît-...prejLlrări: 

a) în arara instituţi ilor I-...edicale sau cabinetelor 
t-...edicale aLltorizat@lacestscop ; 

b) de cătt-e o per care nLl are calitatea de t-...edic de 
specialitate; 

c) dacă vârsta sa~.m.'f2,~ depăşit paisprezece săptărnâni, 
se pedepseşte cu închisoare de la 6 lLlni la Lln an sau CLl 

zile - at-...endă. 

(2) ÎntrerLlperea cLll-sLllLli sarcintt, săvârşită În orice 
condiţ.ii, rară consil-...ţ.ărnântul rerneii însărcinate, se 
pedepseşte CLl închisoare strictă de la 2 la 7 ani şi 

interzicerea Lll-.or dreptLlri. 
(3) Dacă prin raptele prevăzLlte În alin.( 1) şi (2) s-a 

CaLtZat ren-.ei i însărcinate o vătăn-.are corporală gravă, 

pedeapsa este Închisoarea strictă de la 3 la 10 ani şi 

interzicerea Llnor dreptLlri, iar dacă rapta a aVLlt ca Llrt-...are 
t-...oartea rel-...eii Însărcinate, pedeapsa este Închisoarea 
strictă de la 5 la 15 ani şi interzicerea Llnor dreptLlri. 

(4) În cazLll În care rapta prevăzLltă În alin.(2) saLl (3) a 
f'ost săvârşită de t-.-.edic, pe lângă pedeapsa închisorii se va 
aplica şi interdicţia exercitării prof"esiei de n .. edic, potrivit 
art.75 alin. (1) lit.c). 

(5) Nu se pedepseşte Întreruperea cursului sarcinii 
erectLlată de t-...edic: 

a) dacă Ît"""lt:rerL1perea cLlrsL11Lll sarc-in-i-i era necesară pen1:r1...I
a salva viaţa, sănătatea saLl i ... tegritatea corporală a femeii 
Însărcinate de la UI-' pericol grav şi in-.i ... ent şi care nu 
pLltea fi înlătLlrat altrel; 

b) În cazLll prevăzLlt În alin.( 1) lit.c), când ÎntrerLlperea 
cLlrsLlILli sarcil .. 11 se i'''-'PLlI .. ea di... • .. -.otive terapeLltice, 
potrivit dispoziţiilor legale; 

c) În cazu.l prevăzu.t În alin.(2) când remeia Însărcinată 
s-a aflat În i.-.-.posibilitatea de a-şi exprin-.a voinţa, iar 
În1:rcrL1pcrca cLlrsLlILli sarei ....... lI se in-,.pLlI ..... ca dil-" n-,.o1:ivc 
terapeLltice potrivit dispoziţi ilor legale. 
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Sancţionarea 

tentativei 

Sancţionarea 

pe.-soanei 
juridice 

Art:.l 91.- Tentativa la delictele prevăzute în ati. 1 87 
alin.(3) şi ar1:. 101 alin.(2) se pedepseşte. 

Art:.192.- Persoana jl.1riLlică se sancţion.ează 

in"Fracţiunile prevăzute în arC 1 89 alin.(3) şi (4). 

CAPIT<:>L VL IV' 

pen.trl.1 

CFt.IlVIE ŞI DELICTE PFt.IV'IND lVIANIPVLAFt.EA ~ENETICĂ 

AI-t:e.-area 
genotipului 

Ut:ilizarea 
periculoasă a 
ingine.-iei 
genetice 

Crearea 
ilegală de 
en,.b.-ioni 
.... n,.ani şi 
clonarea 

Sa .... cţio .... a.-ea 
te .... tativei 

Sancţionarea 

persoanei 
j .... ridice 

Art:.19.3. - Alterarea gen.otipull.1i urr .. an .• cu in.ten.ţie, 11 .. 
orice l .... od. se pedepseşte cu îl .. cl .. isoare strictă de la 2 la 5 
al ..... i. 

Art:.194.- Utilizarea il .. gil .. eriei gel .. etice pel .. trl.1 a 
produce arn .. e biologice sau alte arn .. e de ex.tern .. inare în 
n .. asă se pedepseşte cu detenţiune severă de la 15 la 25 de 
al .. i şi il .. terzicerea l.11 .. or Lireptl.1ri. 

Art:. 1 95.- ( 1) Crearea Lle el .... briol .. i l.1n .. anl 11 .. alte scopl.1ri 
dccât l"">rocrcaţia sc pcdcpscştc cu îl .. chisoarc strictă dc la 3 
la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi crearea. prin 
cloT'lare~ a "L1l ..... el fiil ..... ţe "L11Tl_al ..... e gel ..... et:ic idel ..... t:ice "Ll.l ..... el alt:e 
fiil ..... ţe LlT'l---..aT'le!> vii sa"Ll. l ..... ---..oarte. 

Art:.196.- Tentativa la delictele prevăzute în art.195 se 
pedepseşte. 

Art:.197.- Persoana juridică se sancţionează 

il .. "Fracţiul .. ile preVăZl.1te îl .. prezentul capitol. 

CAPIT<:>LVL V' 

pentru 

DELIC"I'E PRIN CARE SE PUNE ÎN PERIC<:>L VIAŢA, 
INTE~Ft.ITATEA C<:>Ft.P<:>Ft.ALĂ ŞI SĂNĂTATEA PEFt.S<:>ANEI 

P .... ne.-ea În 
pri .... cjdic a 
.... nei persoane 
Î .... nep .... -t:i .... ţă 
de a se ..... g.-ij i 

Lăsarea Cără 
aj .... to.-

..... ăsa.-ea Că.-ă 
aj .... tor pri.,. 
oITIisi .... nea de 
Înştiinţare 

Art:.198.- (1) Părăsirea. alungarea sau lăsarea rară 

ajl.1tor, în orice n .. od, a l.1nui copil sau a l.1nei persoane care 
1 .. 1.1 are PUtil .. ţă de a se îl .. griji, de către persoal .. a care o are 
S"Ll.b pază sa"Ll. îl ..... grij ire!> p"Ll.l ..... âl ..... d"Ll.-i Îl ..... pericol irn_il ..... eT'lt: viaţa!> 
sănătatea sau integritatea corporală. se pedepseşte cu 
îl .. chisoarea strictă Lle la un an la 3 al .. i sau cu zile-an .. endă. 

(2) Este apărată de pedeapsă persoana care, după 

săvârşirea "Faptei. îşi reia de bunăvoie îndatoririle. 

Art:.199.- On .. isil.1nea Lle a Lla ajutorul necesar sau de a 
îl"Ştiil .. ţa autoritatea, de către cel care a găsit o persoal .. ă a 
carei viaţă. sănătate sau il .. tegritate corporală este în 
prin .. ejdie şi care este lipsită de puterea de a se salva. se 
pedepseşte cu îl .. cl .. isoare Lle la o lUl .. ă la l.11 .. al .. sau cu zile
al .......... eT'ldă. 

Art:.200.- Neînştiinţarea autorităţii de către cel ce 
găseşt:e o persoal ..... a abal ..... dol ..... at:ă sa"Ll. pierd"Ll.t:ă!> care are 
l .. evoie de ajutor. fiil .. du-i 'pusă îl .. 'pericol viaţa. săl-.ătatea 
ori integritatea corporală. se pedepseşte cu închisoare de 
la o lUl .. ă la 6 lUl .. i sau cu zile-al-. .. e1 .. dă. 

CAPIT<:>L VL V'I 
CFt.IlVIE ŞI DELICTE C<:>NTFt.A LIBEFt.TĂŢII PEFt.S<:>ANEI 

Lipsirea de 
libertate ..... 
o-.od ilegal 

Art:.201.- (1) Lipsirea de libertate a unei persoane în 
n-.od ilegal se pedepseşte cu închisoare strictă de la 3 la 10 
âl ..... i. 

(2) Îl" cazul 11.. care "Fapta este săvârşită îl.. vreUl .. a dil .. 
urn-.ătoarele îl"-'l-"">rej l.1rări: 

a) prin sin .. ularea de calităţi oficiale~ 
b) prin răpire; 
c) de o persoal .. ă îl .. arn-.ată; 
d) de două sau l .. -.ai l .. -.ulte persoal .. e 11-.-.preUl .. a; 
e) dacă în schin .. bul eliberării se cere un -tolos .-. .. aterial 

sa"Ll. orice alt: aval ..... t:aj;. 
-t) Câl ..... d vict:il ..... ---..a est:e l ..... ---..il ..... oră;. 
g) când victil .. -.a este supusă ul .. or su"Feril .. ţe ori sănătatea 

sau viaţa Îi est:e pusă Îl ..... pericol!> 
pedeapsa este îl .. cl .. isoarea strictă de la 7 la 15 al .. i. 
(3) Dacă pel .. tru el iberarea l~ersoanei se cere. 11.. orice 

l .. -.od. ca statul. o persoal .. ă fizică sau juridică. o orgal .. izaţie 
il .. ternaţională il .. tergl.1Vernal .... entală Sal.1 un grl.1p de 
persoal .. e sa î1 .. deplil .. ească sau sa 1 .. 1.1 îl .. deplil .. ească 1.11 .. 

al .. ul .. -.it act. pcdcapsa cstc dctcnţiul .. ca scvcră dc la 15 la 20 
de ani. 

(4) Dacă "Fapta a avut ca url-. .. are l .. -.oartea sau Sil .. uciderea 
victil .. -.ei, pedeapsa este detel .. ţiul .. ea severă de la 15 la 25 
de al .. i. 
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SclavÎa 

Supunerea. Ia. 
n-. .... -.că .-orţat::ă 
sau 
obligato.-ie 

Trat"Îcul de 
persoane 
adult:e 

Tra.t"-'cul de 
IIIiflori 

ConsiITIţă .. ,.ânrr.1 
victl.-..eÎ 
D-c:t.ficului de 
persoafle 

Det-.nirea. 
exploat::ării 

u.-.ei persoafle 

Art:.202.- Punerea sau ţinerea unei persoane În stare de 
sclavie, precurt-. şi traficul de sclavi, se pedepsesc cu 
Închisoare strictă de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor 
drepturi. 

Art:.203.- Fapta de a supune o persoana, În alte cazuri 
decât cele prevăzute de dispoziţiile legale, la prestarea 
unei n-.unci contra voinţei sale sau la o n-.uncă obligatorie 
se peelepseşte CL~ Închisoare strictă ele la un an la 3 ani. 

Art:.204.- (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, 
cazarea saLt 1--,rc1Llarca unei l--,crsoanc 1:--Jrin a1.--.--.cninţarc saL",

prin alte forn-.e de constrângere, prin răpire, fraudă ori 
Înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de 
irrlpasibilit:at:ea persoanei de CI. se apăra ori de a-şi expriTl--..a 
voirl_ţa" ori 1--,.-i1." .... darea" accel--,t:area saLt l--,ri1.--.--.irea de ba1.--.i ori 
de alte foloase pentru obţinerea consin-.ţăn-.ântului 

persoanei care are autoritate asupra altei persoane În 
scopul exploatării acestei persoane, se pedepseşte cu 
Încl-.isoare strictă de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor 
drepturi. 

(2) Pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de 
ani şi interzicerea unor drepturi dacă: 

a) ~apta a fost săvârşită de două sau n-.ai I-.-.ulte persoane 
ÎI--.--.preLlrlă; 

b) s-a cauzat victirt-.ei o vătărt-.are gravă a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii; 

c) fapta a produs benefici i I-.-.ateriale in-.portante. 
(3) Dacă fapta a aVL~t ca L~rrnare n-.oartea sau sinuciderea 

victin-.ci, l~cdcal~sa cstc dctcnţiunca scvcră dc la 15 la 25 
de ani şi interzicerea unor drepturi. 

(4) Cu pedeapsa prevăzută În alin.(l) se sancţionează şi 
fapta de a detern-.ina sau de a pern-.ite, cu intenţie, direct 
saLI- il--.dircct:" i1--.t:rarca saLI- ră1--.--.âncrca l~C t:crit:oriLll R01--.--.â1--.ici 
eL urlei persoarle care r'lLl est:e cet:ăţearl rorl.,âr1 saLI r'lLl are 
dOI-.-.iciliul In Ron-.ânia, victin-.ă a traficului de persoane, 
săvârşit:ă În -una di-n. Llrrl--..ăt:oarele Î-rl--..prej1..1rări: 

a) folosind faţă de victin-.ă n-.ijloace frauduloase, 
violel---.ţă~ al---.---.el---.il---.ţări sau orice alt:ă Torl---.---.ă de cOI---.st:râl---.gere; 

b) abuzând de starea specială În care se găseşte victin-.a, 
din ca1..1za sit:1..1aţiei sale ilegale ori precare de iTlt:rare sa1..1 
şedere În ţară ori din cauza stării de graviditate, unei boli 
sa1..1 il---.-flrl---.---.it:ăţi ori 1..11---.ei de-flciel---.ţe -fIzice SaLI- I---.---.il---.t:ale. 

(5) Dacă fapta prevăzută In alin.(4) se săvârşeşte In 
n-.od repetat, n-.axin-.ul special al pedepsei se rt-.ajorează 
cu 2 al---.i. 

Art:.205.- (1) Rec~tarea, transportarea, transferarea, 
cazarea sau preluarea uI---.ei persoal---.e cu vârst:a cuprinsă 

Între 15 şi 1 S ani, In scopul exploatării acesteia, se 
pedepseşte cu Închisoare strictă de la 3 la 12 ani şi 

interzicerea unor drepturi. 
(2) Pedeapsa este detenţiunea severa de la 15 la 

20 de ani şi interzicerea unor drepturi dacă: 
a) ~apta a ~ost săvârşită asupra unei persoane care nu a 

În-.pl init vârsta de 15 ani; 
b) fapta a fost săvârşită prin an-.eninţare, violenţă sau 

prin alte forl-.-.e de constrângere, prin răpire, fraudă ori 
ÎnşeHiciLlne, al~uz de autoritate sau profitând de 
irt-.posibilitatea I-.-.ino~lui de a se apăra ori de a-şi exprin-.a 
voinţa, ori prin darca, acccptarca sau l~rin-.irca dc baI-.i ori 
de alte foloase pentru obţinerea consin-.ţăI-.-.ântului 

persoanei care are a1..1t:orit:at:e aS1..1pra TT1.iTlor1..111..1i; 
c) fapta a fost săvârşită de două sau n-.ai n-.ulte persoane 

î"---'---'l~rc 1..1n ă; 
d) s-a cauzat victin-.ei o vătăn-.are gravă a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii; 

e) fapta a produs beneficii n-.ateriale in-.portante. 
(3) Dacă ~apta a avut ca urn-.are n-.oartea sau sinuciderea 

victin-.ei, pedeapsa este detenţiunea pe viaţă saL~ 

detenţiunea severă de la 15 la 25 de ani şi interzicerea 
unor drepturi. 

Art:.206. - În cazul in~l-acţiuni lor prevăzute În art:.204 şi 
art:.205~ co .. ---.sirl---.ţărl---.â .. ---.t:1..11 vict:irl---.ei .. ---.1..1 cOTlst:it:1..1ie o ca1..1ză 

justificativă. 

Art:.207. - În sensul art.204 şi art.205, prin exploatarea 
unei l~ersoane se Înţelege: 

a) exeC1..1t:area 1..11---.ei 1---'---'1..11---' ci sa1..1 ÎI---.deplil---.irea de servicII" ÎI---. 
rt-.od forţat, cu Încălcarea norrt-.elor legale privind 
condiţiile de Tl---'1..1ncă~ salarizare., săTlăt:at:e şi sec1..1rit:at:e; 

b) ţinerea În stare de sclavie sau alte procedee 
asen-.ănătoare de lipsire de libert:ate ori de aservire; 
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V-iolarea de 
dOIIIiciliu ori a 
sediului 

Î .... călcarea 
pri .... orice 
IIIijloace de 
i .... terceptare a 
dreptul •• i la 
viaţă privată 

ÂIIIe.Ii.Iţarea 

ŞaIlltaju. 

V-iolarea 
secretului 
corespo.I
de .... ţei 

c) obI igarea la practicarea prostituţiei, 

pornogra~lce In vederea producerii şi 

rr .. ateriale porn.ografice sau la alte forrrle 
se.x LI a] ă; 

d) obligarea la practicarea cerşetoriei; 
e) prelevarea de organ.e. 

la n-.an.ifestări 

di ~uzări i de 
de exploatare 

Art:_208_- (1) Pătru.nderea Tară drept, În orice n-.od, 
Îl-.tr-o 10cuil-.ţă, l1-.capere, depel-.dil-.ţă sau Într-ul-. loc 
În-.prejl-.-.uit ţil-.ând de acestea, fără cOl-.sirnţăn-.âl-.tul 

persoanei care le ~oloseşte, sau re~Llzul de a le parasi la 
cererea acesteia se pedepseşte cu Îl-.chisoare strictă de la 
Ul-. al-. Ia 5 al-.i. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută În alin.( 1) se sancţionează 
pătrLu-.derea Tară drept 11-. sediile au.toritătilor pu.blice 
ccntralc şi localc, alc instituţiilor publicc, alc partidclor 
saLI îl,. locLII LI1,.de o persoal,.ă fizică saLI jLlridică îşi 

desTaşoară activitatea. 
(3) În cazLII În care fapta prevăzu.tă In alin.( 1) sau. (2) se 

săvârşcşt:c dc o pcrsoa1.,.ă î1.,.ar1.T"lat:ă!> dc două sau 1.T"lai 1.T"lult:c 
persoane II-'-'preuna, În tin-'pLII nopţii sau pt-in folosire de 
calităţi l-.-.il-.cil-.oase, pedeapsa este Îl-.cl-.isoarea strictă de la 
3 la 10 ani. 

(4) Pentru fapta prevăzută În al in.( 1), acţiunea penală se 
pune tn rnişcat-e la plângerea pt-ealabilă a pet-soanei 
vătăl-.-.ate. Îl-.-.păcarea părţilor Îl-.lătUTă răspLIl-.derea pel-.ală. 

Art:_209_- (1) Încălcarea dreptLIlui la viaţă privată al 
LIl-.ei persoal-.e pril-' folosirea oricaror l-.-.ijloace de 
il-.terceptare de la distal-.ţă de date, il-.forl-.-.aţii, il-.-.agil-.i sau 
sunete dil-. interiorul locurilor l-.-.el-.ţiol-.ate Îl-. art_209 
alin_( 1), ~ară consin-.ţăn-.ântLII persoanei care le ~oloseşte 
saLI Tară perlTlisiLIl-.ea legii, se pedepseşte CLI Îl-.chisoare 
strictă de la Ul-. al-. Ia 3 al-.i sau cu zile - al-.-.el-.dă_ 

(2) Fotografierea sau filn-.area din locuri 
exteriorLIlLIi LIl-.LIi ilT10bil CLI destil-.aţia de 

publ ice a 
lOCLlil,.ţă!> 

rcşcdil-.ţă saLI casă dc vacal-.ţă, al~arţil-.âl-.d oricărci 

perSOal,.e!> l"LI cOl,.st:it:Llie il,.fracţiLlfle. 
(3) Âcţiul-.ea pel-.ală se pLIl-.e Îl-. lTli şcare la pUit-.gerea 

prealabilă a persoal-.ei vătăl-.-.ate_ Îl-.-.păcarea părţilor 
ÎnlătLIră răspLIl-.dcrca pCl-.ală_ 

Art:_21. 0_- (1) Fapta de a an-.eninţa o persoana cu 
săvârşirea LInei infracţiLIl-.i saLI a Lu-.ei fapte păgu.bitoare 

Îl-.dreptate Îl-.-.potriva ei, a sOţLIlLIi ori a LIl-.ei rLIde apropiate, 
dacă cstc dc l-.atLIră sa o alarl-'-'czc, sc pcdcI~scŞtc CLI 
Închisoare de la 6 ILIni la LIn an saLI cu zile - an-.endă, Tat-ă 

ca pedeapsa aplicată să poată depăşi sal-.cţiu.l-.ea prevăzLItă 
de lege pel-.trLI il-.fracţiLIl-.ea care a 1"0 rn-.at obiectLIl 
a fl,el,. i 1.,. ţări i . 

(2) Acţiunea penală se pLIne În 
prealabilă a persoal-.ei v ătăl-.-.ate_ 
Îl-.lătură răs·pul-.derea ·pel-.ală_ 

n-.işcare la plângerea 
Îl-.-.păcarea părţilor 

Art:_21 1 _- ( I ) Constt-ânget-ea LInei pet-soane, pt-in 
violeTl.ţă saLl al,.,el,.i1.,.ţare~ să dea~ să facă~ să 1,.1...1 facă saLl să 
sufere ceva, dacă fapta este cOl-.-.isă spre a dobiit-.di un 
folos injust, pel-.tru sil-.e sau pel-.tru altul, se pedepseşte cu 
Îl-.chisoare strictă de la LIl-. al-. la 5 al-.i_ 

(2) C,'it-.d cOl-.strâl-.gerea cOl-.stă Îl-. al-.-.el-.il-.ţarea CLI darea 
11-. vileag a ul-.ei fapte reale sau il-.-.agil-.are, 
con-.pron-.iţătoare pel-.tru persoana an-.eninţată, pentrLI sOţLII 
acesteia saLI pel-.trLI o rLIdă apropiată, pedeapsa este 
Îl-.chisoarea strictă de la 2 la 7 al-.i_ 

Art:_21.2_- (1) Deschiderea LIl-.ei corespondel-.ţe adresate 
alt:Llia ori i1.,.t:ercept:area ul,.ei c01.,.vorbiri sau C01,.,.u1.,.ic ări 
efectuate pril-' telefol-', telegraf sau pril-' alte l-.-.ijloace de 
tral-.srnitere la distal-.ţă, ~at-ă dt-ept, se pedepseşte CLI 
Îl-.chisoare strictă de la LIl-. al-. Ia 3 al-.i sau CLI zile - al-.-.el-.dă. 

(2) CLI aceeaşi pedeapsă se sal-.cţiol-.ează sLIstragerea, 
dist:rL1gerea saLI reţil,.erea LI1,.ei corespol,.del,.ţe!> preC"LI1,.,. şi 

divLIIgarea conţinutului LInei corespondenţe, chiat- şi atunci 
Câl-.d a fost tril-.-.isă deschisă saLI a fost deschisă dil-. 
greşeală, ori divulgarea cOl-.ţil-.Utului ul-.ei cOl-.vorbiri sau 
C01,.,.LII,.icări il,.t:ercept:at:e!> cl,.iar Îl,. cazLII îl,. care făpt:Llit:or"L11 a 
luat cunoştinţă de aceasta din gt-eşeală saLI din Întân-.plat-e. 

(3) ÂcţiLIl-.ea pel-.ală se pLIl-.e Îl-. l-.-.i şcare la plâl-.gerea 
prealabilă a ·persoanei vătăl-.-.ate_ Îl-'-'l.~ăcarea l.~ărţilor 
Îl-.Iătură răspunderea pel-.aIă_ 
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C::O ... Cecţio ...... rea 
sau ut::ilizarea 
de aparat::e 
pent::ru 
int::ercept::area 
co .... unicaţiilor 

Divulgarea 
sccrct::ului 
proCesional 

Sancţionarea 

t::ent::at::ivei 

Sancţionarea 

persoanei 
j •• ridice 

Art:.2 I3.- Confecţion.area, concl.ercializarea, in.stalarea 
sau utilizarea, fără drept, de TTl.ij loace tehnice destinate 
interceptării sau Împiedicării cOTn.unicaţiilor se pedepseşte 
cu Închisoare strictă de la 2 la 7 ani. 

Art:.2I4.- (1) DivLllgarea, fără drept, a Llnor date de 
către acela cărLlia i-aLl fost Încredinţate saLl de care a IL~at 

cLlnoştinţă În virtLltea profesiei ori fLlncţiei, dacă fapta este 
de natL~ră a adL~ce prejudicii Lu-.ei persoane, se pedepseşte 
CLl Închisoare de la 3 IL~ni la un an saLl CLl zile-an-.endă. 

(2) Utilizarea saLl divLllgarea În alte scopLlri decât cele 
prevăzLlte de lege a docLln-.entelor saL~ inforn-.aţiilor CLl 
caracter d.e secret profesional, de către cel care le-a prin-.it 
ori a ILlat cLlnoştinţă de ele În Îndeplinirea atribLlţiilor de 
serviciL~ saLl In legătLlră CLl serviciLlI, se pedepseşte CL~ 

Închisoare strictă de la Lln an la 3 ani. 
(3) Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin.( 1) se 

pLlne în n-.işcare la plângerea prealabilă a persoanei 
vătăn-.ate. În-.păcarea părţilor ÎnlătLlră răspLlnderea penală. 

Art:.2 I 5.- (1) Tentativa la delictele prevăzute în art.20 I 
alin.( 1) şi (2), art.202, art.204 alin.( 1) şi (4) şi art.205 
alin.( 1) se pedepseşte. 

(2) Constituie tentativă şi prodLlcerea saLl prOCLlrarea 
rnijloacelor, a instrumentelor sau luarea de n-.ăsuri În 
vederea corniterii crirnei prevăzute În art.20 I alin.(3). 

Art:.2 I 6.- Persoana juridică se sancţionează pentru 
infracţiunile prevăzute În art.20 1-205 şi art.2 I 1-2 I 3. 

CA.PITC>LUL ""II 
CRIlVIE ŞI DEI.ICTE CC>NTRA I.IBERTĂŢII SEXUAI.E 

,,"iol ... 1 

A.ct: ... 1 sex ...... 1 
cu un ITIinor 

Art:.2I7.- (1) ActLlI scxLlal, dc oricc natLlră, CLl O 
persoană de sex diferit saLI de acelaşi sex, prin 
constrângerea acesteia sau profitând de in-.posibilitatea ei 
de a se apăra ori de a-şi exprin-.a voinţa, se pedepseşte CLl 
închisoare strictă de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor 
dreptLlri. 

(2) Pedeapsa este detenţiLlnea severă de la 15 la 20 de 
ani şi interzicerea unor drepturi dacă: 

a) i"apta a i"ost săvârşită de două sau n-.ai n-.ulte persoane 
ÎITl.pret...:tnă; 

b) victin-.a se afla În Îngrijirea, ocrotirea, edLlcarea, paza 
sau tratamentul făptuitorului; 

c) victima este un rnembru de i"an-.ilie; 
d) victima era L~n minor care nLl Îrnplinise vârsta de 15 

ani; 
e) s-a cauzat victin-.ei o vătăn-.are gravă a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii. 

(3) Dacă fapta a aVLlt ca Llrn-.are n-.oartea saLl sinLlciderea 
victin-.ei, pedeapsa este detenţiLlnea severă de la 15 la 25 
de ani şi interzicerea unor drepturi. 

(4) AcţiLlnca pcnală pcntru fapta prcvăzută În alin.(l) sc 
pune În n-.işcare la plângerea prealabilă a persoanei 
vătăn-.ate. 

Art:.2 I 8.- (1) ActLlI sexual, de orice natură, cu o 
persoană de sex diferit saLI de acelaşi sex, care nL~ a 
În-.plinit vârsta de 15 ani, se pedepseşte cu Închisoare 
strictă de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(2) Cu acccaşi pcdcapsă sc sancţioncază actul scxual, dc 
orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelaşi 
sex a carei vârstă este Între 15 şi 18 ani, dacă fapta este 
săvârşită de tutore sau curator, ori de supravegl-.etor, 
Îngrijitor, n-.edic curant, profesor saLl edLlcatol-, 
folosindu-se de calitatea sa, ori dacă făptuitorul a abuzat 
de Încrederea victin-.ei sau de autoritatea ori inflLlenţa sa 
aSL~pra acesteia. 

(3) Dacă actLll sexual, de orice natL~ră, CLl o pel-soana de 
sex diferit saL~ de acelaşi sex, care nL~ a În-.plinit vârsta de 
18 ani, a fost detern-.inat de oferirea sau darea de bani ori 
alte foloase de către făptuitor, di I-ect sau indirect, victi n-.ei, 
pedeapsa este Închisoarea strictă de la 3 la 12 ani şi 

interzicerea Llnor dreptLlri. 

(4) Dacă faptele prevăzute În alin.( 1 )-(3) au fost 
săvârşite În scopLd prodL~cerii de n-.ateriale pOI-nogl-afice, 
pedeapsa este Închisoarea strictă de la 5 la 15 ani şi 
interzicerea unor drepturi, iar dacă pentru realizarea 
acestLli scop s-a folosit constrângerea, pedeapsa este 
detenţiLlnea severă de la 15 la 20 de ani şi intel-zicerea 
unor drepturi. 
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Seducţia 

Perversiunea 
sexuală 

Corupţia 

sexuală 

Inccs1:u) 

I-Iărţuirca 

sexuală 

Sancţionarea 

-t:cn-t:a-t-ivci 

(5) Cân.d fapta prevăzL1tă în. alin..( 1) a fost săvârşită în. 
îTrlprejL1rările prevazL1te 1.n. art.217 alin..(2) lit.b) ori dacă 
cfaptele prevăzL1te în. alin..( I )-(4) aL1 aVL1t L1TTn.ările prevăzL1te 
în. art.21 7 alin..(2) lit.e), pedeapsa este deten.ţiL1n.ea severă 
de la 15 la 20 de an.i şi in.terzicerea L1n.or dreptL1ri. 

(6) Dacă fapta a aVL1t ca L1r1.T1.are 1.T1.oartea saL1 sin.L1ciderea 
victin.-.ci, pcdcapsa cstc dctcn.ţiL1n.ca scvcră dc la 15 la 25 
de an.i şi in.terzicerea un.or drepturi. 

Art:.2 -. 9.- (1) Fapta aceluia care, prin. pron-.isiun.i de 
căsătoric, dctcrn.-.in.ă o pcrsoan.ă dc scx fcn.-.in.in. carc nu 
în.-'1-~lin.ise vârsta de 18 an.i să aibă cu el ra1-~ort sexL1al se 
pedepseşte CL1 încl-.isoare strictă de la un an la 5 ani. 

(2) În-'1-~ăcarea părţilor în.lătură răspunderea pen.ală. 

Art:.220.- (1) Actele de perversiL1ne sexuală săvârşite în 
pL1blic se pede1-~sesc cu închisoare strictă de la un an la 5 
ani. 

(2) Actclc dc pcrvcrsiun.c scxuală cu o l-~crsoana carc nu 
a în-.plinit vârsta de 15 ani se pedepsesc CL1 în.chisoare 
strictă de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se san.cţionează şi actele de 
perversiLll-,e sex.uală cu c> persoal-,ă a cărei vîrst:ă est:e îl-,t:re 
15 şi 18 ani, dacă fapta este săvârşită de tL1tore saL1 curator 
ori de către sU1-~raveghetor, îngrijitor, n-.edic curant, 
profesor saL1 edL1cator, folosindL1-se de calitatea sa ori 
dacă raptL1itorL11 a abL1zat de încrederea victin-.ei saL1 de 
aLLtoritatea ori inflL1enţa sa aSL1pra acesteia. 

(4) Dacă actele de perversiLLne sexLLală CL~ o persoană 

care nL1 a în-.plinit vârsta de 18 ani aL1 fost detern-.inate de 
oferirea saL1 darea de bani ori alte foloase de către 

raptL1itor, direct saL1 indirect, vict:ilT1.ei, pedeapsa este 
închisoarea strictă de la 3 la 12 an.i şi interzicerea L~nor 
dreptL1ri. 

(5) Dacă faptele prevăzL1te în alin.(2), (3) şi (4) aL1 fost 
săvârşite în scopL11 prodL1ceri i de n-.ateriale pornografice, 
pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 15 ani şi 

int:erzicerea urlo:r drept:uri~ iar dacă perlt:ru realizarea 
acestL1i scop s-a folosit constrângerea, pedeapsa este 
detel-.ţi Lu-.ea severa de la 15 la 20 de al-.i şi il-.terzicerea 
L1nor dreptL1ri. 

(6) Actele de perversiL1ne sexL1ală CL1 o persoana în 
ilT1.posibilitate de a se apăra ori de a-şi eXprilT1.a voinţa saL1 
prin constrângere se pedepsesc CL~ închisoare strictă de la 
3 la 10 ani şi interzicerea L1nor dreptL1ri. 

(7) Dacă faptele prevăzL1te în alin.( I )-(6) aL1 aVL1t ca 
L1rlT1.are lT1.0artea saL1 sinLLciderea victilT1.ei, pedeapsa este 
detenţiL1nea severă de la 15 la 25 de ani şi interzicerea 
L~nor dreptL~ri. 

Art:.22 -..- (1) Actele CL1 caracter obscen săvârşite aSL1pra 
LlT'lLli TTli n 01.- SULt "In p1.-ezeT1.ţa LlT'lLli TTliT'lC>1.- se pedepsesc eLl 

în.chisoare strictă de la L1n. an. Ia 5 an.i. 
(2) Când actele prevăzL1te la alin.( 1) se savarşesc aSL1pra 

L1n.L1i n.-.en.-.brL1 de faTrlilie, pedeapsa este în.chisoarea strictă 
de la 2 la 7 an.i. 

(3) Dacă faptele 
săvârşite 1.n scopLd 
n.-.axin.-'L11 special al 

prevăzL1te în. alin..( 1) şi (2) aL1 fost 
prodL~cerii de lT1.ateriale pornografice, 
pedepsei în.chisorii se Trlajorează CL1 2 

arli _ 
(4) AdeTrlen.irea L~n.ei persoan.e în. vederea savarşir1.1 de 

acte sexL1ale CL1 L1n. n.-.in.or de sex diferit saL1 de acelaşi sex 
se pedepseşt:e eLI- îT1.cl--..isoa-re st:rict:ă de la LI-TI. aTI. la 5 arli_ 

Art:.222.- Ra1-~ortL11 sexL1al în.tre rL1de în linie directă saL1 
în.tre fraţi şi sL1rori se pedepseşte CL1 în.chisoare strictă de la 
2 la 7 an.i. 

Art:.223.- (1) HărţL1irea L1n.ei l-~ersoane l-~rin an.-.en.inţare 

saL1 con.strân.gere în. scopL11 de a obţin.e satisfacţii de n.atL1ră 
sexL1ală, de către o persoan.ă care abL1zează de calitatea saL1 

de inflL1enţa pe care i-o conferă funcţia îndeplinită la locul 
de n-.uncă, se pedepseşte CL~ închisoare de la 3 luni la un 
an saL~ cu zile-an-.endă. 

(2) Acţiunea penală se pL1ne în n-.işcare la plângerea 
prealabilă a persoanei vătăIT1.ate. ÎIT1.păcarea părţilor 
înlătură răspunderea penală. 

Art:.224.- Tentativa la delict:ele 
alin.(I), art.218 alin.(I)-(4), art:.220 
ar1:.222 se pedepseşte. 

prevăzL1te în ar1:.2 1 7 
alin.( 1 )-(6), ar1:.221 şi 

39 
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CalOITIllia 

Proba verit:ăţii 
sau a 
bunei-credinţe 

HigaITIia 

Abandonul de 
-'--a..-.ilie 

Relele 
t:rat:an-.ent:e 
aplicatce 
ITIi.-.orului 

N erespect:area 
.... ăsurilor 
privind 
•• -.credi.-.ţarea 
ITIinorului 

CAPITC>Ll..JL VIII 
DELICTE CC>NTRA DElVINITĂŢII 

Art:.225.- (1) Afirrnarea sau irnputarea în public, 
orice n,ijloace, a unei f'apte detern,inate privitoare 
persc>arlă~ care~ dacă ar fi adevărat:ă~ ar expurle 
persoană la o sancţi~ne penală, adn,inistrativă 

disciplinară, ori dispre!ul~i p~blic se pedepseşte cu 
an,endă, de la IOla 120. 

prin 
la o 
acea 

saL1 
zile-

(2) Acţi~nea penală se p~ne în 
prealabilă a persoanei vătăn,ate. 

înlătură răspunderea penală. 

n,işcare la plângerea 
În,păcarea părţilor 

Art:.226.- (1) Nu constit~ie inf'racţiunea de calon,nie 
f'apta c~ privire la care s-a rac~t proba verităţii sa~ c~ 
privire la care rapt~itor~l dovedeşte că a av~t n,otive 
rezonabile de a crede că este adevărată. 

(2) În caz~l f'aptelor recferitoare la viaţa privată a ~nei 
persoane, proba verităţii sa~ dovada că rapt~itor~l a av~t 

l-.-.otive rezonabile de a crede că aceste f'apte s~nt 

adevărate este adl-.-.isibilă pentr~ apărarea ~n~i interes 
legitin,. 

(3) În caz~l f'aptelor ref'eritoare la viaţa privată a ~nei 
persoane care af'ectează capacitatea acesteia de exercitare 
a ~nei cfllncţii p~blice, proba verităţii sa~ dovada că 

rapt~itor~l a av~t n,otive rezonabile de a crede că aceste 
f'apte s~nt adevărate este adn,isibilă, rară a fi necesară 

dovedirea ~n~i interes legitin,. 

CAPITC>I~l..JI~ IX 
DELICTE CC>NTRA FAlVIILIEI 

Art:.227.- (1) Încheierea ~nei noi căsătorii de către o 
persoană căsătorită se pedepseşte cu închisoare de la 3 
l~ni la ~n an sa~ c~ zile - al-.-.endă. 

(2) Persoana necăsătorită care se căsătoreşte c~ o 
persoana pe care o ştie căsătorită se pedepseşte c~ 

închisoare de la o l~nă la ti l~ni sa~ c~ zile-al-.-.endă. 
(3) Faptele prevăz~te In prezent~l articol n~ se 

sancţionează dacă prin,a sa~ cea de-a do~a căsătorie este 
declarată n~Iă pentr~ alt n,otiv decât bigan,ia. 

Art:.228.- (1) Săvârşirea de către persoana care are 
obligaţia legală de întreţinere, f'aţă de cel îndreptăţit la 
întreţinere, a ~neia dintre ~rn,ătoarele cfapte: 

a) parasirea, al~ngarea sa~ lăsarea 

exp~nându-l la suf'erinţe fizice sa~ n,orale; 
b) neîndeplinirea c~ rea-credinţă a 

întreţinere prevăz~tă de lege; 

rară ajL1t:c>r~ 

obligaţiei de 

c) neplata cu rea-credinţă, tin,p de două luni, a pensiei 
de întreţinere stabilită pe cale judecătorească, 

se pedepseşte c~ închisoare strictă de la ~n an la 3 ani 
sau cu zilc-al"cndă. 

(2) Acţiunea penală se pune în 
prealabilă a persoanei vătăn,ate. 

înlăt~ră răsp~nderea penală. 

n,işcare la plângerea 
În,păcarea părţilor 

(3) Dacă părţilc nu s-au în'păcat, dar în cursul judccăţii 
inculpatul Işi îndeplineşte obligaţiile, instanţa, în cazul 
când stabileşte vinovăţia, pronunţă în,potriva inculpatului 
o condan,nare cu suspendarea condiţionată a exec1.ltării 

pedepsei, chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile 

prcvăzutc în art.95. 
(4) Revocarea suspendării condiţionate n~ are loc decât 

In cazul când, In c~rs~l tern,enului de Incercare, 
condan,natul săvârşeşte din nou o inf'racţiune de abandon 
de f'an,ilie. 

(5) Dispoziţiile alin.(3) se aplică nun,ai în caz~l prin,ei 
condan,nări a rapt~itor~lui pentru abandon de f'an,ilie. 

Art:.229.- Punerea în prin,ejdie grava, prin n,ăs~ri sa~ 
tratan,ente de orice f'el, a dezvoltării fizice, intelectuale 
sau n,orale a I"inorului, de către păl'inţi sau de către orice 
persoană căreia n,inorul i-a f'ost încredinţat sp,'e cl'eştel'e şi 
educare, se pedepseşte C1.1 închisoare strictă de la 3 la 15 
ani şi interzicerea unor drepturi. 

Art:.230.- (1) Reţinerea de către un părinte a copilului 
său n,inor, rară consin,tăl-.-.ânt1.t1 cel1.lilalt părinte sau al 
persoanei careia i-a f'ost îI,credinţat n,inorul potrivit legii, 
se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sa~ zile
al-.-.endă. 
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Fapt:e de 
cor •• pţie .II 
legăt: •• ră c •• 
adopţia 

San.cţiOIIa.rca. 

persoa..-.ei 
juridice 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează f"apt:a persoanei 
căreia i s-a Încredinţat: n:-.inorul prin hot:ărâre 

judecăt:orească, spre creşt:ere şi educare, de a ÎI-.-.piedica În 
n-.od repet:at: pe oricare dint:re părinţi sa aibă legăt:uri 

personale cu n-.iI-.orul, În condiţiile prevăzut:e de părţi sau 
de căt:re organul con-.pet:ent:. 

(3) ÂCţiuI-.ca pCI-.aIă sc PUI-.C În n-.işcarc la plâI-.gcrca 
prealabilă a persoanei văt:ăn-.at:e_ În-.păcarea părţilor 
ÎI-.I ăt:ură răspunderea peI-.a I ă_ 

Art:.23 I.- (1) Fapt:a părint:eh_IÎ sau a reprezent:ant:Ldui 
legal al unui copi I care pret:inde sau priI-.-.eşt:e, peI-.t:ru sine 
sau pent:ru alt:ul, bani ori alt:e f"oloase În scopul adopţiei 
copi lului se pedepseşt:e cu închisoare st:rict:ă de la 2 la 7 
3-l .... i şi Î.--.t:er.z::Îcerea 1...-1.-.... 0.- drept:LlrÎ. 

(2) CLI aceeaşi pedeapsă se saI-.cţionează şi f"apt:a 
persoaI-.ei care iI-.t:erI-.-.ediază sau ÎnlesI-.eşt:e adopţia unui 
copi I în scopul obţineri i unui ~olos necuvenit:. 

Art:.232.- Persoana juridică 

iI-.f"racţiuI-.ea prevăzut:ă În art:_231 

CAPIT<>LUL x. 

se sancţionează 

alin_(2)_ 
pent:ru 

C~IlVIE ŞI DELICTE C<>NT~A BUNEL<>~ lVI<>~A "'U~I 

Ult:rajul 
COIIt:ra 
bunelor 
... -.oravuri şi 
t: .... b ... rarea. 
lia-.iş-t:ii publice 

Pros1::i1:: ... ţia 

Pa-oxen.et:isITI. U, 

R..ăspân.dia-ea 

de ... -.a.t:eria.le 
porn.ograi".ce 

Pornografia 
i .. -Ca .. 1::iIă 

Pornogra.fia 
i .. -Ca .. 1::iIă prin 
int:erITIediul 
sist:eITIelor 
i .. -Coa-n-.at:ice 

Art:.233.- (1) Fapt:a persoanei care, în public, săvârşeşt:e 
act:e SaLI- gest:"L:u--i., pro-terea.z::ă C"LI-vl.--.t:e ori expresII SaLI- se 
dedă la orice alt:e I-.-.aI-.if"est:ări priI-. care se aduce at:ingere 
bUI-.elor I-.-.oravuri sau se produce scaI-.dal public ori se 
t:ulbură, In alt: n-.od, linişt:ea şi ordinea publică se 
pedepseşt:e cu Închisoare st:rict:ă de la un an la 3 ani sau cu 
zilc-arl---..cndă. 

(2) Dacă prin f"apt:a prevăzut:ă In alin_( 1) s-a t:ulburat: 
grav linişt:ea publică, pedeapsa est:e Închisoarea st:rict:ă de 
la 2 la 5 ani_ 

Art:.234.- Fapt:a persoanei care îşi procura principalele 
I-.-.ijloace de exist:enţă pract:icâI-.d În acest: scop act:e sexuale 
cu dif"erit:e persoane se pedepseşt:e cu Închisoare de la 3 
lll-I---..i la ll-Tl. 31---.. saLI- CLI- .z::ilc-3.I---..---..cndă. 

Art:.235.- ( 1) ÎndeI-.-.nul sau Înlesnirea pract:icării 
prost:it:uţiei ori t:ragerea de f"oloase de pe urn-.a pract:icrIrii 
prost:it:uţiei de căt:re o persoană se pedepseşt:e cu încl-.isoare 
st:rict:ă de la 2 la 7 ani şi int:erzicerea LInor drept:uri. 

(2) RecrLlt:area Llnei persoaI-.e pent:ru prost:it:uţie saLI 
cOI-.st:rângerea la prost:it:uţie se pedepseşt:e cu ÎI-.cl-.isoare 
st:rict:ă de la 3 la 10 ani şi int:erzicerea unor drept:uri. 

(3) Dacă ~apt:a prevăzut:ă în alin_( 1) sau (2) est:e săvârşit:ă 
faţă de ll-Tl. I---..---..i1---.. or saLI- prezint:ă ll-Tl. alt: caract:er grav~ 

pedeapsa est:e det:enţiunea severă de la 15 la 20 de ani şi 
int:erzicerea unor drept:uri_ 

Art:.236.- (1) Fapt:a dc a cxpunc, a vindc sau a răspândi, a 
ÎI-.cl-.iria, a dist:ribui, a cOI-.f"ecţioI-.a ori a produce ÎI-. alt: 
n-.od, a t:ransn-.it:e, a of"eri sau a p1..Ine la dispozi ţie ori de a 
deţine În vederea răspândirii, t:oat:e acest:ea f"ără drept:, de 
n-.at:crialc pornograficc, sc pcdcpscşt:c cu ÎI-.cl-.isoarc dc la 
6 IUl .... i la Ul .... al .... sau CLI zile-al--.--.el--.dă. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se saI-.cţionează şi iI-.-.port:area, 
export:area ori predarea de n-.at:eriale dint:re cele prevăzut:e 
In alin_( 1) unui agent: de t:ransport: sau de dist:ribuire, în 
vederea cor:t--.ercializării ori dist:ribuirii lor. 

Art:.237.- (1) Fapt:a de a expune, a vinde sau a răspândi, 
a Închiria, a clist:ribui, a conf"ecţiona ori a prod1..Ice În alt: 
I-.-.od, a t:raI-.sI-.-.it:e, a of"eri sau a pUI-.e la dispozi ţie ori de a 
dcţiI-.C ÎI-. vcdcrca răspâI-.dirii sau dc a dcţiI-.C, Tară drcpt:, 
I-.-.at:eriale pornogra~lce C1..I n-.inori, se pedepseşt:e C1..I 
ÎI-.chisoare st:rict:ă de la 3 la 12 aI-.i şi iI-.t:erzicerea 1..II-.or 
drept:uri_ 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi in-.portarea, 
export:area ori predarea de n-.at:eriale dint:re cele prevăzLlt:e 
ÎI-. aliI-'_( 1) uI-.ui ageI-.t: de t:raI-.sport: sau de dist:rib1..Iire ÎI-. 
vederea cOI-.-.ercializării ori dist:ribuirii lor_ 

A rt:: ... 238_- Producerea 11--. vederea răspâl--.d i ri i ~ of-eri rea 
sau pUI--.erea la dispozi ţie." răspâI .... direa sau t:raI .... sI-:l--.it:erea." 
procurarea peI-.t:rLl siI-.e sau peI-.t:ru alt:ul de I-.-.at:eriale 
porl--.ografice cu I--.--.il--.ori pril--' sist:el--.--.e il--.f-orl.,.,at:ice~ ori 
deţiI-.erea, Tară drept:, de I-.-.at:eriale porI-.ografice cu I-.-.iI-.ori 
ÎI .... t:r-uI--. sist:eI--.-. iI--.foI ........... -.at:ic sau UI.... I--.-.ijloc de st:ocare a 
dat:elor iI-.f"orI-.-.at:ice se pedepseşt:e cu ÎI-.chisoare st:rict:ă de 
la 3 la 12 aI-.i şi int:erzicerea UI-.or drept:LIri_ 
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IVIat::e.-iale 
pornografice 

Jocul de noroc 

Sancţionarea 

t::e.-.t::at::ivei 

Sancţionarea 

persoanei 
juridice 

Neluarea 
n-.ăsurilor 

legale de 
prot::ecţie a 
ITI.uflcii 

Ne.-espect::area 
regulilor de 
prot::ccţic a 
ITI'" n. cÎ i 

Sa.-.cţio.-.a.-ea 

persoanei 
juridice 

Art:.239.- (1) În scnsul ar1:.236, prin rnareriale 
pornc~gr«/ice se Îrlţelege orice rnat:erial care prezirlt:ă o 
persoană având un cornport:arnerlt: sex'-Ial explicit:. 

(2) În sensul ar1:.237 şi ar1:.238, prin mareriale 
pc~rnogr«/ice cu minc~ri sc Îrlţclcgc oricc rnat:crial carc 
prezint:ă '-In rninor având un cornport:arnent: sexual explicit: 
sau o persoană rnajoră care est:e prezent:at:ă ca '-IrI rnirlor 
avârld urI cornport:arnerlt: sexual explicit: ori irnagirli care, 
deşi nu prezint:ă o persoana reală, sirnulează, In rnod 
credibil, Lln rninor având Lln cornport:arnent: sexual explicit:. 

Art:.240.- (1) Organizarea saLl Îngăduirea JOCLlrilor de 
noroc pent:rLl pLlblic, fără a Llt:ori zare, se pedepseşt:e cu 
Îrlchisoare de la 3 luni la un an sau CLl zile-arnendă. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează organizarea sau 
ÎngădLlirea In rnod obişnuit: a jocLlrilor de noroc, Înt:r-o 
casă particulară, În scopul de a realiza foloase rnat:eriale. 

(3) DesfăşLlrarea fără licenţă a oricaror act:ivit:ăţi din 
domeniLll jocLlrilor de noroc se pedepseşt:e CLl Închisoare 
st:rict:ă de la un an la 2 ani sau cu zile-amendă. 

Art:.241.- Tent:at:iva la delict:ele prevăzut:e În art:.235 
alin.( 1) şi (2), ar1:.237 şi art:.238 se pedepseşt:e. 

Art:.242. Persoana juridică se sancţionează pent:ru 
infracţiunile prevăzut:e În ar1:.235-238 şi art:.240. 

CA>.PITC>LUL X.I 
DELICTE CC>NTRA>. PRC>TECŢIEI lVIUNCII 

Art:.243.- (1) Neluarea vreuneia din măsurile legale de 
prot:ecţie a n-.uncii de căt:re persoana care avea Îndat:orirea 
de a lua acest:e măsuri, dacă se creează urI pericol in-.inent: 
de producere a unui accident: de muncă sau de În-.bolnăvire 
profesională, se pedepseşt:e cu Închisoare st:rict:ă de la un 
arI la 2 arIi sau cu zile-an,erldă. 

(2) Dacă fapt:a prevăzut:ă În alin.( 1) se con,it:e În locuri 
de n,uncă ce prezint:ă un pericol deosebit:, pedeapsa est:e 
Închisoarea st:rict:ă de la un an la 3 ani sau zile-amendă. 

(3) Fapt:a prevăzut:ă In alin.( 1) săvârşit:ă din culpă se 
pedepseşt:e cu Îl,chisoare de la 3 lUl,i la un al' sau cu zile -
an,endă, iar cfapt:a prevăzut:ă În alin.(2) săvârşit:ă din culpă 
se pedepseşt:e cu Îl,chisoare de la 6 lUl,i la Ul' al' sau cu 
zile-al,-.el,dă. 

Art:.244.- (1) Ncrcspcct:arca dc căt:rc oricc pcrsoană a 
n-.ăsurilor st:abilit:e cu privire la prot:ecţia n,uncii, dacă prin 
aceast:a se creează Ul' pericol in,il,el,t: de producere a ul,ui 
accidel-.t: de l'-.Ul,că sau de Îl-.-.boll-.ăvire profesiol,ală, se 
pcdcpscşt:c cu Îl,chisoarc st:rict:ă dc la Ul' al' la 2 al,i sau cu 
zi le-al,-.el,dă. 

(2) Dacă cfapt:a prevăzut:ă În alin.( 1) se comit:e In locuri 
de n,unca ce prezint:ă un pericol deosebit:, pedeapsa est:e 
Închisoarea st:rict:ă de la un an la 3 ani sau zile-amendă. 

(3) Dacă nerespect:area const:ă În repunerea În cfuncţie a 
inst:alaţiilor, n,aşinilor şi ut:ilajelor, ant:erior eliminării 

t:ut:uror deficienţelor pent:ru care s-a luat: măsura opririi lor, 
pedeapsa est:e Închisoarea st:rict:ă de la un an la 2 ani sau 
zi le-amendă. 

(4) Fapt:ele prevăzut:e In alin.( 1) şi (3) săvârşit:e din 
culpă se pedepsesc cu Închisoare de la 3 luni la un an sa1...1 

din 
la 

cu zile-an-.endă, iar fapt:a prevăzut:ă În alin.(2) săvârşit:ă 
culpă se pedepseşt:e cu Închisoare de 
6 luni la un an sau cu zile-amendă. 

Art:. 245. Persoal,a juridică se sancţiol,ează pel,t:r'-l 
infracţiunile prevăzut:e În prezent:ul capit:oL 

CAPrrC>LUL X.II 

DELICTE CC>NTRA>. CULTELC>R ŞI A>. RESPECTULUI 
DATC>RAT lVIC>RŢII~C>R 

În:-.piedicarea 
libert::ăţÎÎ 

cult::elo.-

Art:.246.- (1) Împiedicarea sau t:ulburarea libertăţii de 
exercit:are a Vre"L1I ..... ui C"Ll1t: religic>s~ care est:e arga ....... izat: şi 

funcţionează pot:rivit: legii, se pedepseşt:e cu Închisoare de 
la o lUl,ă la 6 luni sau cu zile-an,el,dă. 

(2) Cu acccaşi pcdcapsă sc sancţioncază fapt:a dc a 
obliga o persoal,ă, priI' cOl,st:râl'gere, sa participe la 
serviciile religioase ale vreul,ui cult: sau sa Îl,deplil,ească 
un act: religios legat: de exercit:area ul-.ui cult:. 
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Prot--anarea de 
n-.or .... in"t::e 

Sancţionarea 

persoanei 
juridice 

Ar1:.247.- ProTanarea p.-in orice rrlijloace a LlnLli 
I"orl"âl,t:., a ul,ui 1"OI,ul"el,t: sau a ul,ei url,e TUI,eral-e ori a 
Llnui cadav'-Ll, se pedepseşte CLl Încl .. isoare st.-ictă de la LlnLl 
la 5 ani sau CLl zile - arrlendă. 

Ar1:.248.- Pe.-soana jLl.-idică se 
inT.-acţiLlnea p.-evăzLltă În a.'"t.246. 

TITLUL II 

sal,cţiol,ează pentru 

CRIlVIF. ŞI DF.I~ICTF. C<:>NTRA PATRIlVI<:>NIUI~UI 

Furtul 
ca.lifica"t:: 

Pedepsirea 
unor Cur"t::uri la 
plângerea 
prealabilă 

Tâlhăria 

Tâlhâria 
cali •• ca"t::ă 

Ar1:.249.- (1) Luarea UrlUI bUrl rI .. obil dirl posesia sau 
deterlţia altuia, cfară COrlSil .... ţăI .... ârltul acestuia, Îrl scopul de 
a şi-l Îrlsuşi pe rledrept, se pedepseşte cu Îrlchisoare strictă 
de la Uri ari la 7 arii. 

(2) Fapta cOrlstituie 
Îrltrcgirl"c sau Îrl partc 
săvârşirii acel bUrl se 
legitil .... ă a altei persoarle. 

Turt şi dacă bUrlul aparţirle iri 
Taptuitorului, dacă În 1 .... 0rl .. crltul 
găsea Îrl posesia sau deterlţia 

(3) CLl pedeapsa prevăzută Îrl alin.( 1) se sarlcţiorlează şi 
sustragcrca dc impulsuri clcctro-magncticc prin Tolosirca 
rI .. ijloacelor de telecorl"urlicaţi i ori racordarea rară drel-,t la 
rrlijloacele aLldio-vizLlale ale Llrlei persoane. 

(4) De aserl .. erlea, cOrlstituie TLlrt lua.-ea În condiţiile 

alirl.(l) a urlui vchicul, cu scopul dc a-l Tolosi pc ncdrcpt. 
(5) Se conside.-ă b1.1nLl.-i n .. obile şi o.-ice energie ca.-e are 

o valoal-e ecol,ol"ică., pl-ecul" şi ÎI,scrisLlrile_ 

Ar1:.250.- (1) FLlrtLll săvâ.-şit În Ll.-n .. ătoarele În .. p.-ejLlrări: 
a) de o pe.-soană având aSLlp.-a sa o a.-n .. ă, o sLlbstanţă 

narcotică saLl paral izantă; 
b) de o pe.-soană n .. ascată, deghizată saLl travestită; 
c) Înt'--Lln loc PLlbl ic; 
d) Înt'--Lln n .. ijloc de t.-anspo.'"t În con .. Lln; 
e) În tin"pLll nopţii; 
T) p.-in eT.-acţie, escaladare saLl p.-in Tolosi.-ea Tără d.-ept a 

ul,ei cl,ei adevăI-at:e ol-i a ul,ei cl,ei I"il,cil,oase., 
se pedepseşte cu Închisoa.-e st.-ictă de la Lln an la 10 ani. 
(2) CLl aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi TLl.'"tLll 

p.-ivind: 
a) Lln bLln ca.-e Tace pa.'"te di n patri n .. on i Lll cLlltLl.-al; 
b) Lln act ca.-e se.-veşte pent'-Ll dovedi.-ea stă.-ii civile, 

pent'-Ll legitin .. are saLl identifica.-e; 
c) ţiţei, p.-odLlse petroliere saLl gaze natLl.-ale; 
d) echipa ..... ente, instalaţii şi co ..... ponente ale acesto.-a, 

dacă sLlnt bLlnLlri de inte.-es gene.-aL 
(3) Furtul care a produs cOrlsecirlţe deosebit de grave se 

pcdcpscştc cu dctcnţiunc scvcră dc la 15 la 20 dc ani. 

Ar1:.25I.- (1) Furtul săvârşit irltre soţi ori irltre rude 
apropiate, sau de către un n .. ino.- În paguba tutorelui sau, 
dc cătrc ccl carc locuicştc În .. prcună cu pcrsoana vătărI .. ată 
sau este găzduit de aceasta, se urrl .. ăreşte riU rI .. a i la 
plânge.-ea prealabilă a pe.-soanei vătăn .. ate. 

(2) În .. păca.-ea pă.-ţilo.- ÎrllătLlră .-ăspurlderea penală. 

Ar1:.252.- Fu.'"tul săvâ.-şit prin ÎntrebLlinţarea de violenţe 
sau al"eninţări., ori pl-in pUI,erea vict:in,ei In st:are de 
irlcorlştienţă sau neputirlţă de a se apă.-a, precLln .. şi TLlrtLll 
Ll.-n .. at de Înt.-ebLlinţarea Llno.- astTel de n .. ijloace pentrLl 
păstra.-ea bLlnLll Lli TLlrat saLl pent'-Ll Înl ătLlrarea Ll.-rnelo.
inT.-acţiLlnii, o.-i pentrLl ca TăptuitorLll sa-şi asigLlre 
scăparea, se pedepseşte cu Închisoare st.-ictă de la 3 la 12 
al,i_ 

(1) săvârşit:ă ÎI' 
În .. prej u.-ă.-i: 

a) de o persoana având aSLlp.-a sa o arn .. ă, o sLlbstanţă 

na.-cotică saLl pa.-al izantă; 
b) de o pe.-soană ..... ascată, deghizată saLl t.-avestită; 
c) În tin"PLll nopţii; 
d) Într-Lln loc PLlbl ic; 
e) Înt'--Lln n .. ijloc de t.-ansport; 
T) Înt.--o 10cLlinţă saLl În dependinţe ale acesteia; 
g) a aVLlt v.-eLlna din Ll.-n .. ă.-ile p.-evăzute În a.'"t.l 87, se 

pedepseşte CLl Închisoa.-e strictă de la 7 la 15 ani. 
(2) Tâlhă.-ia ca.-e a p.-odLls consecinţe deosebit de g.-ave 

saLl ca.-e a aVLlt ca Ll.-.-na.-e .-noa.-tea victi ..... ei se pedepseşte 
cu detenţiune severă de la 15 la 20 <-'le ani şi interzicerea 
l.u .. o.- d.-ept1.u-i. 
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Pirat:eria 

Pirat:eria 
califica"t:ă 

Abuza.,) de 
Î."Icredere 

Abuzu. de 
Încredere prin. 
.-raudarea 
credit:orilor 

~est:illl ... ea 
-t'"rauduloasâ 

Însuşirea 
bunului găsit: 

Înşelăciunea 

Art:.254.- (1) Jefuirea priTl. acte de violenţă, săvi'irşite în 
scopuri personale, de echipajul sau pasagertt unei nave 
îrn.potriva persoanelor sau ~~unurilor care se găsesc pe acea 
-navă ori îrn.pat:riva altei Tl.ave~ dacă -navele se a-fl.ă În. TTl.area 

li~~eră sau într-un. loc care n.u este SLLPUS jLLrisdicţiei nici 
unui stat, se pedepseşte cu închisoare strictă de la 3 la 
12 ani. 

(2) Există piraterie şi dacă fapta s-a corn.is pe o aeronavă 
sau între aerOTl.ave şi Tl.ave. 

Art:.255.- (1) Pirateria care a avut vreuna din urrrlările 
prevăzute în arC 187 se pedepseşte cu închisoare strictă de 
la 7 la 15 anL 

(2) Pirateria care a produs consecinţe deosebit de grave 
sau care a avut ca urtTlare rnoartea victirrlei se pedepseşte 
CLL detenţiLLne severă de la 15 la 20 de ani şi interzicerea 
unor drepturL 

Art:.256.- (1) Însuşirea unui bun rnobil al altuia, deţinut 
CLL orice titlu, sau dispunerea de acest bun pe nedrept, ori 
refuzul de a-l restitui, se pedepseşte cu închisoare strictă 
de la un an la 3 ani sau cu zile - arn.endă_ 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează 
schin .... ba, tn totul sau tn parte, substanţa 

tTlărfLLrilor ît .... credit .... ţate spre trat .... sport_ 

şi fapta de a 
sau calităţile 

(3) Dacă schin .... barea substanţei sau a calităţilor 

n .... ărfurilor încredinţate spre transport s-a TaCLLt prin 
ctolosirea de substat .... ţe vătăn .... ătoare, pedeapsa este 
ît .... chisoarea strictă de la un an la 5 at .... i_ 

(4) Cu pedeapsa prevăzută în alin_(3) se sancţionează şi 
fapta de a distruge obiectele prin .... ite în gaj de către 

creditoL 
(5) Dacă bunul este proprietate privată, acţi unea 

penală se pune tn mişcare la pli'iTl.gerea prealabilă a 
persoanei vătăn .... ate_ În .... păcarea părţilor înlătură 
răspund.erea pet .... ală_ 

Art:. 257. ( 1) Fapta de a ascunde, a deteriora, a 
distruge îTl. totul sau îTl. parte valori ori bUTl.uri diTl. 
patrimoTl.iul propriu sau de a iTl.voca datorii fictive ori alte 
acte tTl. paguba creditorilor, se pedepseşte cu îTl.chisoare 
strictă de la UTl. aTl. Ia 3 aTl.i sau cu zile - aTl. .... eTl.dă_ 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta 
persoaTl.ei care, deşi se află îTl. iTl. .... posibilitate de plată, 

pretiTl.de sau acceptă să i se pUTl.ă la dispoziţie Tl. .... ărcturi ori 
servici i, produci'iTl.d o pagubă creditorul ui_ 

(3) AcţiuTl.ea peTl.ală se pUTl.e tTl. Tl. .... işcare la pli'iTl.gerea 
prealabilă a părţii vătăTl. .... ate_ ÎTl. .... păcarea părţilor îTl.Iătură 
răspuTl.derea peTl.aIă_ 

Art:. 258. - (1) PriciTl.uirea de pagube uTl.ei persoaTl.e, cu 
rea-crediTl.ţă~ C1..1 ocazia adTl~iTl.ist:rării S31..1 cC>Tl.servării 

bUTl.urilor accstcia, dc cătrc ccl carc arc ori trcbuic să aibă 
grtJa adTl. .... iTl.istrării sau COTl.servartt acelor bUTl.uri se 
pedepseşte cu îTl.chisoare strictă de la UTl. aTl. la 5 aTl.i. 

(2) GestiuTl.ea frauduloasă săvi'irşită tn scopul de a 
dobi'iTl.di UTl. folos rnatcrial sc pcdcpscştc cu îTl.chisoarc 
strictă de la 2 la 7 aTl.L 

(3) Dacă bunul este proprietate privată, acţiunea penală 
pentru fapta prevăzută îTl. a1iTl._ (1) 
pli'iTl.gcrca prcalabilă a pcrsoaTl.ci 
părţilor înlătură răspunderea penală. 

se pUTl.e ît .... 
vătăTl. .... atc. 

Tl.~ i şcare 1 a 
Î rnpăcarca 

.Art:. 259. - (1) Fapta de a nu preda tn tern .... eTl. de 10 zile 
un bun găsit autorităţilor sau celui care l-a pierdut, sau de 
a dispune de acel bun ca de al său, se pedepseşte cu zile -
an .... eTl.dă_ 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se saTl.cţioTl.ează şi însuşirea pe 
nedrept a unui bun n .... obil ce aparţine altuia, ajuns din 
eroare sau în t ........ od fortLtit în posesia făptuitoruluL 

(3) A.cţiuTl.ea penală se pune în Tl. .... işcare la pli'ingerea 
prealabilă a persoanei vătăn .... ate_ În .... păcarea părţilor 
înlătură răspunderea penal ă_ 

Art:. 260. - (1) Inducerea în eroare a unei persoane, prin 
prezentarea ca adevărată a unei fapte n .... incinoase sau ca 
tTlit .... cit .... oasa a LLnei fapte adevărate, ît .... scopul de a o~~ţit .... e 
pet .... tru sit .... e ori pet .... tru altul LLI .... folos n .... aterial it .... j ust şi dacă 
s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoare strictă 
d.e la un at .... la 7 at .... i_ 
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Dist:ruge.-ea 
.llsllşirea 

valori 
..... at:eriale 
i"t:e.-esâ"d 
u ..... allit:at:ea 

şi 

de 

Dist:rugerea şi 
'i"suşirea de 
valori 
cult:urale ale 
popoarelor 

Dist:ruge.-ea 

(2) Înşelăciunea săvârşit:ă prin folosirea de rll.lT ..... e sau 
calit:ăţi n ... i ..... ci ..... oase ori de alt:e n ... ij loace cfrauduloase se 
pedepseşt:e cu închisoare st:rict:ă de la 3 la 10 ani. 

(3) Indu-cere,-~ sau- rrl.el--..ţil--..erea ÎI--.. eroare a u-nei persoane." 
cu- prileju-I ÎTl.cheierii sau- execu-t:ării LI-Tl.LI-i cOTl.t:ract:~ săvârşit:ă 
1 ..... aşa fel î ..... cât: fără aceast:ă eroare cel î ..... şelat: ..... 1.1 ar fi 
încheiat: sau execut:at: cont:ract:ul în condiţiile st:ipulat:e, se 
sa ..... cţio ..... ează cu pedeapsa prevăzut:ă î ..... ali ...... ( 1) sau (2), 
după dist:i ..... cţiile acolo arăt:at:e. 

(4) Emit:erea u ..... ui cec sau a u ..... ui alt: i ..... st:ru ........ e ..... t: de plat:ă 
asu-pra u-Tl.ei i Tl.st:i t:u-ţi i de credit: sau- u-Tl.ei persoaTl.e~ şt:i i Tl.d că 
pe ..... t:ru valorificarea lui ..... 1.1 exist:ă provizia sau acoperirea 
Tl.ecesară sau- Tl.U- va exist:a pâTl.ă la t:ert--..,eTl.u-1 cOTl.veTl.it: 1Tl.t:re 
părţi, precu ........ şi fapt:a de a ret:rage, după e ........ it:ere, provizia, 
î ..... t:ot:ul sau î ..... parte, ori de a i ..... t:erzice t:rasului de a plăt:i 

î ..... ai ..... t:e de expirarea t:er ........ e ..... ului de preze ..... t:are, 1 ..... scopul 
arăt:at: î ..... ali ...... ( 1), dacă s-a prici ..... uit: o pagubă poscsorului 
cecului sau a alt:~li iTl.st:ruTl.,eTl.t: de plat:ă~ se saTl.cţioTl.ează cu 
pedeapsa prevăzut:ă î ..... ali ...... (2). 

(5) Folosirea de ........ ijloace frauduloase pent:ru a î ..... depărt:a 
dc la licit:aţic publică o pcrsoa ..... ă sau dc a li ........ it:a licit:aţiilc 
ori ..... u ........ ărul part:icipa ..... ţilor se pedepseşt:e cu î ..... chisoare 
st:rict:ă de la un an la 5 a ..... i. 

(6) Cu pedeapsa prevăzut:ă 1 ..... ali ...... ( 1) se sa ..... cţio ..... ează 
cxploat:arca 1 ... ccu ..... oaşt:crii sau a lipsci dc cxpcric ..... ţă a u1 ... ui 
........ i ..... or sau a st:ării de slăbiciu ..... e a persoa ..... elor vul ..... erabile 
dat:orit:ă vârst:ei, bolii sau st:ării de gravidit:at:e, pe ..... t:ru a le 
det:er ........ i ..... a să î ..... cheie act:e prejudiciabile pe ..... t:ru acest:ea. 

(7) 11 ... duccrca sau ........ c ..... ţi ..... crca î ..... croarc cu privirc la 
co ..... diţiile de t:rai di..... ţara de en ... igrare, săvârşit:ă Îrl 
co ..... diţiile alin.( 1), î ..... scopul de a det:er ........ i ..... a o persoa ..... ă să 
en ... igreze, se pedepseşt:e pot:rivit: ali ...... ( 1 ). 

(8) Înşelăciunea care a avut: consecinţe deosebit: de grave 
se pedepseşt:e cu det:enţiune severă de la 15 la 20 de ani şi 

irlt:erzicerea UI,or drept:uri. 
(9) Dacă n ... ijlocul fraudulos folosit: pent:ru săvârşirea 

ÎrlşelăciLLrlii corlst:it:LLie prirl el II,suşi o irlfracţiurle." se 
aplică regul ile pri vind concursul de infracţi uni. 

A.rt:. 261. - (1) Dist:rugerea î ..... î ..... t:regi ........ e sau î ..... part:e: 
a) a clădirilor~ a oricăror alt:or corlst:rucţii sau a 1,avelor 

care servesc ca spit:ale; 
b) a ........ ijloacclor dc t:ra ..... sport: dc oricc fcl afcct:at:c 1.1 ..... 1.11 

serviciu sarlit:ar sau de Cruce Roşie." ori al orgarlizaţiilor 
asiTl.,ilat:e acest:eia~ pel,t:ru t:rarlsportul rărliţilor~ boll,avilor." 
1"at:erialelor saTl.it:are sau al Tl.,at:erialelor Crucii Roşii ori 
ale orgarlizaţiilor asil--..,ilat:e acest:eia; 

c) a depozit:elor de n ... at:eriale sa ..... it:are, 
dacă t:oat:e acest:ea poart:ă se1 ........... ele dist:i1 ... ct:ive 

reglen ... ent:are, se pedepseşt:e cu det:enţiune severă de la 15 
la 25 de ani şi int:erzicerea unor drept:uri. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţio ..... ează î ..... suşirea sub 
orice Torl--..,ă." l--..ejust:ificat:ă de o necesit:at:e rn.il it:ară şi 

săvârşit:ă ÎI' proporţii rl,ari." a I--..,ijloacelor sau I"at:erialelor 
dest:il,at:e pel,t:ru ajut:orLLl ori II'grl_Jlrea răI,iţilor sau 
bolnavilor căzuţi sub pLlt:erea adversarului. 

(3) Tot: ast:fel se sancţionează dist:rugerea .n înt:regin ... e 
saLL ÎI' parte." ori ÎI,suşirea sub orice forl"ă." l,ejust:ificat:ă de 
vreo I--..ecesit:at:e l"T1.ilit:ară şi săvârşit:ă În proporţii I--..,ari." a 
oricăror alt:e bul--..~Lri. 

A.rt:.262.- (1) Dist:rugerea sub orice cforn ... ă, cfără 

necesit:at:e t--..,i lit:ară." de t--..,onul--..,ent:e sa-u cOI--..st:r-ucţi i care '-~-u 

o valoare art:ist:ică." ist:orică ori arheologică." de t--..'LLzee." t--..,ari 
bibliot:eci, arhive de valoare ist:orică sau şt:iinţifică, opere 
<--te ,-~rt:ă." I--..,,-~nu-scrise.,, cărţi de valoare." colecţii şt:iinţifice sa-u 
colecţii in ... port:ant:e de cărţi, de arhive, ori de reproduceri 
ale bun~Lrilor de l"T1.ai sus şi." ÎI--.. gel--..eral." a oricăror valori 
cult:urale ale popoarelor, se pedepseşt:e cu det:enţiune 

severă de la 15 la 25 de ani ŞI Int:erzicerea unor drept:uri. 
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează jecfllirea sau 

î ..... suşirea sub orice cforrnă, de pe t:erit:oriile aflat:e sub 
ocupaţie n ... ilit:ară, a vreuneia dint:re valorile cult:urale 
,-~răt:at:e ÎI' prezel--..t:u-I articol. 

A.rt:.263.- (1) Dist:rugerea, degradarea sau aducerea î ..... 
st:are de Tl.eÎTl.t:reb-uil--..ţare a -u1--..-ui b-uTl. aparţiTl.âl--..d alt:-uia ori 
ÎTl.--..piedicarea Iu-ării Tl.--..ăsu-ri lor de COTl.servare sau- de salvare 

a Llnui ast:fel de bLln, preCLln-. şi înlăt:urarea n-.ăsLlrilor ILlat:e, 
se pedepseşt:e cu î ..... chisoare de la o lu ..... ă la 1.1 ..... a ..... sau cu 
zi le-a ........ e ..... dă. 

(2) În cazul în care bunul are o deosebit:ă valoare 
art:ist:ică~ şt:iiTl.ţifică~ ist:orică~ arhivist:ică sau- o alt:ă 

aseTl.,eTl.ea valoare." pedeapsa est:e ÎTl.chisoarea st:rict:ă de la 
1.1 ..... a ..... Ia 7 a ..... 1. 
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Dis-t:rugerea. 
califica"t:ă 

Dis-t:rugerea 
di ... culpă 

r.~lliburarea de 
posesie 

(3) Distrugerea, degradarea sau aducerea În stare de 
neÎntrebuinţare a unei conducte petroliere sau de gaze, a 
unLU cablL~ de Înaltă tensiune, a echiparrJ.entelor sau 
instalaţiilor de telecon-..unicaţii sau pentru diruzarea 
progran-..elor de radio şi televiziune ori a sistey-..-..elor de 
alin-..entare cu apă şi a conductelor y-..-..agistrale de 
alin-..cntarc cu apă sc sancţioncază cu pcdcapsa prcvăzută 
În al in.(2). 

(4) Distrugerea În totul sau În parte a unui act aLltentic 
sau sub semnătură privată care nu aparţine Tăptuitorului 
sau T1.LI-i aparţine În exclusivitate ori ascunderea unui act: 
care nu aparţine Tăptu itorului, In scopul de a provoca o 
pagubă unei pel-soane, se pedepseşte CLl Închisoare strictă 
de la un an la 5 ani. 

(5) Distrugcrca sau dcgradarca bOrrlclor, rcpcrclor, 
n-..ărcilor de niveln-..ent ori a sen-..nelol- geodezice din 
reţeaua naţională, an-..plasate pe sol saLl pe clădiri, ori a 
bornelor, stâJpilor, bal izelor sau a altor sen-..ne care 
n-..archcază rronticra dc stat ori În-..picdicarca luării unor 
1"ăsuri de cC>l,servare a acestor bLlI'UI-j se sal,cţiol,eaz:ă CLI 
pedeapsa prevăzută În alin.(2). 

(6) Dacă distrugerea, degradarea sau aducerea În stare 
de neÎntrebuinţal-e se săvâl-şeşte prin incendiere, explozie 
ori prin orice alt asen-..enea n-..ijloc şi dacă rezLlltă pericol 
public, pedeapsa este Închisoal-ea stl-ictă de la 3 la 10 ani. 

(7) Dispoziţiile prevăzLlte În alin.(2), (3) şi (6) se aplică 
chial- dacă bLlnul aparţine TăptLlitol-ulLli. 

(8) Dacă bunLll este propl-ietate pl-ivată, acţiunea penală 
peI-..tl-u rapta prevăzută În alin.( 1) se pune În n-..işcal-e la 
plângerea PI-ealabilă a persoanei v ătăn-..ate. În-..păcarea 
părţilol- Înlătură I-ăspundel-ea penală. 

~rt:.264.- (1) Dacă raptele prevăzute In art:.263 au avut 
consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este detenţiunea 
severă de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, 
Iar dacă a aV1...1t: ca 1...1rn ..... are 1...1T1. dezast:r1...1" pedeapsa este 
dctcnţiunca scvcră dc la 15 la 25 dc ani şi intcrziccrca 
unor drepturi. 

(2) Dezastrul constă În distrugerea saLl degradarea unor 
n-..ijloace de transport În con-..un, de n-..ărrLlri saLl de 
persoane" ori a unor instalaţi i sau lucrări şi care a avut: ca 
Llrn---.arc n---.oartca sau vât:ăn---.arca gravă a int:cgrit:ăţi i 
corporale sau sănătăţi i n-..ai n-..ultor pel-soane. 

Art:.26S.- (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea In 
stare de neÎntl-ebuinţal-e, din culpă, a unui bun, chiar dacă 
acesta aparţine raptuitol-ulLli, In cazul În care rapta este 
săvârşită prin incendiere, explozie saLl prin orice alt 
asen-..enea n-..ijloc şi dacă rezultă pericol publ ic, se 
pedepseşte cu Închisoare de la o lună la un an sau cu zile
an-..endă. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează distrLlgerea ori 
degradarea din culpă a unei conducte petl-oliel-e sau de 
gaze, a unLli cablu de Înaltă tensiune, a echipan-..entelor sau 
instalaţiilor de telecol-..-..Llnicaţii sau pentru diruzarea 
progran-..elor de radio şi televiziLlne ori a sisteI-..-..elol- de 
alin-..entare cu apă şi a conductelor n-..agistrale de 
alin-..ental-e cu apă, dacă a avut ca urn-..al-e aducerea În stare 
de neÎntrebui nţare a acestora. 

(3) Distrugerea, degradarea ori adLlcerea În stare de 
neÎntrebuinţare, din culpă, a unui bun, chial- dacă acesta 
aparţine TăptL~itorLdui, In cazLd In care a avut consecinţe 
deosebit de grave, se pedepseşte cu Încl-..isoal-e strictă de 
la Lln an la 5 al,i" ial- dacă a avut: ca UI-.---rlal-e LlI"""} dezastrLl" 
pedeapsa este Închisoal-ea stl-ictă de la 3 la 10 ani. 

(4) Când dezastrul ori consecinţele deosebit de grave 
s-au pl-odLls ca Llrl-..-..are a păI-ăsiri i postului sau a saval-şi rll 
oricărei alte rapte de către personalLd de condL~cere a L~nLâ 

I-..-..ij loc de transport În con-..un, ori de către personalul care 
asigură direct secul-itatea unol- asen-..enea transpol1:uri, 
pedeapsa este Închisoarea strictă de la 5 la 12 ani. 

~rt:.266.- (1) OcupaI-ea, În Întregi n-..e sau În pal1:e, rără 
drept, a unui in-..obil acf"lat În posesia altuia se pedepseşte 
CL~ Închisoare strictă de la un an la 2 ani saL~ CL~ zile
'-~ITl.endă_ 

(2) OCL~parea In Întregime sau În parte a terenL~rilor de 
orice rei, Înfiinţarea saL~ mL~tarea semnelor de hotar şi a 
reperelor de n-..arcare, rară drept, ori rerL~zLd de a elibera 
terenul astrel ocupat Tără drept se pedepseşte cu Închisoare 
de la un an la 3 ani saL~ cu zile - amendă. 

(3) Dacă cfapta prevăzută În alin.( 1) se săvârşeşte prin 
violenţă sau an-..eninţare ori prin desfiinţarea sau 
străn-..utarea sen-..nelor de hotar ale uI-..ui iI-..-..obil aflat În 
posesia altuia, pedeapsa este Închisoarea strictă de la un 
an la 5 ani. 
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Tăinuirea 

Spălarea 

banilor 

Sancţionarea 

t:ent:at:ivei 

Sancţionarea 

persoanei 
juridice 

(4) Dacă fapta prevăzută în alin.(2) se săvârşeşte prin 
violenţă sau an-.eninţare, pedeapsa este închisoarea strictă 
de la 2 la 7 ani. 

(5) Cu ~pedeapsa ~prevăzută în alin.(3) se sancţionează şi 
înfiinţarca sau n-.utarca scn-.nclor dc h~otar şi a rC1-~crclor dc 
rnarcare fără drept, când acestea se referă la lirnitele de 
zonă ale căii ferate, drumurilor, canalelor, aero1-~orturilor, 
porturilor, căilor navigabile, delirnitărilor silvice, 
geologice şi rniniere. 

(6) Dacă irnobilul se află în posesia unei persoane 
private, acţiunea l-~enală se l-~une în rrlişcare la plângerea 
prealabilă a l-~ersoanei vătăn-.ate. Îrnpăcarea părţilor 
înlătură răspunderea penală. 

Art:.267.- (1) Prirnirea, dobândirea sau transforrnarea 
urlui burl ori Îrllesrlirea valorificării acest:uia!> curloscâTld că 
bunul provine din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea 
l-~enală, dacă prin aceasta s-a urrnărit obţinerea pentru sine 
ori pentru altul a unui folos lTlaterial, se pedepseşte CLI 
închisoare strictă de la 2 la 5 ani, fără ca sancţiunea 
aplicată să poată depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru 
infracţiunea din care provine bunLtl tăinLlÎt:. 

(2) Tăinuirea săvârşită de soţ sau de o rudă apropiată nu 
se pedepseşte. 

Art:.268.- (1) Se pedepseşte cu închisoare strictă de la 3 
la 12 ani: 

a) schin .. barea sau transferul de bunuri, cunoscând că 
provin din savarşirea de inctl"acţiuni, în scopul ascunderii 
sau disimulării originll ilicite a acestor bunuri sau în 
scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din 
care provin bunurile să se sustragă de la url .... ărire, judecată 
sau executarea pedepsei; 

b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi, a 
provenienţei, situării, dispoziţiei, circulaţiei sau 
proprietăţii bunurilor orI a drepturilor asupra acestora, 
cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni; 

c) dobândirea, deţinerea sau ctolosirea de bunuri 
cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni. 

(2) În sensul alin.( 1), prin bunuri se înţelege bunurile 
corporale sau necorporale, n .. obile ori in-.obile, precun .. şi 

actclc juridicc sau docun-.cntclc carc atcstă un titlu ori un 
drept cu l-~rivire la acestea. 

Art:.269.- Tentativa 
art:.250 alin.(l) şi (2), 
art:.255 alin.( 1), art:.260 
pedepseşte. 

la delictele prevăzute în art.249, 
art:.252, art:.253 alin.( 1), art:.254, 
alin.( 1 )-(7), art:.263 şi art:.268 se 

Art:.270.- Pcrsoana juridică sc sancţioncază pcntru 
infracţiunile prevăzute în art.256-258 şi art.260-268. 

TITLUL III 
CRIIVIE ŞI DELICTE CC>NTRA SECURITĂŢII NAŢIC>NALE 

Trădarea 

Trădarea prin 
t:ransITIit:erea 
de i ... Cor.TIa ţii 
secret:e de st:at: 

Art:.27-'.- Fapta cetăţeanului ron .. ân, a persoanei fără 

cet:ăţel,.ie care are dOl,,.iciliul Îl,. R01,,.âl,ia sau a st:răil,ului 

aflat în serviciul statului ron .. ân de a stabili legături cu o 
l-~utere sau cu o organizaţie străină orI cu agenţi ai 
acestora, In scopul de a sLIprin .. a sau ştirbi Llnitatea, 
indivizibilitatea, suveranitatea sau independenţa statului, 
prin acţiuni de provocare de război contra ţării sau de 
înlesnire a oCLIpaţiei l .... ilitare străine, ori de subn .. inare 
economică, politică sau a capacităţii de apărare a statului, 
ori de aservire faţă de o organizaţie străină sau putere 
străină, precun .. şi de întrajutorare a unei organizaţii ori a 
uneI puteri străine pentru desct'ăşurarea unei activităţi 

inan-.ice în-'1-~otriva securităţii naţionale se pede1-~seşte cu 
detenţiune pe viaţă sau detenţiune severă de la 15 la 25 de 
aT1.i şi iT1.t:erzicerea 1..1T1.or drept:1..1ri_ 

Art:.272.- Transn-.iterea de inforn .. aţii secrete de stat 
uneI puteri sau organizaţII străine ori agenţilor acestora, 
precum şi procurarea de docuI .. -.eI .. te sau date ce constituie 
inforn-.aţii sccrctc dc stat orI dcţincrca dc ascI .... cnca 
docun-.ente de către cel care nu avea calitatea de a le 
cunoaşte, In scopul transI .... iterii lor unei puteri sau 
orgal,.izaţii st:răiT1.e ori ageT1.ţilor acest:ora!> săvârşit:e de '--1T1. 
cct:ăţcaT1. rOTTlaT1.!> dc o pcrsoaT1.ă rară cct:ăţcnic carc arc 
don .. iciliul în Ron .. ânia sau de un străin aflat în serviciul 
statului rOI .. -.ân, se pedepseşte CLl detenţiunea pe viaţă sau 
cu detenţiunea severă de la 15 la 25 de ani şi interzicerea 
unor drepturi. 
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Trădarea priI" 
ajut::area 
i.-.aITI.icul ui 

A.CţiUlli ost::ile 
con-t:ra. s"t:a.t::ului 
ron-.â .. 

Spionajul 

Răspăndirea 

de i,,"-orITIaţii 
-Calse i'n scopul 
provocării 

unui război 

COITIp..-o .... i .. erea 
unor int::crcsc 
de steate 

COITI.unicarea 
de i.,,"·o.- .... -.a ţii 
f'"alse 

A.ct::e ost::ile 
con1:"ra unui 
s-ta." s .. .-ăin 

InCracţiuI-.i 

con1:"ra 
persoa.-.elor 
care se bucura 
de proteecţie 

in .. terna ţională 

.Art:.273.- (1) Fapta cetăţeanului rOIYlân. a persoanei rără 
cet:ăţenie care are don:-.icililJl in Ron:-.ânia saLI- a s1:răin1JIlJi 

acf'lat în serviciul statului român care în tirn.p de război: 
a) predă teritorii, oraşe. poziţii de apărare. depozite ori 

instalaţii ale rorţelor arlYlate rornâne sau. care servesc 
apărării; 

b) predă nave~ aeronave~ TT1aşini~ aparat:e~ arn: ..... an-,ent: saLI
orice alte materiale care pot servi purtării războiulu.i; 

c) procura inan,icului oarn.eni, valori şi rn.ateriale de 
orice reI; 

d) trece de partea inarn.icului sau erectuează alte acţiuni 
care sunt: de nat:~lră să ravorizeze act:ivit:at:ea inarrticului ori 
să slăbească puterea de luptă a rorţelor arn,ate române sau 
CI.. arn: ..... at:elor aliat:e~ 

sc 1-~cdcpscştc cu dctcnţiunca 1-~c viaţă sau cu dctcnţiunca 
severă de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor dre1-~turi. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează cetăţeanul 

rOTnân care În tin'1-~ de război lU1-~tă sau race pa,"te din 

rortYlaţii de luptă În,potriva statului rorn.ân sau a aliaţilor 

săi . 

.A.-t:.274.- Faptclc prcvăzutc In art.27l şi art.273 
săvâ'-şite de un cetăţean st,-ăin, de o pe,-soana fa..-ă 

cet:ăţenie care nu are dorrl.iciliul În Rorrl.ânia Sa"Ll de un 
st:răin care nu se află În serviciul st:at:ului rOTTlân se 
pedepsesc cu detenţiune pe viaţă sau cu detenţiune severă 
de la 15 la 25 de ani şi inte,-zice,-ea unor d,-epturi. 

Art:.275.- Faptele p,-evăzute În art.272 săvârşite de un 
cet:ăţean st:răin~ de o persoana rară cet:ăt:enie care nu are 
don,iciliul În Ron,ânia sau de un st:răin care nu se află În 
serviciul statului rOIYlân, se pedepsesc cu detenţiune pe 
viaţă sau cu detenţiune seve,-ă de la 15 la 25 de ani şi 

int:erzicerea unor drept:uri . 

.Art:.276.- Răspândirea de inrorlYlaţii ralse în scopul 
provocării unui război~ săvârşit:ă prin orice n,ijloace~ se 
pedepseşte cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani şi 

interzicerea unor drepturi. 

.Art:.277.- Distru.gerea. alterarea ori ascunderea unu.i 
docu.IYlent sau Inscris în care SLl.nt stabilite dreptLl.ri ale 
statLdui rornân In rapol"t CLI. o organizaţie străină SaLI. o 
pLl.tere străină. dacă rapta este de natLl.ră a COIYlprOIYlite 
interese de stat. se pedepseşte CLI. închisoare strictă de la 7 
la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. 

.Art:.278.- COIYlunicarea sau răspândirea. cu ştiinţă. prin 
orice rnijloace. de ştiri. date sau inrorlYlaţii ralse ori de 
documente cfalsificate, dacă rapta este de natură să aducă 

atingere securit~;-.. naţionale sau relaţiilor internaţionale 
ale ROIYlâniei 1'_IVca'}!e unui stat aliat. se pedepseşte cu 
Închisoare stric~a Ll.n an la 5 ani . 

.Art:.279.- (1 iY.~,~rşirea de pe teritoriul ROIYlâniei de 
acte ostile contra unuia dintre statele n-.en,bre ale 
Organizaţiei Tratatului .Atlanticului de Nord sau care cfac 

parte din Uniunea Europeană ori din Consiliul Europei se 
pedepseşte cu închisoare strictă de la 7 la 10 anI şi 

interzicerea Ll.nOr drepturi. 
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi actele ostile 

contra securităţii altui stat decât cel prevăzut În alin.( 1), şi 
care nu se află în război cu România. 

(3) .Actiunea penală se pune În mişcare la dorinţa 

eX1-~rin,ată de statul străin. 

.Art:.280.- (1) Inrracţiunile contra vieţll, integrităţii 

corporalc, sănătăţii, libcrtăţii sau dcmnităţii, săvârşitc 

în'1-~otriva 1-~ersoanelor care se b1..1CUră de 1-~rotecţie 

internaţională, se sancţionează cu pedeapsa prevăzLl.tă de 
lege 1-~entru ra1-~ta săvârşită, iar dacă maxin,ul special al 
accstcia n1..1 cstc Îndcstulător sc 1-~oatc aplica o 1-~cdcapsă 
până la n,axin,ul genera1. 

(2) Actele de violenţă săvâ'-şite În'1-~otriva localurilo,
oficiale ale n,isiunilor diplomatice, a locuinţei sau 
rcşcdinţci pcrsoanclor carc sc bucură dc protccţic 

internaţională o,-i a n,ijloacelo,- de t,-anspoy"t apa,-ţinând 

acestor pe,-soane, dacă sunt de natură să le p1..1nă În pericol 
persoana sau libey"tatea, se sancţionează cu pedeapsa 
p,-evăzută de lege pent,-u rapta săvâ'-şită, iar dacă n,axin,ul 
special al acesteia nu este Îndestul ăto,- se poate aplica o 
1-~edea1-~să 1-~ână la n,ax i n,ul general. 

(3) Acţiunea 1-~enală se 1-~une În 
exp,-in,ată de statul st,-ăin. 

n,işcare la 
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Atentatul care 
pune "in 
pericol 
secu.-i-t:a-t:ea 
naţională 

Act i ....... i 
•• -.-.po-t:riva. 
ordinii 
cOlls-t:i-t:uţiolla.le 

SubITIinarea 
puterH de stat 

Uzurparea 
..-.ili-t:a.-ă 

Actele de 
diversiune 

Co ... plotul 

Const::it::uirea 
de s1::ruc1::uri 
in.t"o.-n.-.at::ive 
ilegale 

Nerespec-t:a.rea. 
regin.--.ului 
juridic al 
act:ivit:ăţilor 

ini"-orn-.a-t:ive 

Art:_28~ _- AtentatLlI săvârşit cont.-a vieţii, integ.-ităţii 

corporale ori sănătătii unei persoane care Îndeplineşte o 
activitate in-.portantă de stat saLl altă activitate pLlblică 

in-.portantă, In ll-.-.prejLlrari care rac ca rapta să pLlnă În 
pericol secLlritatea naţională, se pedepseşte cu detenţiune 
pe viaţă saLl CLl detenţiLlne severă de la 15 la 25 de ani şi 

interzicerea unor dreptLlri. 

Art:_282_- Iniţierea, organizarea, săvârşirea sau 
sprijinirea de acţiuni violente In scopul de a schin-.ba 
ordinea constitLlţională, caracterLlI naţional, SLlveran, 

independent, Llnita.- şi indivizibil al 
pedepseşte cu detenţiune severă de la 
interzicerea unor dreptLlri. 

statLlILli .-on-.ân se 
15 la 25 de ani şi 

Art:_283_- (1) Acţiunea arn-.ată de natură să slăbească 
pLlterea de stat se pedepseşte CLl detenţiLlne pe viaţă sau CLl 
detenţiune severă de la 15 la 25 de ani şi interzicerea Llnor 
dreptLlri. 

(2) Orice alte acţiuni violente săvârşite de I-.-.ai I-.-.Lllte 
persoane În-.preLlnă, de natLlră să atragă aceleaşi urn-.ări, se 
pedepsesc CLl detenţiLlne severa de la 15 la 20 de ani şi 

interzicerea Llnor drepturi. 
(3) Dacă În Llrn-.a raptelor prevăzute In alin.(2) aLl ctost 

atacate saLl oCLlpate institLlţii pLlblice, depozite de arme, 
sedii ale partidelor politice ori s-aLl prodLls incendieri, 
distrugeri saLl au rost provocate v ătăI-.-.ări grave ale 
integrităţii corporale saLl sănătăţii persoanei, pedeapsa este 
detenţiLlnea severă de la 15 la 25 de ani şi interzicerea 
Llnor dreptLlri. 

Art:_284_- Exercitarea ilegală a Llnei rLlncţii CLl caracter 
n-.ilitar, dacă ctapta este de natLlră să pLlnă În pericol 
securitatea naţională, se pedepseşte cu detenţiune severă 
de la 15 la 20 de ani şi interzicerea Llnor dreptLlri. 

Art:_285_- DistrLlgerea, degradarea saLl adLlcerea In stare 
de neÎntrebuinţare, În Întregin-.e sau În parte, prin explozii, 
incendii saLl În orice alt mod, a Llzinelor, instalaţii lor, 
căilor de cOI-'-'Llnicaţie, mij loacelor de transport, 
n-.ijloacclor dc tclccon-.unicaţii, construcţiilor, produsclor 
industriale sau agricole ori a altor bunuri, dacă rapta este 
de natLlră să adLlcă În orice n-.od atingere securităţii 

naţionale sau securităţii unui stat aliat, se pedel~seşte cu 
dctcnţiunc pc viaţă sau dctcnţiunc scvcră dc la 15 la 25 dc 
an.i şi iTlt:erzicerea '--ITlar drept:Llri_ 

Art:_286_- (1) Iniţierea sau constituirea unei asociaţi i sau 
grupari .n scopul savarşirl' vrcuncia dintrc inrracţiuI-.ilc 

contra secu.-ităţii naţionale o.-i aderarea sau sprijinirea sub 

orice rorn-.ă a Llnei astrel de asociaţii sau grLlpări se 
pedepsesc CLl detenţiLlne pe viaţă sau cu detenţiLlne severă 

de la 15 la 25 de ani şi interzicerea Llnor dreptLlri. 
(2) Pedeapsa pentrLl con-.plot nLl poate fi n-.ai n-.are decât 

sancţiLlnea prevăzută de lege pentrLl cea n-.ai gravă dintre 
inctracţiLlnile care intră În scopul asociaţiei saLl grLlpării. 

(3) Dacă raptele prevăzLlte În alin.( 1) au rost url-.-.ate de 
savarşirea Llnei inrracţiLlni, se aplică regLllile privind 
concLlrsul de inrracţiLlni. 

(4) NLl se pedepseşte persoana care, săvârşind rapta 
prevăzLltă În alin.( 1), o denLlnţă mai Înainte de a ctI 
descoperită. 

Art:_287 _- Iniţierea, organizarea saLl constitLlirea pe 
teritoriLlI ROI-.-.âniei a Llnor strLlctLlri inrormative, 
desIaşLlrarea de către acestea a vreuneia dintre activităţile 
de cLllegere, prelLlcrare şi valorificare a inrorn-.aţiilor În 
arara cadrLlILli legal, În ÎmprejLlrări care pot aduce atingere 
securităţii naţionale, sprijinirea În orice n-.od a acestora ori 
aderarea la ele se pedepseşte cu detenţiune severă de la 15 
la 20 de ani şi interzicerea Llnor dreptLlri. 

Art:_288_- (1) DesIaşurarea, Iară drept, a activităţilor 

inrorrnative sLlpLlse aLltorizării În condiţiile legii, precLln-. şi 
depăşirea autorizării acordate, cu excepţia situaţiilor care 
in-.pun Înlăturarca potrivit lcgii a unor pcricolc imincntc 
pentru securitatea naţională, se pedepseşte cu Închisoare 
strictă de la 2 la 7 ani. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi rapta 
runcţionarului public sau a runcţionarului carc divulgă, 
reruză sau În-.piedică, În orice n-.od, punerea În executare a 
autorizării eliberate cu respectarea dispoziţiilor legale ori 
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Cons1:i1:uirea 
de organizaţii 
cu C3I-act:er 
fascis1:, rasis1: 
sau xenofob 

Divulgarea 
secre1:ului care 
pericli1:ează 

securi1:a1:ea 
naţională 

Propaganda 
În favoarea 
s1:a 1:ulu i 
1:o1:ali1:ar 

Nedenunţarea 

Ten.1::a1::iva., 
1::âin. .... irca. şi 
Ca.-vorizarea. 

Saocţiooa.-ea 

persoa.-.ei 
j .... ridice 

carc Tacc pL1blicc saL1 Toloscştc inTorrn.aţiilc carc privcsc 
viaţa privat:ă" o-. ..... oarea SaLI- reput:aţia persoa-. ..... elor" dacă 

acest:e inrarn--.aţii aL.L f-ost: C"L:t-.--..c>sc"L:tt:e i-.--..cide-.--..t:al î-.--.. act:ivit:at:ea 
<-le serviciu. 

Art:.289.- (1) Constituirea unei organizaţii cu caracter 
fascist, rasis1: sau xenofob se pedepseş1:e cu inchisoare 
stric1:ă de la 5 la 15 anl Şl lnterzlcerea unor drepturl. 

(2) Aderarea la o organizaţie cu carac1:er fascis1:, rasist 
sau xenofob, preCU1Tl şi sprijinirea sub orice fOr1Tlă a unei 
organizaţ11 având aces1: caracter se sancţionează cu 
pedeapsa prevăzută in alln.(l). 

Art:.290.- (1) Divulgarea inforrn.aţlilor secre1:e de s1:a1: 
sau a infor1Tlaţiilor secrete de serviciu de că1:re cel care le 
cunoaş1:e datori1:ă a1:ribuţiilor de serviciu, dacă fapta este 
de na1:ură sa puna 1n pericol securitatea naţională, se 
pedepseşte cu detenţiune severă de la 15 la 20 de ani şi 

interzicerea unor drepturi. 
(2) Deţlnerea in afara inda1:orlrilor de servlclu de că1:re 

persoana prevăzu1:ă la al1n.( 1) a unul docuTrlen1: ce 
cons1:11:ule secre1: de s1:a1:, dacă fap1:a es1:e de na1:ură să pună 
1n pericol securi1:a1:ea naţională, se pedepseş1:e cu 
inchisoare severă de la 3 la 10 ani. 

(3) Cu pedeapsa prevăzută in alin.(2), se sancţionează 
deţinerea, in afara indatoririlor de serviciu, a unU1 
docun-.en1: ce cons1:i1:ule secret de servlclu, in vederea 
dlvulgărll, dacă fap1:a es1:e de natură să pună in perlcol 
securl1:a1:ea naţlonală. 

Art:.291.- (1) Propaganda în vederea ins1:aurării unui 
s1:a1: to1:ali1:ar, săvârşită prin orice 1Tlijloace, 1n public, se 
pedepseş1:e cu inchlsoare s1:rlctă de la un an la 5 anl Şl 

ln1:erzlcerea unor drepturi. 
(2) Propaganda cons1:ă in răspândlrea in n"lod sls1:en"la1:1c 

sau in apologla un el ldel, concepţll sau doc1:rlne, cu 
in1:enţia de a convinge şi a1:rage noi adepţi. 

Art:.292.- (1) Nedenunţarea savarşlrll vreunela dln1:re 
lnfracţlunile prevăzu1:e in art.27 1 -275, art.28 1 -283, art.285 
Şl 286 se pedepseş1:e cu inchlsoare s1:rlc1:ă de la 2 la 5 anl. 

(2) Nedenunţarea săvârşi1:ă de soţ sau de o rudă 

apropla1:ă nu se pedepseş1:e. 
(3) Nu se pe<.iepseşte persoana care, "înai nte de a se fi 

începLlt: LLrn--.ărirea penală pent:rLl infracţiuoea -.--..edeou-.--..ţat:ă." 

'Î-. ..... şt:jj-. ..... ţează aut:orit:ăţile cC>-."'""'T1.pet:e-. ..... t:e <-lespre acea 
i-.--..fracţiL:t-.--..c SaLI- care .. cl--..iar d"L:tpă ce s-a îrlccp'--:tt: L:trI--...--...arirca 
pe-. .... ală ori după ce yi-. .... ovaţjj aLI rost: descoperiţi,., a 'ÎI---.lesrlit: 
arcst:arca accst:ara_ 

(4) ParticipantLtl la inTracţiunile prevăzute "în acest titlu 
rlLl se pedepseşt:e dacă denLlnţă savarşirea inf-racţiunii 

'ÎI---.ai-.---.t:e ca urTT1ărirea pe-.---.ală să fi 'ÎI---.ceput: ari -Făpt:uit:arii să 

f"IC dcscopcriţi. 
ce "Llrrl---.ărirea pel---.ală a 

descoperi ţi, "înlesneşte 

cu o ped.eapsă red.usă 

(5) Participantul care, după 

început ori Tăptuitorii au Tost 
arest:area acest:ara se sat---.cţiat---.ează 

potrivit dispoziţiilor art.92. 

Ar1:.293.- (1) Tentativa la delictele prevăzute "în 
prezentul titlu se pedepseşte. 

(2) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea 
n--.ijlaacelar ari inst:r"Lln--.ent:elar., preC"Lln--. şi ILiarea de 
-.,---.asuri 'Î-.---. vederea ca-.,---.it:erii il---.-Fracţi"Lll---.ilar prevăzut:e 'ÎI---. 
acest titlu. 

(3) Tăinuirea şi Tavorizarea i'"lTracţiLu"lilor prevăzute "în 
acest titlu se pedepseşte CL< "închisoare strictă de la 3 la 10 
a-.---.i_ 

(4-) Pedeapsa al~licat:ă t:ăin"Llit:ar"L1ILli saLl ravarizat:arL1I"Lli rlLl 
poate fi rnai .-.-.are decât pedeapsa prevăzută de lege pe'"ltrL1 
aLlt:ar_ 

(5) TăinL1irea şi Tavorizarea săvârşită de soţ sau o rLldă 

apropiată "în cazul inf"l-acţiunilor prevăzute "în art:.27 1-275, 
art.28 1 -283, art.285 şi art.286 se pedepsesc. Lirnitele 
pedepsei prevăzute "în alin.(3) se reduc potrivit 
dispoziţiilor art.92. 

Ar1:.294.- Persoana juridică se sancţionează pentru 
inTracţiunile prevăzute In ar1:.27 1 -275, art.277, art.279, 
ar1:.282, art.283, art.285-287, art.289 şi art.293 alin.(3). 
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Act:e de 
t:erorisIIl. 

Asocierea 
pent:ru 
săvârşirea de 
act:e de 
t:eI-oI-isIIl. 

Finanţarea 

act:elor de 
t:erorisn-. 

A ... eninţarea 
În scop 
t:erorist: 

TITLUL IV 
CRIlVIE ŞI DELICTE DE TERORISlVI 

Art:.295. - (1) COT1stitLtie acte de teroris111 Ltrrnătoarele 
infracţiLtni atLtnci câ11d SLtnt săvârşite i11 scopLtl tLtlbLtrării 
grave a ordinii publice, pri11 i11tin1idare, prin teroare sau 
pri11 crearea Lt11ei stări de pa11ică: 

a) infracţiLtnile de on'1or şi 01110r calificat prevăzLtte i11 
arL 1 78 şi art.179, vătărnarea corporală şi vătărnarea 

corporală gravă prevăzLtte i11 art. 186 şi art. 187, preCLt111 şi 
lipsirea de libertate in n'1od ilegal prevăzLttă in art.20 1; 

b) infracţiunile prevăzute in arL 1 05-1 08 din Codul 
aeria11; 

c) infracţiLtnile de distrLLgere prevăzLtte in art.263 şi 

art.264; 
d) i11fracţiLt11ile de 11erespectare a regin1LtlLti arn1elor şi 

n'1Ltniţiilor, nerespectarea regi111LtlLti 1'1'1aterialelor 11Ltcleare 
şi a altor n1ater11 radioactive, precun1 şi 11erespectarea 
regin1LtlLti n1ateriilor explozive, prevăzLtte i11 arL406-408; 

e) introdLtcerea saLt răspândirea in at111osferă, pe sol, i11 
subsol sau i11 apă de produse, substa11ţe, 111ateriale, 
n1icroorga11is11'1e saLt toxi11e de 11atLtră să PLt11ă i11 pericol 
sănătatea oan'1enilor saLt a11i1'1'1alelor ori 1'1'1ediLt1 
inconj urător; 

:f) an1e11i11ţarea CLt b011'1be saLt CLt alte 111aterii explozive. 
(2) În cazLtl infracţiLtnilor prevăzLtte in alin.( 1) lit.a)-d) 

se aplică rnaxirnLtl special al pedepsei prevăzute de lege, 
care poate fi sporit pâ11ă la n1axi11'1Ltl ei ge11eral, iar dacă 
n'1axin'1Ltl general este 11eindestLtlător, pedeapsa poate fi 
sporită până la rnaxirnul general al pedepsei irnediat 
sLtperioare. 

(3) În cazLtl infracţiLtnii prevăzLtte 1n alin.( 1) lit.e), 
pedeapsa este detenţiunea severă de la 1 5 la 20 de ani şi 

i11terzicerea Lt110r dreptLtri, iar 111 cazLtl i11fracţiLt11ii 

prevăzLtte 1n alin.( 1) lit.:f), pedeapsa este i11chisoarea 
strictă de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(4) Te11tativa se sa11cţi011ează CLt pedeapsa prevăzLttă 
pentru infracţiLtnea C011SLt1'1'1ată saLt CLt o pedeapsă i11 cadrul 
lirnitelor irnediat inferioare pedepsei prevăzLtte de lege 
pe1'1tru in:ti-acţiLt1'1ea C01'1SLt1'1'1ată. 

(5) Se consideră te11tativă şi producerea sau procurarea 
11'1ijloacelor ori i11str..:tn1e11telor, preCLtn1 şi lLtarea de 11'1ăsLtri 
i1'1 vederea con'1iterii i1'1fracţiLtnilor prevăzLtte la alin.(l). 

(6) Înţelegerea i11 vederea săvârşirii de acte de teroriS1'1'1 
se pedepseşte CLt inchisoare strictă de la 3 la 1 5 ani şi 

i1'1terzicerea Ltnor dreptLtri. 

Art:.296.- Asocierea i11 vederea săvârşirii de acte de 
teroriS1'1'1 se pedepseşte CLt dete1'1ţiLt1'1e severă de la 15 la 20 
de a11i şi i11terzicerea U110r drepturi. 

Art:.2 97.- (1) Punerea la dispoziţie sau colectarea de 
f011dLtri, direct saLt indirect, ştiind că aceste f011dLtri SLtnt 
folosite, în totLtl saLt în parte, pentrLt săvârşirea actelor de 
teroris:m, se sa11cţi011ează cu dete11ţiu11e severă de la 1 5 la 
20 de ani şi i11terzicerea Lt110r dreptLtri. 

(2) CLt aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi real izarea 
de f011duri in scopul fina11ţării actelor de teroriS1'1'1. 

(3) F011dLtrile pLtse la dispoziţie saLt colectarea pentru 
săvârşirea actelor de terorisn"l ori realizate în scopLtl 
fi11a11ţării actelor de teroriS1'1'1 se confiscă. 

Art:.298.- (1) Al"l"leninţarea Ltnel persoane saLt 
colectivităţi pri11 orice 1'1'1ijloace cu răspâ11direa sau 
folosirea de prodLtse, SLtbsta11 ţe, n1ateriale, 
l"l"licroorganisn"le saLt toxine de natLtră să pLtnă în pericol 
să11ătatea oa1'1'1e11ilor sau a a11i:malelor ori 1'1'1ediul 
i11c011jLtrător se pedepseşte CLt inchisoare strictă de la 2 la 5 
anI. 

(2) A1'1'1e11inţarea adresată U11Ui stat, u11ei organizaţii 

i11ternati011ale saLt Lt11ei persoa11e fizice ori jLtridice CLt 
folosirea l"l"laterialelor nLtcleare, a altor n"laterii radioactive 
sau a :materiilor explozive, 111 scopul de a provoca 
vătăn1area corporală saLt 11'10a1"1:ea Lt11ei persoa11e ori pagLtbe 
n'1ateriale, se pedepseşte CLt inchisoare strictă de la 3 la 12 
a11i. 
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AlarII1area În 
scop t:erorist: 

Sancţionarea 

persoanei 
juridice 

(3) Dacă fapta prevăzLltă la alin.(2) este condiţionată 
de indeplinirea sau neindeplinirea unui act sau când prin 
an:-.eninţare. sub orice forrrlă. se pretinde a se da ori a se 
preda 1-r1aterialele n~Llcleare, alte 1-r1ater11 radioactive ori 
n'1aterii explozive, pedeapsa este inchisoarea strictă de la 5 
la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. 

Art:.299.- Alarn'1area fără rnotiv inten'1eiat, in scopul 
crearII un~ei stări de pan~ica. a un~ei persoan~e sau a 
pLlblicLlILli, a organelor specializate pentrLl a interveni in 
caz de pericol ori a organelor de n'1en ţinere a ordinii 
publice prin corespondenţă. telefon sau orice alte n-.ijloace 
de trans1-r1itere la distanţă CLl privire la răspândirea saLl 
folosirea de produse, substan ţe. n'1ateriale, 
n-.icroorganisn-.e sau toxine din cele prevăzute in art.298 
alin.( 1) se pedepseşte CLl inchisoare strictă de la Lln an la 3 
ani sau cu zile - a1'1'1e1'1dă. 

Art:.300.- Persoana jLlridică se sancţionează pentrLl 
infracţiunile prevăzute in prezentul titlu. 

TITLUL V 
DELICTE CONT~ E~EFt.CITĂFt.II DFt.EPTUFt.ILOFt. 

îII1piedicarea 
exercÎt::ărÎÎ 

drept:urilor 
elect:orale 

Divulgarea 
secret:ului 
vot:ului şi 
falsificarea 
vot:ului 

Coruperea 
alegăt:oriior 

At:acul prin 
orice II1ijloace 
asupra secţiei 
de vot:are 

Deschiderea 
ant:icipat:ă a 
urnelor 

ÎII1piedicarea 
exercit::ării 

drept:urilor 
sindicale 

POLITICE ŞI CETĂŢENEŞTI 

Art:.301.- (1) Îrnpiedicarea prin orice rnijloace a 
liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales 
ori de a participa la re ferendun-. se pedepseşte cu 
in~chisoare strictă de la un~ an~ la 5 a1"1i şi i1"1terzicerea U1"10r 
drepturi. 

(2) În cazul in care fapta prevăzută in alin.(l) a avut 
vreLl1"1a di1"1 url'1"1ările prevăzute i1"1 art.187, pedeapsa este 
inchisoarea strictă de la 3 la 10 ani. 

Art:.302.- (1) Divulgarea prin orice 
secretului votului de către n'1en'1brii biroului 

n'1ij loace a 
electoral al 

secţiilor de votare sau de către 

pedepseşte CLl inchisoare strictă de la 
zile - an'1endă. 

alte persoaI-.e. se 
Ll1"1 a1"1 la 3 a1"1i saLl CLl 

(2) Tipărirea şi utilizarea de buletine de vot false. 
i1"1trodLlcerea i1"1 Llrl"1ă a Ll1"1Lli 1"1Ll1-r1ăr sLlpli1-r1e1"1tar de bLlleti1"1e 
faţă de cele votate de alegători, falsificarea prin orice 
n'1ijloace a docun'1entelor de la birourile electorale. 
preCLl1-r1 şi Lltilizarea Llnei cărţi de alegător nLlle saLl false se 
pedepseşte cu inchisoare strictă de la 2 la 7 ani. 

Art:.303.- (1) Pro1-r1isiLlnea. oferirea saLl darea de bani, 
bunuri ori alte foloase in tin"1pul can'1paniei electorale in 
scopul detern'1inării alegătorului să voteze sau să l'1U voteze 
o anLl1-r1ită listă de candidaţi saLl Lln anLl1-r1it candidat. ori să 
voteze sau să l"1U voteze i1"1 cadrLl~1 refere1"1du1'1"1ului, preCU1"1'1 
şi pri1'1'1irea acestora de către alegător, i1'1 acelaşi scop. se 
pedepseşte CLl inchisoare strictă de la Lln an la 5 ani. 

fapta 
fapta 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă, se sancţionează şi 

persoa1'1ei care votează fără a avea drept de vot sau 
alegătorLlILli care votează de 1-r1ai 1-r1Lllte ori in ziLla 
alegerilor sau a refere1"1du1'1"1ului. 

(3) Dacă fapta prevăzută in alin.( 1) este săvârşită de un 
observator interl"1. pedeapsa este inchisoarea strictă de la 2 
la 7 ani. 

Art:.304.- AtacLlI prin orice 1-r1ijloace aSLlpra localLlILli 
secţiei de votare se pedepseşte cu inchisoare strictă de la 
2 la 7 ani. dacă fapta nu constituie o infracţiune n'1ai gravă. 

Art:.30S.- Deschiderea 
pe1"1trLl i1"1cheierea votării, 

strictă de la un an la 5 ani. 

urnei inainte de ora stabilită 
se pedepseşte CLl inchisoare 

Art:.306.- (1) Î1-r1piedicarea exerciţiLlILli dreptLlILli de 
liberă organizare sau asociere sindicală, in scopurile şi in 
lin'1itele prevăzute de lege, se pedepseşte cu inchisoare 
strictă de la Lln an la 3 ani. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi 

c01'1diţio1'1area sau constrâ1'1gerea unei perSOa1'1e. i1'1 orice 
I-.-.od. având ca scop liI-.-.itarea exercitării atribuţiilor 

funcţiei n"1en'1brilor aleşi in organele de conducere ale 
sindicatelor. 
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SancţionaI-ea 

t:ertt:at:ivei 
Art:.307.- Tentativa la delictele prevăzute în prezentul 

titlu se pedepseşte. 

TITLUL VI 
CRI~E ŞI DELICTE CONTRA INTERESELOR PUBLICE 

Luarea de 
IllÎt:ă 

Darea de ... it:ă 

CAPITOLUL I 
CRIlVIE ŞI DELICTE DE CORUPŢIE 

Art:.308.- (1) Fapta funcţionarului public care, direct 
sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde orI 
prirneşte barti sau alte foloase care nu i se cuvin ori 
acceptă prornisiunea unor astfel de foloase sau nu o 
respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a 
întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de 
serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor 
îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare strictă de la 3 la 15 
arti şi irtterzicerea unor drepturi. 

2) Fapta prevăzută în alin.( 1), dacă a fost săvârşită de 
un funcţionar sau de o persoană care exercită un serviciu 
de interes public, se pedepseşte cu închisoare strictă de la 
3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(3) Prevederile alin.( 1) se aplică şi următoarelor 

persoarte: 
a) funcţionarilor sau persoanelor care îşi desfăşoară 

activitatea pe baza unui contract de rnuncă ori altor 
persoane care exercită atribuţii silTlilare, în cadrul unei 
organizaţii publice interrtaţionale la care Rornânia este 
parte; 

b) rnernbrilor adurtărilor parlarnerttare ale 
organizaţiilor internaţionale la care Rornânia este parte; 

c) funcţionarilor sau persoanelor care îşi desfăşoară 

activitatea pe baza urtui corttract de lTlUl-:tcă ori altor 
persoane care exercită atribuţii sin-:tilare_ în cadrul 
Cornunităţilor Europene; 

d) persoanelor care exercită funcţii judiciare în cadrul 
instanţelor internaţionale a caror con-:tpetenţă este 
acceptată de Ron-:tânia, precun-:t şi funcţionarilor de la 
grefele acestor il-:tstanţe; 

e) funcţionarilor unui stat străin; 

f) l-:t-:ten-:tbrilor adunărilor parlan-:tel-:ttare sau 
adn-:tinistrative ale unui stat străin. 

(4) În cazul în care luarea de rnită a avut consecinţe 
deosebit de grave, pedeapsa este detenţiunea severă de la 
15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. 

(5) Banii_ valorile sau orice alte bunuri care au făcut 
obiectul luării de n-:tită se confiscă, iar dacă acestea nu se 
găsesc_ condan-:tnatul este obligat la plata echivalentului 
lor în bani. 

Art:.309.- (1) Prornisiunea, oferirea sau darea, direct 
ori indirect_ de bani sau alte foloase unui funcţionar public 
sau unui funcţionar ori unei persoane care exercită un 
serviciu de interes public, pentru sine sau pentru altul_ în 
scopul de a îndeplini_ a nu îndeplini ori a întârzia 
îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de 
serVICIU sau în scopul de a face un act contrar acestor 
îndatoriri_ se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 
5 ani. 

(2) Prornisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect_ 
de bani sau alte foloase unui funcţionar al unui stat străin 
sau al unei organizaţii publice internaţionale, pentru a 
îndeplini sau a nu îndeplini un act privitor la îndatoririle 
sale de serviciu_ în scopul obţil-:terii unui folos necuvel-:tit în 
cadrul operaţiunilor econon-:tice internaţionale, se 
pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 7 ani. 

(3) Cu pedeapsa prevăzută în alin.( 1) se sancţionează 
pron-:tisiunea_ oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani 
sau alte foloase uneia dintre persoanele prevăzute în 
art.308 alin.(3)_ pentru sine sau pentru altul, în scopul de a 
îndeplini_ a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act 
privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a 
face Ul-:t act COl-:ttrar acestor îndatoriri. 

(4) Fapta prevăzută în alin.(l), (2) sau (3) nu constituie 
infracţiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin 
orice n-:tijloace de către cel care a luat n-:tită. 

(5) J'V[ituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă autorităţii 
fapta n-.ai înainte ca organul de urmărire să fie sesizat 
pel-:ttru acea il-:tfracţiune. 
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Pri .... irea de 
Coloase 
necuveni"te 

Re .... u n era ţia 
injust:ă 

Traficul de 
in."uenţă 

Sancţionarea 

persoanei 
juridice 

(6) Dispoziţiile 

corespLlnzător, cl'1iar dacă 

acceptare. 

alin.(5) 
oferta nLl 

se 
a 

aplică 1n n'1od 
fost Llrt:r1ată de 

(7) Banii, valorile 
persoanei care le-a dat 

saLl orice alte b~1nuTi se restituie 
in cazLlrile prevăzLlte in alin.(4) şi 

(5). 

Art:.310.- (1) Prit:r1irea de către Lln fLlncţionar pLlblic, 
direct sau indirect, de bani ori alte foloase după ce a 
indeplinit ~1n act in virt~1tea f~1ncţiei sale şi la care era 
obligat 1n tet:r1eiLlI acesteia se pedepseşte CLl inchisoare 
strictă de la ~1n an la 7 ani. 

(2) Fapta prevăzută in alin.(l), dacă a fost săvârşită de 
Lln fLlncţionar saLl de o persoană care exercită Lln serviciLl 
de interes public, se pedepseşte cu inchisoare strictă de la 
~1n an la 5 ani. 

(3) Dispoziţiile din alin.( 1) se aplică 
prevăzute in art.308 alin.(3). 

(4) Banii, valorile sa~1 orice alte bun~1ri 
dacă acestea nLl se găsesc, c01'1dat:r1natLlI 
plata echivalentului lor in bani. 

şi persoanelor 

se confiscă, iar 
este obligat la 

Art:.311.- (1) Fapta fLlncţionarLlILli pLlblic care, in 
virt~1tea f~1ncţiei, avea sub supravegl'1ere sa~1 control o 
persoană j~1ridică de drept privat, de a prin'1i insărcinări 
retribuite de la o asernenea persoană, înainte de a se fi 
in'1plinit 3 ani de la data pensionării, a den'1isiei, destituirii 
sa~1 revocării, se pedepseşte cu i1'1cl'1isoare strictă de la un 
an la 3 ani sau cu zile-arnendă. 

(2) Cond~1cătorii unor asen'1enea 
drept privat se consideră con'1plici 
prevăzute în alin.(l). 

persoane j~1ridice de 
la con'1iterea faptei 

Art:.312.- (1) Prin'1irea ori pretinderea de bani sau de 
alte foloase ori acceptarea de prornisiuni, dal<.1ri, direct 
sa~1 indirect, pentru sine ori pentru alt~ll, s ăvârşite de către 
o persoană care are influe1'1ţă sa~1 lasă să se creadă că are 
influenţă asupra unui funcţionar public sau a unuI 
funcţionar pentru a-l detern'1ina să facă, să n~1 facă ori să 

intârzie ~1n act ce intră in atrib~1ţiile sale de servici~1 sau să 
facă un act contrar acestor atribuţii, se pedepseşte cu 
inchisoare strictă de la 2 la 10 ani. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi 

prornisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte 
foloase, direct saLl indirect, Llnei persoane care are 
infl~1e1'1ţă sau lasă să se creadă că are i1'1fluenţă aS~1pra ~1nui 
funcţionar public sau a unuI funcţionar, pentru a-l 
detert:r1ina să facă, să nLl facă ori să intârzie Lln act ce intră 
in atrib~1ţiile sale de servici~1 sau să facă ~1n act contrar 
acestor atribuţi i. 

(3) Fapta prevăzLltă in alin.(2) nLl se pedepseşte dacă 
făpt~1itorul den~1nţă autorităţii fapta n'1ai inainte ca organ~ll 
de urrnărire să fi fost sesizat pentru acea faptă. 

(4) Banii, valorile saLl orice alte bLlnLlri care aLl făcLlt 
obiectul infracţiunii prevăzute 1n alin.(l) sau (2) se 
confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condarnnatul este 
obligat la plata echivalentLlILli lor in bani. 

(5) Banii, valorile sau orice alte b~1nuri se restituie 
persoanei care le-a dat în cazul prevăzut în alin.(3). 

(6) în sensLlI alin.(l) şi (2), prin.Tuncţionar se inţelege 
şi oricare dintre persoanele prevăzute in art.308 alin.(3). 

Art:.313.- Persoana j Llridică se sancţionează pentrLl 
infracţiunile prevăzute in art.309 şi art.312. 

CAPITOLUL II 
CRIJVIE ŞI DELICTE CONTRA INTERESELOR PUBLICE SĂ V ARŞITE DE 

FUNCŢIONARI PUBLICI ŞI FUNCŢIONARI 

Delapidarea Art:.314.- (1) însLlşirea, folosirea saLl traficarea de 
către un funcţionar p~1blic sau ~1n funcţionar in interes~11 
său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care 
le gestionează saLl le adn'1inistrează se pedepseşte CLl 
inchisoare strictă de la 3 la 12 ani. 

(2) În cazul In care delapidarea a avut consecinţe 
deosebit de grave, pedeapsa este detenţiLlnea severă de la 
15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. 
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Abuzul În 
serviciu 
cont:ra 
int:ereselor 
persoanelor 

Abuzul În 
se.-viciu prin 
Îngrădirea 

unor drept:uri 

Abuzul În 
serviciu 
cont:.-a 
int:ereselor 
generale 

Abuzul În 
serviciu in 
Cor 01 a 
calificat:ă 

Neglijenţa În 
serviciu 

Neglijenţa În 
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in.-orn-.aţiilor 

secret:e de st:at: 

Profit:ul prin 
eI-oare 

Purt:area 
abuzivă 

Art:.31S.- (1) Fapta funcţionaruh.:ti public care, in 
exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu intenţie nu 
indeplineşte un act sau il indeplineşte in n'1od defectuos şi 
prin aceasta cauzează o vătăn'1are a i1'1tereselor legale ale 
unei persoane se pedepseşte cu i1'1chisoare strictă de la un 
an la 5 ani. 

(2) Fapta prevăzută in alin.( 1), dacă a fost săvârşită de 
un funcţionar sau de o persoană care exercită un serviciu 
de interes public, se pedepseşte cu inchisoare strictă de la 
un an la 3 ani sau cu zile - a1'1'1endă. 

Art:.316.- (1) Îngrădirea de către un :f"uncţionar public a 
folosinţei sau a exerciţiului drepturilor vreunui cetăţean ori 
crearea pentru acesta a unei situaţii de inferioritate pe ten'1ei 
de naţionalitate, rasa, sex sau religie se pedepseşte cu 
inchisoare strictă de la 2 la 5 ani. 

(2) Fapta prevăzută in alin.( 1), dacă a fost săvârşită de 
un funcţionar sau de o persoană care exercită un serviciu 
de interes public, se pedepseşte cu inchisoare strictă de la 
un an la 3 ani sau cu zile - amendă. 

Art:.31 7.- ( 1 ) Fapta funcţionarului public care, in 
exerciţiul atribuţiilor de serviciu, cu intenţie, nu 
indeplineşte un act ori il indeplineşte in 1T1od defectuos şi 
prin aceasta cauzează o tulburare insemnată bunului mers 
al unei autorităţi sau instituţii publice sau al unei persoane 
juridice ori o pagubă patrirnoniului acesteia se pedepseşte 
cu inchisoare strictă de la 2 la 7 ani. 

(2) Fapta prevăzută in alin.( 1), dacă a fost săvârşită de 
un funcţionar sau de o persoană care exercită un serviciu 
de interes public, se pedepseşte cu inchisoare strictă de la 
un an la 3 ani. 

Art:.318.- (1) Faptele prevăzute in art.3 15-3 17, 
săvârşite de funcţionari publici, dacă au avut consecinţe 
deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare strictă de la 
5 la 15 ani. 

(2) Fapta prevăzută in alin.( 1), dacă a fost săvârşită de 
U1'1 funcţionar sau de o persoa1'1ă care exercită U1'1 serviciu 
de interes public, se pedepseşte cu inchisoare strictă de la 
un a1'1 la 5 a1'1i. 

Art:.319.- (1) Încălcarea din culpă, de către un 
funcţionar public, a unei indatoriri de serviciu prin 
neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei 
defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare insen'1nată bunului 
1T1ers al unei autorităţi sau instituţii publice sau al unei 
persoane juridice de drept public ori o pagubă in 
patri1T101'1iul acesteia sau o v ătăn'1are in'1porta1'1tă a 
intereselor legale ale unei perSOa1'1e, se pedepseşte cu 
inchisoare de la 6 lU1'1i la un an sau cu zile - a1'1'1endă. 

(2) Fapta prevăzută in alin.( 1), dacă a avut consecinţe 
deosebit de grave, se pedepseşte cu inchisoare strictă de la 
2 la 7 ani. 

Art:.320.- Neglijenţa care are drept ur1T1are distrugerea, 
alterarea, pierderea sau sustragerea u1'1ui docu1'1'1ent ce 
conţine infor1T1aţii secrete de stat, precun'1 şi neglijenţa 

care a dat prilej altei persoane să afle U1'1 asemenea secret, 
dacă fapta este de natură sa aducă atingere intereselor 
statului, se pedepseşte cu inchisoare strictă de la un an la 3 
anI. 

Art:.321.- Pri1T1irea sau reţinerea, pentru sine ori pentru 
altul, de către un funcţionar public de bani sau alte foloase 
profitând de eroarea altuia, se pedepseşte cu inchisoare 
strictă de la un an la 3 ani sau cu zile - a1T1endă. 

Art:.322.- (1) Întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă 
de o persoa1'1ă, de către un fU1'1cţio1'1ar public i1'1 exercitarea 
atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu închisoare strictă 
de la U1'1 an la 3 ani sau cu zile - a1'1'1endă. 

(2) Lovirea sau alte acte de violenţă săvârşite in 
condiţiile alin.(l) se pedepseşte cu închisoare strictă de 
la un a1'1 la 5 a1'1i. 
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CAPITOLUL III 
C~IJVIE ŞI DELICTE CONT~ INTE~SELO~ PUBLICE SĂ V Â~ŞITE 

DE ORICE PE~SOANĂ 

Ult:rajul 

Uzurparea de 
calit:ăţi 

oficiale 
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drept: de 
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SeITl.ne 
dist:inct:ive 

Sust:ragerea 
sau 
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~uperea de 
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Sust:ragerea 
de sub 
sechest:ru 

de 

ÎnCl.piedicarea 
concurenţei În 
licit:a ţiile 
publice 

Art:.323.- (1) Ân1eninţarea săvârşită nen1ijlocit sau prin 
orice rnijloace de cornunicare directă contra unui funcţionar 
public care Îndeplineşte o funcţie ce in1plică exerciţiul 

autorităţii de stat, aflat În exerciţiul funcţiunii ori pentru 
fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu 
Închisoare strictă de la un an la 2 ani sau cu zile - an1endă. 

(2) Lovirea sau orice alte acte de violenţă, precun1 şi 

vătăn-.area corporală săvârşite în-.potriva persoanei 
prevăzute În alin.( 1), aflată În exerciţiul funcţiunii ori 
pentru fapte Îndeplinite În exerciţiul funcţiunii, se 
pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 6 ani, iar 
dacă s-a prodLls o vătă111are corporală gravă, pedeapsa este 
Închisoarea strictă de la 3 la 12 ani. 

(3) Dacă faptele prevăzute în alin.(l) şi (2) sunt 
săvârşite În1potriva LlnLli rnagistrat, poliţist saLl jandarn1 ori 
alt n1ilitar, n1axin1ul special al pedepsei se n1ajorează cu 
2 ani. 

(4) Dacă În1potriva soţLlILli, copiilor saLl părinţilor 

persoanelor arătate În alin.(3) s-au con1is infracţiunile 

prevăzute în arC 185-187, art.20 1 şi art.21 O, în scop de 
i11tin1idare saLl de răzbLl11are pentrLl actele saLl faptele 
Îndeplinite de funcţionarul public În exerciţiul funcţiunii, 
pedepsele prevăzute de lege pentru aceste infracţiuni pot fi 
sporite pâ11ă la n1axi111LlI lor ge11eraL 

Art:.324.- Folosirea fără drept a unei calităţi oficiale, 
Însoţită saLl Llrrnată de Îndeplinirea LlnLli act legat de acea 
calitate, se pedepseşte cu Închisoare strictă de la un an la 3 
ani sau cu zile - an-.endă. 

Art:.325.- (1) Purtarea fără drept de decoraţii, uniforn1e 
sau de sen-.ne distinctive ale unei autorităţi publice se 
pedepseşte CLl Închisoare de la o lLlnă la 
3 luni sau cu zile an1endă. 

(2) Purtarea, fără drept, de uniforme, grade sau insigne 
n1ilitare se pedepseşte CLl Închisoare de la 6 lLlni la Lln an 

saLl CLl zile an1endă. 

(3) Dacă fapta prevăzută În alin.(2) se săvârşeşte În tin1p 
de război, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 
5 ani. 

Art:.326.- (1) Sustragerea sau distrugerea unui dosar, 
registrLl, docLl111e11t saLl orice alt Î11scris care se află Î11 
păstrarea ori deţinere a u11ui organ sau unei autorităţi 

publice se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 5 
a11i. 

(2) Distrugerea din culpă a vreunuia dintre Înscrisurile 
prevăzute în alin.(l), care prezintă o valoare artistică, 

ştiinţifică, istorică, arhivistică saLl o altă asernenea valoare 
se pedepseşte cu Încl1isoare de la 3 lU11i la un a11 sau cu zile 

an-.endă. 

(3) Dacă faptele prevăzLlte În alin.(l) şi (2) sLlnt 
săvârşite de un funcţionar public În exercitarea atribuţiilor 
de serviciu, pedeapsa este închisoarea strictă de la 2 la 7 

Art:.327.- (1) Înlăturarea ori distrugerea unui sigiliu 
legal aplicat se pedepseşte CLl Închisoare de la o lLlnă la Lln 
a11 sau cu zile - an1endă. 

(2) Dacă fapta a fost săvârşită de custode sau de un 
fLlncţionar pLlblic, pedeapsa este Închisoarea de la 6 lLlni la 
un an sau zile - an1endă. 

Art:.328.- (1) SLlstragerea LlnLli bLln care este legal 
sechestrat se pedepseşte cu Închisoare de la o lună la un an 
sau cu zile-an-.endă. 

(2) Dacă fapta a fost săvârşită de către cLlstode saLl de Lln 
funcţionar public, pedeapsa este Închisoarea de la 
6 luni la un an sau zile - an-.endă. 

Art:.329.- (1) Îrnpiedicarea ori tulburarea liberei 
licitaţiile publice, în vederea înlăturării 

la acestea, se pedepseşte CLl Închisoare de 
sau zile - an1endă. 

concurenţe în 
c011cLlre11ţilor de 
la 2 luni la un an 
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(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta 
ofertantului sau corlcurerltului care cere sau prirl""1eşte direct 
sau indirect bani, prornisiuni sau orice alt profit pentru a se 
abţine de la participarea la licitaţie. 

(3) Dacă fapta prevăzută in alin.( 1) sau (2) este săvârşită 
de rnai rnulte persoane înţelese în acest scop, pedeapsa este 
inchisoarea strictă de la un an la 3 ani sau zile-an""lendă. 

Art:.330.- (l) Intrarea sau ieşirea din ţară prin trecerea 
ilegală a frontierei de stat se pedepseşte cu inchisoare 
strictă de la un an la 3 ani sau cu zile - an""1endă. 

(2) Dacă f"apta prevăzută în alin.(l) a f"ost săvârşită în 
scopul sustragerii de la executarea unei pedepse, pedeapsa 
este inchisoarea strictă de la un an la 5 ani. 

(3) Intrarea f"rauduloasă pe teritoriul ţării a străinului 

declarat indezirabil ori căruia i-a fost interzis in orice n""lod 
dreptul de intrare sau de şedere in ţară se pedepseşte cu 
închisoare de la 2 la 6 ani. 

(4) Dacă fapta prevăzută in alin.(2) a fost săvârşită in 
n""1od repetat, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 7 ani. 

(5) Fapta persoanei care racolează, îndrurnă sau 
călăuzeşte U1""1a sau n""1ai n""lulte perSOa1""1e i1""1 scopul trecerii 
frauduloase a frontierei de stat, preCU1""1""1 şi a persoa1""1ei care 
organizează asernenea activităţi se pedepseşte cu închisoare 
strictă de la 3 la 7 ani. 

Art:.33-'.- (l) Traf"icul de rnigranţi săvârşit în scopul de 
a obţine, direct sau indirect, un folos n""laterial se pedepseşte 
cu inchisoare strictă de la 3 la 7 ani. 

(2) Dacă f"apta prevăzută în alin.( l) este de natură să 
pU1""1a 1n pericol viaţa sau securitatea victin""lei ori sa o 
supu1""1ă u1""1ui trata1""1""1e1""1t i1""1u1""1""1a1""1 sau degrada1""1t, pedeapsa este 
închisoarea strictă de la 5 la IO ani. 

(3) Fapta persoanei care, pentru a facilita traficul de 
1""1""1igra1""1ţi, produce docu1""1""1e1""1te de călătorie sau acte de 
identitate f"alse ori procură, f"urnizează sau posedă asernenea 
docun""1ente, in scopul de a obţi1""1e, direct sau indirect, U1""1 
folos n""1aterial, se pedepseşte cu inchisoare strictă de la 2 la 
7 anI. 

(4) Cu pedeapsa prevăzută in alin.(3) se sancţionează 
fapta persoanei care facilitează răn""1ânerea pe teritoriul 
Rornâniei a unei persoane care nu are cetăţenia rornână şi 
nici don""1iciliul in Ron""1ânia, prin orice n""1ijloace ilegale, in 
scopul de a obţine, direct sau indirect, un folos n""1aterial. 

(5) Prin trafic de lTligranţi se înţelege asigurarea intrării 
ilegale pe teritoriul U1""1ui stat a u1""1ei perSOa1""1e care 1""1U are 
cetăţenia acelui stat sau nu don""1iciliază pe teritoriul acelui 
stat. 

Art:.332.- Tentativa la delictele prevăzute în art.326 
alin_( 1), arc330 şi arL33 1 se pedepseşte_ 

Art:.333.- Persoana juridică se sancţionează pentru. 
infracţiunile prevăzute in art.326 - 329, art.330 alin.(5) şi 

art.331. 

TITLUL VII 
CRTIVIE ŞI DELICTE CONTRA ÎNFĂPTUIRII JUSTIŢIEI 

Denunţarea 

calon.nioasâ 

lVIărt:uria 

In.ÎncÎnoasă 

Art:.334.- (1) Învinuirea 1Tlincinoasă făcută prin denunţ 
sau plângere, cu privire la savarşirea unei infracţiuni de 
către o anurne persoană, se pedepseşte cu închisoare strictă 
de la un an la 3 ani. 

(2) Producerea sau ticluirea de probe 
sprijinul unei 1nvinuiri nedrepte, se 
inchisoare strictă de la un an la 5 ani. 

1Tli1""1ci1""1oase, 
pedepseşte 

in 
cu 

(3) Dacă cel care a săvârşit fapta declară n""1ai inainte de 
punerea in n""1işcare a acţiunii penale faţă de persoana 1n 
C01""1tra căreia s-a făcut de1""1u1""1ţul sau plâ1""1gerea ori i1""1""1potri va 
căreia s-au produs probele, ca de1""1u1""1ţul, plâ1""1gerea sau 
probele sunt n""1i1""1cinoase, pedeapsa se reduce potrivit 
art.92. 

(4) Când cel 
aplică pedeapsa 

de1""1u1""1ţat a fost c01""1da1""1""11""1at pe 1""1edrept, 
prevăzută in art.335. 

se 

Art:.33S.- (1) Fapta n""1a1-torului care intr-o cauză penală, 
civilă sau i1""1 orice altă cauză in care se ascultă 1""1""1a1-tori, face 
afirn""laţii 1Tlincinoase ori nu spune tot ce ştie privitor la 
i1Tlprejurările esenţiale asupra cărora a fost intrebat se 
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pedepseşte CLt închisoare strictă de la Ltn an la 5 ani. 
(2) Dacă în Ltrrna lTlărturiei rnincinoase a rezultat o 

condalTll"1are la o pedeapsă privativă de libertate lT1ai n"1are 
de 5 a1"1i, pedeapsa este î1"1chisoarea strictă de la Lt1"1 a1"1 la 5 
ani, iar dacă a rezLtltat condarnnarea la o pedeapsă rnai lTlare 
de 10 ani, pedeapsa este închisoarea strictă de la 2 la 10 ani. 

(3) Fapta prevăzLttă în alin.(l) saLt (2) nLt se pedepseşte 
dacă, în cauzele penale, rnai înainte de a se prodLtce 
arestarea i1"1cLllpatLlILli, ori î1"1 toate cazLlrile, n"1ai î1"1ai1"1te de a 
se fi pronLtnţat o hotărâre saLt de a se fi dat o altă solLtţie ca 
Ltrn-.are a n-.ărtLtriei n-.incinoase, lTlartorul îşi retrage 
n"1ărtLlria. 

(4) Dacă retragerea n"1ărtLtriei a intervenit în caLtzele 
penale dLtpă ce s-a prodLts arestarea inculpatulLti saLt în 
toate caLlzele dLlpă ce s-a pr01"1Ll1"1ţat o hotărâre saLl s-a dat o 
altă solLtţie ca Ltr1Tlare a 1"1"1ărtLtriei 1"1"1i1"1ci1"10aSe, i1"1sta1"1ţa va 
redLtce pedeapsa potrivit art.92. 

(5) Dispoziţiile alin.(I)-(4) se aplică în lT10d 
corespLtnzător şi expertLtILti saLt interpretLtILti. 

Art:.336.- (1) Încercarea de a deterlT1ina o persoană prin 
constrângere ori corupere să dea declaraţii 
sa nLt depLtnă n-.ărturie într-o cauză 

discipli1"1ară saLl î1"1 orice altă caLlza î1"1 care se 
se pedepseşte CLt închisoare strictă de la Ltn 
CLt zile - an"lendă. 

n"1i1"1ci1"10aSe saLt 
penală, civilă, 

ascLlltă lT1artori 
a1"1 la 3 a1"1i saLt 

(2) Dispoziţiile alin.( 1) se aplică Ş1 1n cazLlI în care fapta 
este săvârşită faţă de Ltn expert saLt interpret. 

Art:.337.- În"1piedicarea participării într-o caLlză penală, 
civilă, discipli1"1ară saLt î1"1 orice altă caLtză a Lt1"1Lti 1"1"1artor, 
expert, interpret saLt apărător, săvârşită prin violenţă, 

an"1e1"1i1"1ţare saLl pri1"1 orice alt n"1ijloc de c01"1strâ1"1gere 
îndreptat în"lpotriva sa ori a soţLtILti saLt a Ltnei rude apropiate 
se pedepseşte CLt închisoare strictă de la Ltn an la 7 ani. 

Art:.338.- (1) NedenLtnţarea de îndată a savârşiru 

vreLtneia dintre infracţiLtnile prevăzLtte în art. 1 78, art. 179, 
art.252-art.255, art.261-art.263 alin.(2)-(6), art.264 alin.(l), 

art.314 şi art.331 se pedepseşte CLt închisoare strictă de la 
Ll1"1 a1"1 1 a 3 a1"1 i . 

(2) Dacă fapta prevăzLttă în alin.( 1) este săvârşită din 
CLtlpă, pedeapsa este închisoarea de la 3 ILtni la Ltn an. 

(3) Fapta prevăzLltă în alin.(l) saLl (2) săvârşită de soţ 
saLt de o rudă apropiată nLt se pedepseşte. 

(4) NLt se pedepseşte persoana care, n"1ai înainte de a se 
fi î1"1cepLlt Llrn"1ărirea pe1"1ală pe1"1trLl i1"1fracţiLl1"1ea 1"1ede1"1Ll1"1ţată, 
încLtnoştinţează aLttorităţile con"1petente despre acea 
infracţiLtne saLt care, chiar dLtpă ce s-a î1"1cepLtt Ltrn"1arirea 
penală ori dLlpă ce vinovaţii aLl fost descoperiţi, a înlesnit 
arestarea acestora. 

Art:.339.- (1) Fapta fLlncţionarLlILli pLlblic care, ILlând 
cLtnoştinţă de săvârşirea Ltnei infracţiLtni în legătLtră CLt 
serviciLtI în cadrLtI căruia îşi îndeplineşte sarcinile, on"1ite 
sesizarea de î1"1dată a procLlrorLlILli saLl a orga1"1LlILli de 
cercetare penală, potrivit legii de procedLtră penală, se 
pedepseşte CLt închisoare strictă de la Ltn an la 5 ani. 

(2) Dacă fapta este săvârşită de către Lln fLlncţionar 

pLtblic CLt atribLtţii de condLtcere saLt de control, pedeapsa 
este închisoarea strictă de la Lt1"1 a1"1 la 7 a1"1i. 

Art:.340.- (1) AjLttorul dat LtnLti infractor fără o 
înţelegere prealabilă stabilită înainte saLt în tin"1pLtI săvârşirii 
infracţiunii, pentru a îngreuna saLt îlTlpiedica urn-.ărirea 

pe1"1aIă, jLtdecata saLt exeCLttarea pedepsei ori pe1"1tru a 
asigLtra infractorLtILti foloSLtI saLt prodLtsLtI infracţiLtnii, se 
pedepseşte CLt închisoare strictă de la un an la 7 ani. 

(2) Pedeapsa aplicată favorizatorulLti nLt poate fi n"1ai 
n"lare decât pedeapsa prevăzLttă de lege pentru aLttor. 

(3) Favorizarea săvârşirii de soţ sau de o rudă apropiată 
1"1Lt se pedepseşte. 

Art:.34-'.- (1) Fapta de a nu adLtce la cLtnoştinţă 

orga1"1elor jLtdiciare a Lt1"10r î1"1"1prejLtrari care, dacă ar fi fost 
cLtnoscLtte, ar fi dLts la stabilirea 1"1evi1"10văţiei Lt1"1ei perSOa1"1e 
trin-.ise în judecată saLt condalTlnate pe nedrept ori la 
eliberarea Lt1"1ei perSOa1"1e ţi1"1Ltte î1"1 arest preve1"1tiv pe 
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nedrept, se pedepseşte cu inchisoare strictă de la un an la 3 
ani sau cu zile - all1endă. 

(2) Fapta prevăzută in alin.( 1) nu se pedepseşte dacă, 
prin aducerea la cunoşti1'1ţă, persoana care are această 

obligaţie ar produce un prejudiciu pentru ea, pentru soţul 
său sau pentrl..1 o rl..1dă apropiată. 

Art:.342.- (1) Reţinerea sau arestarea nelegală ori 
supunerea unei persoane la executarea u1'1ei pedepse, n'1ăsuri 
de siguranţă sau educative, in alt ll10d decât cel prevăzut 
prin dispoziţiile legale, se pedepseşte cu inchisoare strictă 
de la un an la 5 ani sau cu zile - a1'1'1endă. 

(2) Întrebuinţarea de proll1isiuni, all1eninţări sau violenţe 
in'1potriva unei persoane aflate in curs de u1-:rr1ărire penală 
ori de judecată, pentru~ obţinerea de declaraţii, se pedepseşte 
cu inchisoare strictă de la 2 la 7 ani. 

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se 
intrebuinţarea de pron'1isiuni, an'1eninţări 
de un rrtartor, expert sau interpret. 

sancţionează 

sau violenţe 
şi 

faţă 

Art:.343.- (1) Fapta prin care se provoacă, cu intenţie, 
unei persoane, o durere intensă sau suferinte puternice, 
fizice ori psihice, cu scopul de a obţine de la acea persoană 
sau de la o persoană terţă inforrnaţii sau rnărturisiri, de a o 
pedepsi pentru~ un act pe care aceasta sau o terţă persoană 

l-a con'1is ori este bănuită că l-a con'1is, de a o intin'1ida sau 
de a face presiuni asupra ei ori asupra unei terţe persoane 
sau pentrl..1 orice alt n'1otiv bazat pe o f01-:rr1ă de discrin'1inare 
oricare ar fi ea, atunci câ1'1d o as e 1'1'1e ne a durere sau astfel de 
suferinţe sunt provocate de către un agent al autorităţii 

publice sau de orice altă persoană care acţionează cu titlu 
oficial sau la instigarea ori cu consin'1ţăn'1â1'1tul expres sau 
tacit al unor aserrlenea persoane, se pedepseşte cu 
inchisoare strictă de la 3 la 10 ani. 

(2) Dacă fapta prevăzută la alin.(l) a avut vreuna din 
urrnările arătate la art.186 sau art.187, pedeapsa este 
inchisoarea strictă de la 5 la 1 5 ani. 

(3) Tortura care a avut ca U1-:rr1are rrtoartea victirrtei se 
pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu detenţiune severă 
de la 15 la 25 de ani. 

(4) Nici o irrtprejurare excepţională, fie că este vorba de 
o stare de război sau de an'1eninţări cu războiul, de 
instabilitate politică internă sau de oricare altă stare de 
excepţie, nu poate fi invocată pentru a justifica tortura. De 
asen'1enea, nu poate fi i1'1vocat nici ordi1'1ul legii sau 
cornanda autorităţii legitirne. 

(5) Faptele prevăzute in alin.( 1) 
infracţiunea de tortură dacă durerea sau 
exclusiv din sancţiuni legale şi sunt 
sancţiuni sau pricinuite de ele. 

1"1U constituie 
suferinţa rezultă 

inerente acestor 

Art:.344.- Fapta de a pune in rrtişcare acţiunea penală, 
de a dispune arestarea, de a trin'1ite in judecată sau de a 
condarrn-.a o persoana, ştiind ca este nevinovată, se 
pedepseşte cu inchisoare strictă de la 2 la 7 ani. 

Art:.345.- Fapta persoanei care, luând cunoştinţă in 
orice n'1od despre vreo reţi1'1ere sau arestare 1'1elegaIă, nu ia 
rnăsurile legale de îndată, dar nu rnai târziu de 6 ore, deşi 
aceasta era o i1"1datorire i1"1erentă fU1"1cţiei sale, se pedepseşte 
cu inchisoare strictă de la un an la 5 ani. 

Art:.346.- Supunerea la rele trata1"1'1e1"1te a u1"1ei persoane 
aflate în stare de reţinere, deţinere ori în 
rrtasuri de sigura1"1ţă sau educative 
inchisoare strictă de la 2 ani la 7 ani. 

se 
executarea unei 
pedepseşte cu 

Art:.347.- Reţinerea sau distrl..1gerea unui inscris errtis de 
un organ de urrnărire penală, de o instanţă de judecată sau 
de un alt organ de jurisdicţie ori irrtpiedicarea in orice rrtod 
ca un inscris desti1"1at unuia di1"1tre organele sus-arătate să 
ajungă la acestea, când astfel de înscrisuri sunt necesare 
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soh.1ţioT1ării uT1ei cauze, se pedepseşt:e C"L1 iT1chisoare st:rict:ă 

de la un an la 3 ani sau CU zile - arnendă. 

Art:.348.- (1) Fapt:a de a participa la grupuri de presiune 
in sălile de j udecat:ă ori in incint:a inst:anţei, cu ocazia 
judecării uT1ui proces, C"L1 scopul de a iT1t:i1T1ida sau i1TflueT1 ţa 
în orice Tel judecata, se pedepseşt:e cu închisoare de la o 
lună la 6 luni sau cu zile - allTe1Tdă. 

(2) AnTeninţarea sau act:"L:t1 de int:i1T1idare c01T1ise faţă de 
un judecăt:or, procuror, organ de cercet:are penală, avocat:, 
expert sau i1Tt:erpret:, 1n scopul de a influenţa c01T1portarea 
acest:uia in indeplinirea obligaţiilor legale, se pedepseşt:e C"L1 
închisoare st:rict:ă de la un an la 5 ani. 

(3) Cu aceeaşi pedeapsă, prevăzut:ă la alin.(2), se 
sa1Tcţi01Tează i1Tcercarea de a det:emTi1Ta o persoa1Ta pri1T 
const:rângere ori corupere să nu prezint:e probe înt:r-o cauză 
aflat:ă i1T curs de soluţi01Tare. 

Art:.349.- (1) Evadarea din st:area legală de reţinere sau 
deţi1Tere, se pedepseşt:e cu i1Tchisoare st:rict:ă de la U1T a1T la 3 
ani. 

(2) Dacă Tapt:a est:e săvârşit:ă prin Tolosirea de violenţe, 
de arllTe sau de alt:e inst:ru1T1e1Tt:e ori de căt:re două sau llTai 
llTult:e persoane illTpreU1Tă, pedeapsa est:e i1TclTisoarea st:rict:ă 
de la 2 la 8 ani. 

(3) Pedeapsa aplicat:ă pent:ru infracţiunea de evadare se 
adaugă la pedeapsa ce se execut:ă, fără a se put:ea depăşi 
n-.axin-.ul general al pedepsei in-.ediat: superioare. 

Art:.3S0.- (1) Înlesnirea, prin orice nTijloace, a evadării 
se pedepseşt:e cu i1Tchisoare st:rict:ă de la U1T an la 5 a1Ti, iar 
dacă fapt:a s-a săvârşit: de căt:re o persoa1Tă care avea 
îndat:orirea de a pazi pe cel care a evadat:, pedeapsa est:e 
inchisoarea st:rict:ă de la 2 la 7 ani. 

(2) Înlesnirea evadării 1n condiţiile art:.349 alin.(2) se 
pedepseşt:e cu închisoare st:rict:ă de la 2 la 8 ani, Iar dacă 

fapt:a est:e săvârşit:ă de o persoană care avea indat:orirea de a 

păzi pe cel care a evadat:, pedeapsa est:e îl-.cl-.isoarea st:rict:ă 
de la 3 la 10 ani. 

(3) ÎI-.lesl-.irea evadării unei persoane reţinut:e, arest:at:e 
53-'--1 co-ndartTnat:e pe-nt:r'L1 o -i-nfracţ-i'LL-ne pe-nt:r'L1 care legea 
prevede o pedeapsă n-.ai n-.are de 10 ani se pedepseşt:e cu 
închisoare st:rict:ă de la 3 la 10 ani, iar dacă fapt:a est:e 
săvârşit:ă de o persoană care avea îl-.dat:orirea de a păzi pe 
cel care a evadat:, pedeapsa est:e îl-.chisoarea st:rict:ă de la 3 la 
12 ani. 

(4) Înlesnirea evadării săvârşit:ă din culpă de căt:re o 
persoană care avea îndat:orirea de a pazi pe cel evadat: se 
pedepseşt:e CLl~ închisoare st:rict:ă de la un an la 3 ani. 

Art:.3SI.- (1) În-.pot:rivirca la cx.ccut:arca unci hot:ărâri 
jL1decăt:oreşt:-i,. pr-i-., eLrt,e-.,-j-.,ţare faţă de orga-nLLl de execLLt:are,. 
se pedepseşt:e cu îl-.cl-.isoare st:rict:ă de la UI-. an la 3 al-.i, iar 
dacă fapt:a a fost: săvârşit:ă pri.-. act:e de viole.-.ţă, pedeapsa 
est:e încl-.isoarea st:rict:ă de la un an la 7 ani. 

(2) î.-.-.piedicarea Ll.-.ei persoa.-.e de a folosi o 10CLli.-.ţă ori 
O parte dil-. 10CLLil-.ţă saLL in-.obil, deţil-.LLt:e în baza Lu-.ei 
hot:ărâri jLldecăt:oreşt:i, se pedepseşt:e CLL închisoare st:rict:ă de 
la LLl-' al-. la 2 al-.i saLL CLL z::ile-3..1-.-.el-.dă_ 

(3) ~acă fapt:a prevăzut:ă î.-. a11.-..(2) se săvârşeşt:e pri.-. 
al-.-.cnil-.ţarc, pcdcapsa cst:c încl-.isoarca st:rict:ă dc la LLn al-. Ia 
3 a-,,1,. -iar dacă fapt:a a fost: săvârş-it:ă pr-i-., ac1:e de y-iole-nţă,. 
pedeapsa est:e îl-.chisoarea st:rict:ă de la un al-. Ia 5 ani. 

(4) Nerespect:area hot: ărâri lor judecăt:oreşt:i pri.-. 
sust:ragerea de la ex.ecut:area n-.ăsurilor de siguranţă 

prevăzLlt:e î.-. art.129 lit:.c) - e) se pedepseşt:e CLL î.-.chisoare 
de la o lună la 3 luni sau cu zile - an-.endă. 

Art:.3S2- Tel-.t:at:iva la de11ct:ele prevăzLLt:e îl-. art.337, 
art:.343 alin.( 1), art:.349 şi art:.350 alin.( 1 )-(3) se pedepseşt:e. 

Art:.3S3.- Persoana jLlridică se sancţiol-.ează pel-.t:rLl 
infracţiunile prevăzut:e în art:.336-art:.337, ar1:.340 şi ar1:.347. 
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TITLUL VIII 
CRIlVIE ŞI DELICTE DE PERICOL PUBLIC 

CAPITOLULI 

CRIJVIE ŞI DELICTE PRIVIND CRIJVIINALITATEA ORGANIZATĂ ŞI 
ASOCIEREA PENTRU SĂ V ÂRŞIREA DE INFRACŢIUNI 
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Art:.354.- (1) Iniţierea sau constitLtirea LtnLti grLLp 
infracţional organizat ori aderarea saLt sprijinirea SLtb orice 
forn:1ă a unui astfel de grup, se pedepseşte cu detenţiune 
severă de la 15 la 20 de ani şi interzicerea Ltnor dreptLtri_ 

(2) Pedeapsa pentrLL faptele prevăzLtte în alin.(l) nLt 
poate fi n"1ai n:1are decât sancţiunea prevăzută de lege pentru 
infracţiLtnea cea n:1ai gravă care intră in scopLtI grLLpLtILti 
infracţional organizat. 

(3) Dacă fapta prevăzută in alin_( 1) a fost urn:1ată de 
săvârşirea LtnLti delict, se aplică pedeapsa prevăzLttă pentrLL 
acel delict în conCLtrs CLt pedeapsa prevăzLttă în alirL(I), iar 
dacă infracţiunea săvârşită este crin:1ă, se poate aplica 
pedeapsa detenţiLtnii pe viaţă_ 

(4) NLt se pedepsesc persoanele prevăzLtte în alin_( 1) 
care denunţă autorităţilor grupul infracţional organizat l11ai 
inainte de a fi fost descoperit şi de a se fi incepLtt 
săvârşirea infracţiLtnii care intră în scopLtI grLLpLtILtL 

(5) Persoana care a săvârşit fapta prevăzută in alin_( 1) 
saLt Ltna dintre infracţiLtnile grave care intră in scopLtI 
grupLtILti il:1fracţiol:1al orgal:1izat şi care, il:1 cLtrsLtI Ltrn:1ăririi 

penale sau al judecăţii, denunţă şi facilitează identificarea 
şi tragerea la răspLtndere penală a LtnLtia saLt n:1ai n:1Ltltor 
n:1en:1bri ai grupLtILti, beneficiază de redLtcerea pedepsei 
potrivit art_92_ 

Art:.355.- (1) Iniţierea saLt constitLtirea Ltnei asociaţii saLt 
grupări care nu are caracterul urlui grup infracţional 

organizat, in scopLtI săvârşirii Ltneia saLt n:1ai n:1Ltltor 
infracţiLtni, altele decât cele arătate in arL286 ori aderarea 
saLt sprijinirea SLtb orice forn-.ă a Ltnei astfel de asocieri saLt 
grLLpări, se pedepseşte CLt inchisoare strictă de la 5 la 15 ani, 
:fără a se pLttea depăşi pedeapsa prevăzLttă de lege pentru 
cea n-.ai gravă dintre infracţiunile care intră în scopul 
asocierii sau grupării_ 

(2) Dacă fapta prevăzută în alin_( 1) a fost urmată de 
savârşirea unei infracţiuni, se aplică pedeapsa prevăzLltă 
pe.-.trLI acea i.-.fracţiLu-.e î.-. concurs CL1 pedeapsa prevăzL1tă î.-. 
alin_( 1)_ 

(3) Nu se pedepsesc persoanele prevăzute în alin_(l) 
care denunţă autorităţilor asocierea sau gruparea n-.ai 
înainte de a fi fost descoperită şi de a se fi început 
săvârşirea infracţiunii care intră în scopul asocierii-

Art:.356.- (1) Prin grup inTracţional organizaT se 
înţclcgc grupul structurat, Torrnat din trci sau rnai n-.ultc 
persoane, care există pentru o perioadă de tin-.p şi 

acţionează în l-.-.od coordonat în scopul comiterii uneia sau 
n-.ai n-.ultor infracţiuni grave_ pentru a obţine direct sau 
indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu n-.ateriaL 
Nu constituie grup infracţional organizaT grupul forn-.at 
ocazional în scop~L11 comiter.. imediate a uneia sau mai 
l-.-.Ldtor infracţiL1ni şi care nL1 are conti.-'L1itate saL1 o strL1ctură 

detern-.inată ori roluri prestabilite pentru rnernbrii săi în 
cadrul grupului-

(2) Prin i~racţiune grava se înţelege orice infracţiune 
pentru care legea prevede pedeapsa privativă de libertate al 
cărei maxin-. special este de peste 5 ani-

Art:.357.- (1) lnfracţiunea de tăinuire prevăzută în 
art.267, dacă bunul provinc dintr-o infracţiunc gravă 

săvârşită de unul sau rnai rnulţi mernbri ai unui grup 
infracţional organizat, se pedepseşte cu închisoare strictă de 
la 3 la 10 ani, :fără ca sancţiunea aplicată să poată depăşi 
pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea gravă din 
care provine bunul tăinuit_ 

(2) Tăinuirea săvârşită de soţ sau de o rudă apropiată nu 
se pedepseşte_ 

Art:.35S.- Persoana juridică se sancţionează 

infracţiunile prevăzute în prezentul capitoL 
pentru 
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CAPITC>LUL II 
DELICTE CC>NT~A LINIŞTII PUBLICE 

Art:.3S9.- (1) Participarea În cadrul unei n-.ulţimi care 
tLllbLlră liniştea pLlblică, dacă cei care part:icipă nLl se 
dispersează dLlpă trei sC>l-.-.aţll ale orgal-.elor de ordil-.e, se 
pedepseşte cu Închisoare de la o lună la un an sau cu zile -
an-.erldă. 

(2) În cazul În care participanţl1 au săvârşit violenţe 
COI-.tra persoal-.elor saL~ bLu-.urilor, r:.edear:.sa este ÎI-.cl-.isoarea 
strictă de la Lln an la 3 ani sau zile - an-.endă, dacă fapta nu 
constituie o infracţiune n-.ai gravă. 

Art:.360.- NeasigLlrarea, de către adn-.inistratorii 
localurilor publice şi localLlrilor de agren-.ent, a liniştii 

publice În localurile respective, precun-. şi refuzul acestora 
de a sprijini organele In drept pentru restabilirea ordinii 
publice sau pel-.tru luarea l-.-.ăsurilor ÎI-.-.potriva persoal-.elor 
care aLl Încălcat legea se pedepseşte CLl Închisoare de la 3 
IUI-.i la UI-. al-. sau CL~ zile - al-.-.el-.dă. 

Art:.36-'.- (1) Fapta de a Îndernna publicul prin viu grai, 
scris sau prin orice alte mijloace de a nu respecta legile ori 
de a săvârşi fapte ce constituie infracţiLlni se pedepseşte cu 
ÎI-.cl-.isoare de la 3 1 Lu-.i la LlI-. al-. saLl CLl 
zi 1 e-alTlendă, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de 
lege pentru infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat. 

(2) Dacă fapta prevăzută În alin.( 1) este săvârşită de un 
funcţionar public care Îndeplineşte o fLlncţie ce in-.plică 

exerciţiLlI aLltorităţii de stat ori de către o persoană din cele 
prevăzute În art.28 1 , pedeapsa este Închisoarea strictă de la 
un an la 5 ani, ~-ără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de 
lege pentru infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat:. 

(3) Dacă instigarea pLlblică a aVLlt ca Llrmare savarşirea 
infracţiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevăzută 
dc lcgc pcntru acca in~racţiunc. 

(4) Purtarea În public a unei uniforme, insigne sau altor 
asel-.-.enea se l-.-.ne distinctive l-.eaLltorizate, 11-. scopLlri le 
arătate În alin.( 1), se pedepseşte cu Închisoare de la 3 luni la 
un an sau CL~ zile-alTlendă. 

(5) Cu aceeaşi pedeapsă se sanctionează lăudarea În 
public a celor care au săvârşit in~racţiuni sau a in~racţiunilor 
săvârşite de aceştia. 

Art:.362. - (1) În-.piedicarea Llnui cetăţean ron-.ân de a-şi 
stabili În n-.od liber naţionalitatea saLl lil-.-.ba l-.-.aternă, ori 
lTlodificarea abuzivă a datelor privind naţionalitatea sau 
lirl-.ba n-.aternă a urlei persoarle se pedepseşte cu Îrlchisoare 
de la 3 luni la urI an sau cu zile-an-.endă. 

(2) În-.piedicarea prin orice n-.ijloace a unei persoane de 
a ÎntrebLlinţa o altă lin-.bă decât cea oficială a statului, 
precun-. şi refuzul sau În-.piedicarea liberei transn-.iteri prin 
viu grai ori scris a con,urlicării sau corespol,del,ţei dacă este 
vorbită ori scrisă În altă limbă decât cea oficială se 
pedepseşte CLl Închisoare de la 3 ILlni la 6 ILlni saLl CLl zile 
al-.-.el-.dă. ~, 

Art:.363.- propa!i-~ naţionalist-şovină, instigarea la 
ura de rasă saLI nd;iY~5Z~tate, dacă fapta nu constitLtie 
in~racţiunea prevăzută În art.29 1 , se pedepseşte cu 
ÎI-.cl-.isoare strictă de la UI-. an la 3 al-.i sau cu zile - al-.-.endă. 

Art:.364.- (1) Fapta prin care se tLllbLlră În n-.od repetat 
folosinţa locLlinţei locatarilor dintr-un in-.obil ori prin care 
se În-.piedică norn-.ala folosinţă a locuinţei se pedepseşte cu 
ÎI,chisoare de la 3 lUI,i la UI, al' sau cu zile- an,el,dă. 

(2) Acţiunea penală se pune În n,işcare la plângerea 
prealabilă a persoanei vătămate. 

(3) În-.păcarea părţilor ÎnlătLlră răspLlnderea penală. 

Art:.36S.- Exercitarea fără drept a unei profesii sau a 
oricărei activităţi pentrLl care legea cere aLltorizaţie ori 
exercitarea acestora În alte condiţii decât cele legale, dacă 
legea specială prevede că săvârşirea unor ast~el de fapte se 
sancţionează potrivit legii penale, se pedepseşte cu 
Încl-.isoare de la o ILU-.ă la L~n al-. saL~ CLl zile - amel-.dă. 

Art:.366.- (1) Participarea la o Încăierare Între n-.ai n-.ulte 
persoane se pedepseşte cu Închisoare de la o lună la 6 luni 
saLl CLl zile- al-.-.el-.dă. 
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(2) Dacă în cursul încăierării s-a cauzat: o văt:ărn.are 

gravă a int:egrit:ăţii corporale sau a sănăt:ăţii unei persoane, 
cel care a săvârşit: aceast:ă fapt:ă se pedepseşt:e pent:ru 
infracţiunea săvârşit:ă, al carei rn.axirn. se reduce cu un an. 
Ceilalţi part:icipanţi se pedepsesc cu pedeapsa prevăzut:ă în 
alin.( 1). 

(3) În cazul prevăzut: în alin.(2), dacă nu se cunoaşt:e 
care dint:re participanţi au săvârşit: fapt:ele arăt:at:e In acel 
alineat:, se aplică t:ut:uror pedeapsa închisorii st:rict:e de la un 
an la 5 ani, când s-a cauzat: văt:ămarea int:egrit:ăţii corporale 
sau a sănăt:ăţii. În cazul In care s-a cauzat: moart:ea, 
pedeapsa est:e închisoarea st:rict:ă de la 3 la 15 ani. 

(4) Nu se pedepseşt:e cel care a fost: prins In încăierare 
îlTlPot:riva voinţci salc sau carc a înccrcat: sa dcspartă pc 
alţii, să respingă un at:ac ori să apere pe alt:uL 

Ar1:.367.- Fapt:a persoanei care, având capacit:at:ea de a 
lTlunci, apclcază în lTlOd rcpct:at: la n-.i la publicului, ccrând 
ajut:or mat:erial, se pedepseşt:e cu închisoare de la o lună la 3 
lLu-.i saL~ cu zile al-.-.endă. 

Ar1:.368.- Fapt:a părint:elui sau a reprezent:ant:ului legal 
al unui copil care, având capacit:at:ea de a munci, se 
foloseşt:e de copil pent:ru a apela In n-.od repet:at: la n-.ila 
publicului, cerând ajut:or n-.at:erial, se pedepseşt:e cu 
închisoare st:rict:ă de la un an la 5 anI şi int:erzicerea unor 
drept:uri. 

Ar1:.369.- (1) Îndernnul sau înlesnirea pract:icării 
cerşet:oriei de căt:re un I-.-.inor ori t:ragerea de foloase de pe 
url-.-.a pract:icării cerşet:oriei de căt:re un I-.-.inor se pedepseşt:e 
cu închisoare st:rict:ă de la 2 la 5 ani. 

(2) Recrut:area sau const:rângerea unui rninor la 
cerşet:orie se pedepseşt:e cu închisoare st:rict:ă de la 2 la 7 
ani_ 

(3) Dacă fapt:a prevăzut:ă în alin.( 1) sau (2) est:e săvârşit:ă 
dc un părint:c sau dc un rcprczcnt:ant: Icgal al n-.inorului, 
pedeapsa est:e închisoarea st:rict:ă de la 3 la 7 ani şi 

int:erzicerea unor drept:uri, în cazul alin.( 1), şi închisoarea 
st:rict:ă de la 3 la 10 ani şi int:erzicerea unor drept:uri, în cazul 
alin.(2). 

Ar1:.370.- (1) Portul, fără drept, în locuri publice a 
cuţitului, pun-.nalului, şişului, box ului , castetului sau a altor 
asen-.el-.ea obiecte periculoase se pedepseşte cu închisoare 
de la 3 luni la un an sau cu zile - arnendă. 

(2) Portul sau folosirea, fără drept, a obiectelor 
prevăzute In alin.( 1) în localul autorităţilor publice, 
instituţiilor publice, instituţiilor sau altor persoane de 
interes public, la întruniri publice orI în localuri de alegeri 
sc pcdcpscştc cu închisoarc strictă dc la un an la 3 ani sau 
cu zi le - an-.endă. 

Ar1:.37I.- (1) Folosirea în locuri publice a arn-.elor cu 
aer con-.prin-.at saL~ cu gaze con-.prin-.ate, a obiectelor 
confecţionate pe bază de an-.estecuri pirotehnice orI a 
dispozitivelor pentru şocuri electrice, în alte scopuri decât 
legitin-.a apărare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 
LU-. an saL~ cu zi le - an-.el-.dă. 

(2) In-.portul sau procurarea pe orice cale, In vederea 
con-.ercializării, Tară drept, de arn-.e CLI aer cornprirnat sau CLI 
gaze comprin-.ate, care imprimă proiectilului o viteză n-.ai 
n-.are de 220 n-./s, cu excepţia celor destinate activitătii 

sportive, se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 3 
ani sau cu zi le - an-.endă. 

Ar1:.372.- Tentativa la delictul prevăzut în art.369 se 
pedepseşte. 

Ar1:.373.- Persoana juridică se sancţionează pentru 
infracţiunile prevăzute în art.360, art.364, art.369 alin.( 1) şi 
(2) şi art.371 . 
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CAPITC>LUL III 
CRIlVIE ŞI DELICTE CC>NTRA SIC;URANŢEI CIRCULAŢIEI PE 
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Art:.374.- (1) Neîndeplinirea îndat:oririlor de serviciu 
sau îndeplinirea lor def"ect:uoasă, din culpă, de căt:re 

angajaţii căilor f"erat:e, dacă aceast:a ar fi put:ut: pune în 
pericol siguranţa circulaţiei n--.ijloacelor de t:ransport: ale 
căilor f"erat:e, se pedepseşt:e cu închisoare st:rict:ă de la un an 
la 3 ani. 

(2) Când f"apt:a prevăzut:ă în alin.( 1) a avut: ca urn--.are o 
t:ulburare în act:ivit:at:ea de t:ransport: pe calea f"erat:ă saL~ L~n 
accident: de cale f"erat:ă, pedeapsa est:e închisoarea st:rict:ă de 
la 3 la 7 ani, iar în cazul când s-a produs o cat:ast:rof"ă de cale 
f"erat:ă, pedeapsa est:e închisoarea st:rict:ă de la 5 la 15 ani. 

Art:.37S.- (1) Neîndeplinirea cu int:enţie a îndat:oririlor 
de serviciu sau îndeplinirea lor def"ect:uoasă, de căt:re 

arlgajaţii căilor f"erat:e, dacă aceast:a ar l-~ut:ea l-~urle îrl l-~ericol 
siguranţa circulaţiei n--.ijloacelor de t:ransport: ale căilor 

f"erat:e, se pedepseşt:e cu închisoare st:rict:ă de la un an la 5 
ani. 

(2) Dacă îndeplinirea def"ect:uoasă sau neîndeplinirea cu 
irlt:erlţie arăt:at:ă îrl alirl.( 1) a avut: ca urrnare o t:ulburare a 
act:ivit:ăţii de t:ransport: pe cale f"erat:ă sau un accident: de cale 
f"erat:ă, pedeapsa est:e închisoarea st:rict:ă de la 3 la 10 ani, iar 
dacă s-a produs o cat:ast:rof"ă de cale f"erat:ă, pedeapsa est:e 
det:enţiunea severă de la 15 la 20 de ani. 

Art:.376.- (1) Părăsirea post:ului, în orice n--.od şi sub 
orice f"orn--.ă, de angajaţii care asigura direct: siguranţa 

n-.ijloacelor de t:ransport: ale căilor f"erat:e, dacă prin aceast:a 
s-ar fi put:ut: pune în pericol siguran ţa circulaţiei n-.ij loacelor 
de t:ransport:, se pedepseşt:e cu închisoare st:rict:ă de la 2 la 7 
ani. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sanct:ionează exercit:area 
at:ribuţiilor de serviciu în st:are de ebriet:at:e de căt:re 

angajaţii care asigură direct: siguranţa circulaţiei 

n--.ijloacelor de t:ransport: ale căilor f"erat:e. 
(3) Când prin f"apt:ele prevăzut:e In alin.( 1) şi (2) s-a 

produs o t:ulburare în act:ivit:at:ea de t:ransport: pe calea 
f"erat:ă sau u~-. accide~-.t: de cale f"erat:ă, pedeapsa est:e 
închisoarea st:rict:ă de la 5 la 15 ani, iar când s-a produs o 
cat:ast:rofă de cale f"erat:ă, pedeapsa est:e det:enţiunea severă 
de la 15 la 20 de ani şi int:erzicerea unor drept:uri. 

Art:.377.- (1) Dist:rugcrca, dcgradarca ori aduccrca în 
st:are de neînt:rebuinţare a liniei de cale f"erat:ă sau a 
inst:alaţiilor de cale f"erat:ă ori a celor de t:elecon--.unicaţii 

f"eroviare, preCL~n--. şi a oricăror bunL~ri saL~ dot:ări af"erent:e 
in f"rast:ruct:urii f"eroviare ori aşezarea de obst:acole pe linia 
f"erat:ă, dacă prin aceast:a s-ar fi put:ut: pune In pericol 
siguranţa n--.ijloacelor de t:ransport: ale căilor f"erat:e, se 
pedepseşt:e cu închisoare st:rict:ă de la 3 la 12 ani. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează săvârşirea de 
act:e de sel--.--.nalizare f"alsă sau săvârşirea oricăror alt:e act:e 
de ~-.at:ură a i~-.duce î~-. eroare perso~-.alul căilor f"erat:e n-. 
t:in-.pul execut:ării serviciului, dacă acest:e ~fapt:e ar fi put:ut: 
expune la un pericol de accident: sau de cat:ast:rof"ă de cale 
f"erat:ă. 

(3) În cazul când f"apt:ele prevăzut:e în alin.( 1) şi (2) au 
avut: ca urn-.arc o t:ull~urarc în act:ivit:at:ca dc t:ransport: pc 
calea f"erat:ă sau un accident: de cale f"erat:ă, pedeapsa est:e 
închisoarea st:rict:ă de la IOla 15 ani şi int:erzicerea unor 
drept:uri, iar dacă s-a produs o cat:ast:rof"ă de cale f"erat:ă, 

pedeapsa est:e det:enţiunea pe viaţă sau det:enţiunea severă 
de la 15 la 25 de ani. 

(4) Săvârşirea din culpă a f"apt:elor arăt:at:e în alin.( 1), (2) 
şi (3) se pedepseşt:e în cazul alin.( 1) şi (2) cu închisoare 
st:rict:ă de la un an la 5 ani, iar In cazul alin.(3) cu 
închisoare st:rict:ă de la 3 la 7 ani, dacă s-a produs o 
t:ulburare î~-. act:ivit:at:ea de t:ra~-.sport: pe calea f"erat:ă sau u~-. 

accident: de cale f"erat:ă, şi cu închisoare st:rict:ă de la IOla 
15 ani dacă s-a produs o cat:ast:rofă de cale f"erat:ă. 

(5) Dacă vreuna din f"apt:ele prevăzut:e In acest: art:icol 
est:e săvârşit:ă de căt:re un angajat: al căilor f"erat:e se aplică 
n-.axin-.ul pcdcpsci prcvăzut:c pcnt:ru ~apt:a con-.isă, iar dacă 

acest: n--.axin--. est:e neîndest:Ldăt:or se poat:e aplica o pedeapsă 
până la n--.axin--.ul ei general. 
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Accident: .... şi 
catastrofa. de 
cale ferată 

Punerea .n 
.... işcare a 
acţiunii 

penale 

Sa .... cţio .... area. 
t::eflt::at::ivei 

Sancţionarea 

persoanei 
jI..ridice 

(1) Accidentul de cale 
distrugerea sau degradarea in-..portantă 
rulant de cale rerată sau altor instalaţii 
circulaţiei sau manevrei n-..ijloacelor de 
rerate. 

rerată constă În 
adLlsă n-..aterial LtI Lli 
reroviare în cursul 
transport ale căi lor 

(2) Catastrora de cale rerată constă In deraierea, 
răsturnarca sau prăbuşirca unui rnij loc dc transpor1: al căi lor 
rerate sau producerea unui alt asen-.enea rezultat, precun-.. şi 
În ciocnirea a dOLlă mij loace de transpor1: ale căilor rerate 
sau a Llnui I-..-..ij loc de traI-..sport al căilor rerate cu LU-" alt 
vehicul, dacă s-au produs urI-..-..ări deosebit de grave prin 
n-.oar1:ea sau vătăn-.area integrităţii corporale a unor 
persoane ori prin distrugerea sau degradarea n-..ij loacelor de 
transport ale căilor ~erate, a instalaţii lor de cale rerată sau a 
mărrurilor Încredinţate pentru transport. 

Art:_379_- Acţiunea penală pentru raptele prevăzute În 
ar1:.374 alin.( 1), ar1:.375 alin.( 1) şi ar1:.376 alin.( 1) şi (2) se 
pune În mişcare numai la sesizarea organelor competente 
ale căilor rerate. 

Art:_380_ Tcntativa la dclictclc prcvăzutc în ar1:.377 
alin.( 1 )-(3) se pedepseşte. 

Art:_38 I _- Persoana juridică se sancţionează 

inrracţiunile prevăzute În art.374, art.375 şi ar1:.377. 

CAPITC>LUL IV 

peI-..trLl 

CRIlVIE ŞI DELICTE CC>NTRA SĂNĂTĂŢII PUBLICE 

Nerespect:a
rea 
dispoziţiilor 

privind 
iIlTllPo.-t: .... de 
deşeuri şi 

reziduuri 

î..-.piedicarea 
co..-.baterii 
bo'i1or 

Con-ta. ..... insre3-
venericâ şi 
t.-a.ns .... iterea. 
si.-.dro .............. i 
i .......... nodet-.
cit::ar 
dobândit: 

Răspândirea 

boli'or 'a 
ani ....... a.e sa •• 
p'ant:e 

Art:_382_- (1) Se pedepseşte cu Închisoare strictă de la 2 
la 7 ani: 

a) in-.por1:ul dc aparatc, instalaţii, 

substanţe şi produse rolosite şi 

cchipan-.cntc, uti lajc, 
uzate din categoria 

deşeuri lor interzise la import; 
b) I-..elLlarea de I-..-..ăsLlri saLl nerespectarea I-..-..ăsurilor 

obligatorii In desraşurarea activităţilor de colectare, 
transport şi depozitare a deşeurilor periculoase; 

c) cOI-..-..ercializarea, pierderea sau abandoI-..area deşeurilor 
periculoase pe durata şi pe parcursul tranzitării teritoriului 
ROTT"lâniei; 

d) reruzul de a aduce la îndeplinire decizia autorităţilor 
cOI-..-..petente privind lucrările sau activităţile de producere şi 
gestionare a deşeurilor; 

c) rc~uzul dc rcturnarc în ţara dc originc a dcşcurilor 

pentru care s-a dispus o astrel de măsură de către organele 
În drept; 

O erectuarea oricăror alte operaţiuni de iI-..-..port de deşeuri 
sau~ reziduuTi de orice reI sau~ de alte n-.ărruri pericuJoase 
pentru sănătatea populaţiei şi pentru n-.ediul Înconjurător orI 
introducerea In orice n-..od sau tranzitarea acestora pe 
teritoriul ROI-..-..âniei, rară respectarea dispozi ţii lor legale. 

(2) Dacă raptele prevăzute În alin.( 1) au pus In pericol 
sănătatea sau iI-..tegritatea corporală a unui I-..un-..ăr n-..are de 
persoane saLI au avut vreuna din Llrn-.ările arătate în ar1:. I 88 
ori au cauzat o pagubă n-.aterială in-.por1:antă, pedeapsa este 
Închisoarea strictă de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor 
drepturi, iar ÎI-.. cazul ÎI-.. care s-a produB I-..-..oar1:ea Lu-..eia sau~ 
I-..-..ai I-..-..ultor persoaI-..e ori s-au adus pagube iI-..-..portaI-..te 
cconon-.ici naţionalc, pcdcapsa cstc dctcnţiunca scvcră dc la 
15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. 

Art:_383_- Nerespectarea I-..-..ăsurilor privitoare la 
prevenirea sau con-.baterea bolilor n-.olipsitoare, dacă a avut 
ca urn-..are răspândirea unei asen-..enea boli, se pedepseşte cu 
Închisoare de la o lună la un an sau cu zile - an-..endă. 

Art:_384_- (1) TransI-..-..iterea unei boli venerice prin act 
sexual, de orice I-..atură, cu o persoană de sex direrit sau de 
acelaşi sex saLI prin acte de perversiLlne sexuală de către o 
persoană care ştie ca sureră de o astrel de boală se 
pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 5 ani. 

(2) TransI-..-..iterea sindromului iI-..-..unodeficitar dobândit -
SIDA - de către o persoană care ştie că sureră de această 
boală sc pcdcpscştc cu Închisoarc strictă dc la 5 la 15 ani. 

(3) Instanţa de judecată va dispune n-.ăsura de siguranţă a 
obligării la tratan-.ent n-..edical. 

Art:_385_- (1) Nerespectarea n-..ăsurilor privitoare la 
prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare la animale 
sau~ plante ori a dăLlnătorilor, dacă a aVLlt ca Llrmare 
răspândirea unei asen-..enea boli ori a dăunătorilor sau alte 
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urrnări grave, se pedepseşt:e cu 
la 3 arii saL~ cu zile - arnendă. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se 
int:enţie, a apariţiei unei boli 
plant:e, precurn şi opunerea 
cOl-rlbat:ere a rorrnelor de boală 
boli lor. 

încl-iisoare st:rict:ă de la un an 

S31 ..... cţiol ..... ează ascLll ..... derea~ CLI 
rnolipsit:oare la arlirnale sau 
la aplicarea l-rlăsurilor de 
şi de prevenire a răspândirii 

Art:_386_- (1) Cult:ivarea, producerea, rabricarea, 
experirnent:area, ext:ragerea, prepararea, t:ransrorrnarea, 
oferirea~ pul ..... erea îl ..... vâl ..... zare~ vâl ..... zarea~ dist:ribuirea~ livrarea 
cu orice t:it:lu, t:rirnit:erea, t:rarlsportul, procurarea, 
curnpărarea, deţinerea sau alt:e operaţiuni privind circulaţia 
drogurilor de risc, rără drept:, se pedepsesc cu închisoare 
st:rict:ă de la 3 la 15 ani şi int:erzicerea unor drept:uri. 

(2) Dacă raptele prevăzute în alin.( 1) au ca obiect: droguri 
de rnare risc, pedeapsa est:e det:erlţiLlrlea severă de la 15 la 
20 de ani şi int:erzicerea unor drept:uri_ 

(3) Cu pedeapsa prevăzut:ă în alin.(2) se sancţionează şi 
irlt:roducerea sau scoat:erea 
exportul de droguri de 
prevăzut:e la alin.( 1). 

din ţară, precun-. şi il-rlpor1:ul ori 
risc, rără drept:, în scopurile 

(4) Dacă rapt:a prevăzut:ă în alin.(3) are ca obiect: droguri 
de rnare risc, pedeapsa est:e det:erlţiurlea severă de la 15 la 
25 de arii şi int:erzicerea L~nor drept:L~ri. 

(5) Orgarlizarea, corlducerea sau firlarlţarea rapt:elor 
prevăzut:e în alin.( 1 )-(4) se sancţionează cu rnaxirnul 
pedepsei prevăzL~t:e pent:rL~ rapt:a cornisa, iar dacă acest: 
rnaxirn est:e neîrldest:Ldăt:or se poat:e aplica o pedeapsă până 
la n-.ax i l-.-.ul ei gel-.eral. 

Art:_387_- (1) Cu1t:ivarea, producerea, rabricarea, 
ex peri 1-.-. e 1-. t: are a, ext:ragerea, prepararea, t:ral-.srorl-.-.area, 
cun-.părarea sau deţil-.erea, il-.t:roducerea şi scoat:erea dil-. ţară 
de droguri pent:ru consun-. propriu, rără drept:, se pedepseşt:e 
cu închisoare st:rict:ă de la 2 la 5 ani. 

(2) Punerea la dispoziţie, cu int:enţie, cu orice t:it:lu, a unui 
local, a L~nei 10cLdnţe saL~ a oricărui alt: loc an-.enajat: în care 
are acces pL~blicLd pent:rL~ consLu-.-.Ld ilicit: de droguri ori 
t:olerarea cOl-.sun-.ului ilicit: îl-. asel-.-.enea 10cL~ri se pedepseşt:e 
cu îl-.chisoare st:rict:ă de la 3 la 10 al-.i şi il-.t:erzicerea Ul-.or 
drept:uri. 

(3) Prescrierea drogurilor de n-.are risc, cu int:enţie, de 
căt:re n-.edic, fără ca aceast:a sa fie necesară din punct: de 
vedere l-.-.edical, se pedepseşt:e cu îl-.cl-.isoare st:rict:ă de la Ul-. 
an la 5 ani. 

(4) Cu pedeapsa prevăzut:ă în alin. (3) se sancţionează şi 
eliberarea sau obţinerea, cu int:enţie, de droguri de l-rlare risc 
pe baza unei reţet:e n-.edicale prescrise în condiţiile 

prevăzut:e în alin. (3) sau a unei reţet:e n-.edicale ralsificat:e. 
(5) Adn ... il-.ist:rarea de droguri de l-.-.are risc ul-.ei persoal-.e, 

în at:ara condiţiilor legale, se pedepseşt:e cu închisoare 
st:rict:ă de la un an la 5 ani. 

(6) Furl-.izarea, Îrl vederea 
c1,ir:rlici t:oxici urlui r:rlirlor se 
st:rict:ă de la un an la 3 ani. 

C01 ..... sLlr1. ..... ulLli~ 

pedepseşt:e 

de 
CL~ 

inhalanţi 

îl-.cl-.isoare 

(7) Înden-.nul la consul-rlul ilicit: de droguri, prin orice 
l-.-.ijloace, dacă est:e UrI-.-.at: de execut:are, se pedepseşt:e cu 
îl-.cl-.isoare st:rict:ă de la LU-. an la 5 ani, iar dacă îl-.den-.nul nu 
est:e url-.-.at: de execut:are, pedeapsa est:e închisoarea st:rict:ă de 
la Ul-. al-. Ia 2 al-.i sau zi le-al-.-.el-.dă. 

(8) Orgal-.izarea, cOl-.ducerea saLI fil-.al-.ţarea ral-~t:elor 

prevăzut:e în alin.( 1 )-(7) se sancţionează cu n-.axin-.ul 
pedepsei prevăzut:e pent:rL~ rapt:a cOl-rlisa, iar dacă acest: 
n-.axin-. est:e neîndest:ulăt:or se poat:e aplica o pedeapsă până 
la l-.-.axil-.-.ul ei gel-.eral. 

Art:_388_- Dacă rapt:ele prevăzut:e în art.386 alin.(l), (2) 
şi (5) şi art.387 alin.( 1), (3)-(6) şi (8) au avut: ca urI-. ... are 
l-.-.oartea vict:il-.-.ei, pedeapsa est:e det:el-.ţiul-.ea severă de la 15 
la 25 de ani şi int:erzicerea unor drept:uri. 

Art:_389_- (1) Produccrca, sint:cza, cxt:racţia, 

experi 1-.-. el-.t:area, deţil-.erea, t:ral-.sportul, val-.zarea, plasarea 
pe piaţă sau erect:uarea oricaror alt:e operaţiuni cu 
precursori, fără drept:, se pedepseşt:e cu închisoare st:rict:ă de 
la Ul-. al-. la 5 al-.i. 

(2) Cu pedeapsa prevăzut:ă în alin.( 1) se sancţionează şi 
cOl-.-.ercializarea de precursori căt:re agel-.ţii ecol-.ol-.-.ici sau 
persoane fizice neaut:orizat:e. 
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(3) Dacă fapt:ele prevăzut:e În alin.(l) şi (2) sunt: săvârşit:e 

In scopul producerii sau fabricării ilicit:e a alt:or droguri 
decât: cele de mare risc, pedeapsa est:e închisoarea st:rict:ă de 
la 3 la 10 ani. 

(4) Trecerea pest:e front:ieră a precursorilor, fără 

docun:Ient:e legale, se pedepseşt:e cu Închisoare st:rict:ă de la 
3 la 12 ani. 

(5) Producerea, fabricarea, importul, exportul, oferirea, 
vânzarea, t:ransporl::LlI, livrarea CLl orice t:it:ILl, t:rin:'Iit:erea, 
procurarea, cLln'Ipărarea saLl deţinerea de precursori, 
echipan'Ient:e ori n'Iat:eriale, In scopul ut:ilizării lor la 
cult:ivarea, producerea sau fabricarea ilicit:ă de droguri de 
mare risc, se pedepseşt:e cu Închisoare st:rict:ă de la 3 la 10 
ani şi int:erzicerea unor drept:uri. 

Art:.390.- Producerea, deţinerea sau orice alt:ă operaţiune 
privind circLllaţia prodLlselor t:oxice, cLllt:ivarea în scop de 
prelLIcrare a plant:elor care conţin ast:fel de sLIbst:anţe ori 
experin'Ient:area produselor ori subst:anţelor t:oxice, t:oat:e 
acest:ea fără drept:, se pedepsesc cu Închisoare st:rict:ă de la 3 
la 15 aI'Ii şi iI'It:erzicerea LII'IOr drept:uri. 

(1) Prepararea de alin'Ient:e ori băut:Llri 

falsificat:e, alt:erat:e saLl int:erzise consun'ILlILli, văt:ăI'I'Iăt:oare 

SăI'Iăt:ăţii, eXpUI'Ierea spre VâI'IZare sau VâI'IZarea UI'IOr ast:fel 
de alin'Ient:e sau băut:uri, cunoscând ca sunt: ~alsi~Icat:e, 

alt:erat:e ori int:erzise consumului sau văt:ăn'Iăt:oare sănăt:ăţii, 
se pedepseşt:e cu închisoare st:rict:ă de la 2 la 8 ani. 

(2) Cu pedeapsa prevăzut:ă In alin.( 1) se sancţionează 
falsificarea sau subst:it:uirea alt:or IT1ărfuri sau produse, dacă 
priI'I falsificare sau subst:it:uire acest:ea au deveI'Iit: 
v ăt:ăn'Iăt:oare sănăt:ăţ ii. 

(3) PLlnerea în COnSLln'I pLIbl ic de CarI'Ie saLl prodLlse diI'I 
CarI'Ie, provenit:e din t:ăieri de anin'Iale sust:rase cOI'It:rolului 
vet:eriI"'l.Ur:- dacă a aVLlt: ca LlTI"'l."'l.are ÎI"'l."'l.boII"'l.ăvirea LII"'l.ei 

persoane, se pedepseşt:e cu Închisoare st:rict:ă de la 3 la 10 
ani, iar dacă a avut: ca urn'Iare moartea, pedeapsa est:e 
det:enţiLlnea severă de la 15 la 20 de ani şi int:erzicerea unor 
drept:Llri. 

(4) Dacă prin fapt:ele prevăzut:e În alin.( 1) sau (2) s-au 
produs v ăt:ăI'I'Iări uI'Ieia sau I'I'Iai I'I'Iult:or perSOaI'Ie care 
necesit:ă pent:ru vindecare IngrIJlri medicale de cel mult: 20 
de zile, pedeapsa est:e închisoarea st:rict:ă de la 3 la 10 ani şi 
int:erzicerea LII'IOr drept:Llri, iar dacă necesit:ă 1 I'I grIJ Iri 
n'Iedicale de cel IT1Ult: 60 de zile, pedeapsa est:e Închisoarea 
st:rict:ă de la 5 la 10 ani şi int:erzicerea unor drept:uri. 

(5) În cazul în care prin fapt:ele prevăzut:e în alin.( 1) 
sau (2) s-au produs v ăt:ăI'I'Iări uI'Ieia sau I'I'Iai I'I'Iult:or 
persoane care I'Iecesit:ă peI'It:ru viI'Idecare I'I'Iai I'I'Iult: de 60 de 
zile ori vreuna din consecinţele prevăzLlt:e În ar1=. 187 alin.(2) 
pedeapsa est:e Închisoarea st:rict:ă de la 5 la 12 ani şi 

int:erzicerea unor drept:uri, iar dacă au avut: ca urn'Iare 
n'Ioartea, pedeapsa est:e det:enţiunea severă de la 15 la 20 de 
aI'Ii şi iI'It:erzicerea UI'IOr drept:uri. 

Art:.392.- (1) Prezent:area de docun'Ient:e false, de căt:re 
deţinăt:orLlI de deşeLlri indust:riale reciclabile, privind 
proveI'IieI'Iţa acest:ora, se pedepseşt:e CLI îI'Icl'Iisoare st:rict:ă de 
la LII'I aI'I la 5 aI'Ii. 

(2) Furt:ul de n'Iat:eriale, produse 
vederea valorificării ca deşeuri, se 
art.249. Dacă fapt:a a pus în pericol 
sănăt:at:ea sau sigLlranţa populaţiei, 

prevăzut:ă În art:.250 alin.( 1). 

sau echipaI'I'IeI'It:e ÎI'I 
sancţionează pot:rivit: 
n'Iedi LlI înconj urăt:or, 
pedeapsa est:e cea 

Art:.393.- (1) Tent:at:iva la delict:ele prevăzut:e în arl::.382, 
art:.386 alin.(I) şi (5), art:.387, art.390 şi art:.391 alin.(I)-(3) 
se pedepseşt:e. 

(2) Sc considcră t:cnt:at:ivă şi produccrca sau procLlrarca 
mijloacelor ori inst:rul'I'Ient:elor, precul'I'I şi luarea de 1'I'Iăsuri 

În vederea comit:ern infracţiunilor prevăzut:e În art.386 
alin.( l )-(5) şi art.387 alin.( l )-(8). 

Art:.394.- Persoana juridică se sancţionează pent:ru 
infracţiunile prevăzut:e în art.382, arl::.383 şi arl::.385-art:.392. 
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CAPITOLUL V 
CRIlVIE ŞI DEI~ICTE CONTRA lVIEDIUI~UI ÎNCONJURĂTOR 

Încălcarea 
regulilor 
privind 
pro-t:ectia 
a"tITIosCerei 

Încălcarea 
regulilor 
privi •• d 
pro-t:ecţia apei 

Î .... că.ca.-ca 
regulilor de 
gospodărire a 
apelor 

Art:.39S.- (1) Neluarea de n-.ăsuri pentru oprirea 
funcţionării instalaţii lor care constituie o sursa de rISC 
IT"lajor pentru calitatea aerului constatat de către autorităţile 
COITll=>etente, preculTl şi neanunţarea acestora se pedel=>seşte 
cu închisoare strictă de la un an la 5 ani. 

(2) Dacă fapta prevăzută în alin.( 1) a avut ca UIT"l-.are 
v ăt ăn'"l are a cOl~orală grava a unei persoane sau a pus în 
pericol sănătatea ori integritatea corporală a unui nun'"lăr 

n'"lare de persoane sau a cauzat o pagubă n'"laterială 

in'"lportantă, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 10 
ani şi intcrziccrca unor drcpturi. 

(3) Dacă fapta prevăzută în alin.( 1) a avut ca urn-.are 
l-.-.oart:ea uneia sau 1-.-. ai n'"lultor persoane saLl o pagubă 

in'"lportantă adLlsă econon'"liei naţionale, pedeapsa este 
detenţiunea severă de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor 
drepturi. 

Art:.396.- (1) Evacuarea, aruncarea sau injectarea în 
apele de suprafaţă sau subterane, In apele n'"laritin'"le 
interioare sau In apele n-.arll teritoriale de ape uzate, 
deşeuri, reziduuri sau produse de orice fel, care conţin 
substanţe, bacterii sau n'"licrobi, în cantitate sau concentraţie 
care poate schin'"lba caracteristicile apei, punând în pericol 
viaţa, sănătatea şi integritatea corporală a persoanelor, viaţa 
anin'"lalelor, n'"lediul înconjurător, producţia agricolă sau 
industrială ori ~ondul piscicol, se pedepseşte cu închisoare 
strictă de la un an la 5 ani. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin.( 1) se sancţionează şi 
Llrn'"lătoarele fapte: 

a) poluarca, în oricc 
un caracter sisten'"latic şi 
dirl aval; 

n-.od, a rcsursclor dc apă, dacă arc 
produce daune uti lizatori lor de apă 

b) descărcarea apelor uzate şi a deşeuri lor de pe nave 
sau platforme plutitoare direct în apele naturale; 

c) poluarea prin evacuarea sau scufundarea In apele 
naturale a unor substanţe sau deşeuri periculoase direct sau 
de pe nave ori platfolT"l'"le plutitoare; 

d) depozitarea, In albia n'"lajoră a 
con'"lbLlstibilului nLlclear saLl a deşeurilor 

folosirea acestuia. 

râurilor~ 

rezultate 
a 

din 

(3) Depozitarea sau ~olosirea de îngrăşăn'"linte chin'"lice, 
pesticide sau alte substanţe toxice periculoase, în zonele de 
protecţie a apelor, se pedepseşte cu închisoare strictă de la 
Lln an la 3 ani saLl cu zile - an'"lendă. 

(4) Săvârşirca din culpă a ~aptclor prcvăzutc în alin.( 1) 
şi (2) se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 3 ani 
sau cu zile - an'"lendă, iar a faptelor prevăzute în alin.(3) cu 
încl'"lisoare de la 6 lLlni la Lln an saLl cu zile - an'"lendă. 

(5) Dacă faptele prevăzute în alin.( 1) (3) au avut ca 
urn-.are vătăn-.area cOl~orală gravă a unei persoane sau au 
pus In pericol sănătatea ori integritatea corporală a unui 
nun'"lăr n'"lare de persoane sau au cauzat o pagubă n'"laterială 
in'"lportantă, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 10 
ani şi interzicerea Llnor dreptLlri. 

(6) Dacă faptele prevăzute In alin.( 1)-(3) au avut ca 
urn'"lare n'"loart:ea uneia sau n'"lai n'"lultor persoane, otrăvirea în 
n'"lasa a populaţiei, provocarea de epiden'"lii sau o pagubă 

in'"lportantă adusă econol-.-.iei naţionale, pedeapsa este 
detenţiunea severă de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor 
drepturi. 

Art:.397.- (1) Executarea, n'"lodificarea sau extinderea de 
lucrări, construcţii ori instalaţii pe ape sau care au legătură 
cu apele, fără avizul legal sau fără notificarea unei astfel de 
lucrări, precun'"l şi darea In exploatare de unităţi, fără 

pLlnerea concon'"litentă în funcţiune a reţelelor de canalizare, 
a staţii lor şi instalaţii lor de epurare a apei uzate, potrivit 
autorizaţiei de gospodărire a apelor, se pedepseşte cu 
închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile - an'"lendă. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează: 
a) exploatarea sau întreţinerea lucrărilor construite pe 

ape orI In legătură cu apele, desfăşurarea activităţii de 
topire a teiului, canepll, inului şi a altor plante textile, de 
tăbăcire a pieilor şi de extragere a agregatelor n'"linerale, 
fără autorizaţia de gospodărire a apelor; 

b) exploatarea de agregate n'"linerale In zonele de 
protecţie sanitară a surselor de apă, în zonele de protecţie a 
al bi i lor, n'"lal uri lor, construcţi i lor h idrotehnice, 
construcţiilor şi instalaţiilor hidrol-.-.etrice sau a instalaţii lor 
de n'"lăsurare auton'"lată a calităţii apelor; 
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c) ut:ilizarea albii lor minore, f"ără aut:orizaţia de 
gospodări re a apelor, precun-. şi a plajei şi ţărn-.ulLli mării în 
alt:e scopLlri decât: în-.băierea saLl plil-.-.barea; 

d) cont:inLlarea act:ivit:ăţii după pierderea drept:Llrilor 
obţinut:e în baza legii. 

(3) Fapt:ele prevăzut:e In alin.(l) şi (2) savârşit:e din culpă 
se pedepsesc CL~ îl-.cl-.isoare de la 6 ILu-.i la LU-. al-. saL~ CL~ zile -
al-.-.endă. 

Art:.398.- (1) Rest:rângerea ut:ilizării apei pot:abile pent:ru 
populaţie în f"olosul a1t:or act:ivit:ăţi sau depăşirea cant:it:ăţii 
de apă alocat:e, dacă are LU-. caract:er sist:el-.-.at:ic ori a prodLls 
o perturbare In act:ivit:at:ea unei unit:ăţi de ocrot:ire socială 
saLl a caLIzat: l-.eajLll-.sLIri 11-. alil-.-.el-.t:area CLl apă a popLIlaţiei, 

se pedepseşt:e cu îl-.chisoare st:rict:a de la Ul-. al-. la 3 al-.l sau 
cu zile- an-.endă. 

(2) Săvârşirea din culpă a f"apt:elor prevăzut:e în alin.( 1) 
se pedepseşt:e CLI încl-.isoare de la 6 ILu-.i la LIn an saLI cu zile
al-.-.cndă. 

Art:.399.- (1) Dist:rugerea, det:eriorarea sau n-.anevrarea 
de căt:re persoanele l-.eaLlt:orizat:e a st:ăvilarelor, grăt:arelor, 

vanelor, barierelor SaLl a alt:or const:rLlcţll ori il-.st:alaţii 

hidrot:ehnice se pedepseşt:e cu închisoare st:rict:a de la un an 
la 3 al-.i sau cu zi le - amel-.dă. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sanct:ioneaza ef"ect:uarea de 
săpăt:uri, gropi sau şanţuri în baraje, diguri ori în zonele de 
prot:ecţie a acest:or lucrări, preCUl-.-. şi ext:ragerea păl-.-.ânt:LlILâ 
saLl a alt:or ~n-.at:eriale din lucrările de apărare, rară avizul de 
gospodărire a apelor saLl CLl l-.erespect:area acest:Llia. 

(3) Săvârşirea din culpă a f"apt:elor prevăzut:e în alin.( 1) 
şi (2) se pedepseşt:e cu închisoare de la 6 luni la un an sau 
CLI zile - al-.-.endă. 

Art:.400.- (1) Int:roducerea în ţară a cLllt:Llrilor de 
n-.icroorganisn-.e, plant:e şi anin-.ale vii din flora şi f"auna 
sălbat:ică rară acordul aut:orit:ăţii publice cent:rale pent:ru 
prot:ecţia n-.ediulLli se pedepseşt:e cu închisoare st:rict:ă de la 
2 la 7 ani. 

(2) CLl pedeapsa prevăzLlt:ă în alin.( 1) se sancţionează şi 
l-.eIL~area măsL~rilor de eliminare t:ot:aIă a sL~bst:anţelor 

cl-.imice pericLlloase care aL~ devenit: deşeL~ri, 

nesLlpravegherea şi neasigurarea depozit:elor de deşeuri şi 

sLlbst:al-.ţe pericLlloase, preCUl-.-. şi ref"LlzLll de a int:ervel-.i în 
cazLll polLlării accident:ale a apelor şi a zonelor de coast:ă. 

(3) Se pedepseşt:e cu închisoare severă de la un an la 5 
ani: 

a) t:ransportul sau t:ranzit:ul de produse de uz fit:osal-.it:ar, 
sLlbst:al-.ţc saLl dcşcLlri pcriculoasc pcnt:ru carc cst:c ncccsară 
aut:orizarea, rară aceast:ă aLlt:orizare; 

b) producerea, livrarea sau ut:ilizarea îngraşăn-.int:elor 

chil-.-.ice şi a prodL~selor de L~Z fit:osanit:ar care nL~ 

îl-.deplil-.esc l-.orn-.ele calit:at:ive con-.Llnit:are; 
c) nerespect:area dispoziţiilor privind 1-. orl-'-' ele de 

Llt:ilizare pe t:erel-.Llrile agricole a prodLlselor de LlZ fit:osanit:ar 
saLI a îngraşăl-.-.int:elor cl-.il-.-.ice; 

d) nerespect:area obligaţiei de depozit:are a 
îl-.graşăl-.-.il-.t:elor chil-.-.ice şi a prodL~selor de LlZ fit:osanit:ar 
l-.Lll-.-.ai al-.-.balat:e şi îl-. 10cLlri prot:ejat:e; 

e) provocarea, dil-. caLlZa l-.esLlpravegherii sLlrselor de 
radiaţii ionizant:e, a cont:al-.-.il-.ării l-.-.ediLlIL~i şi a expLlnerii 
popLllaţiei la radiaţii ionizant:e; 

f) ol-.-.isiLll-.ea de a raporta de îl-.dat:ă creşt:erea pest:e 
lin-.it:ele adn-.ise a cont:an-.inării n-.ediuILli; 

g) aplicarea l-.ecorespLu-.zăt:oare saLl nelLlarea l-.-.ăsLlrilor 

de int:ervenţie îl-. caz de accidel-.t: l-'L~clear; 
h) depozit:area necont:rolat:ă a deşeuri lor 

indLlst:riale şi anil-.-.aliere 11-. zone neamel-.ajat:e 
neaL~t:orizat:e, având ca efect: degradarea gravă a 
polLlarea mediLllui înconjurăt:or; 

n-....enajere,." 
special şi 

solulLli şi 

i) nerespect:area obligaţiilor legale 
10cLlri cu dest:inaţie specială şi 

reciclabile. 

privind depozit:area In 
reciclarea deşeLlrilor 

(4-) Dacă cfapt:ele prevăzut:e In alin.( 1 )-(3) au aVLlt: ca 
Llrmare văt:ămarea corporală gravă a L~nei persoane saL~ aL~ 
pus în pericol sănăt:at:ea ori int:egrit:at:ea corporală a unui 
nun-.ar mare de persoane sau au caL~zat: o pagL~bă mat:erială 

in-.portant:ă, pedeapsa est:e închisoarea st:rict:ă de la 5 la 10 
ani şi int:erzicerea Lll-.or drept:L~ri. 

(5) Dacă f"apt:ele prevăzut:e în alin.( 1 )-(3) au avut: ca 
Llrrrl,-"'Lre rrloartea Llneia saLl rrlai rrlu]t:or persoat .... e SaLt o 
pagLlbă in-.portant:ă adusă econon-.iei naţionale, pedeapsa 
est:e det:enţiunea severă de la 15 la 20 de ani şi int:erzicerea 
unor drept:uri. 
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Ar1:_40I _- De"Frişarea vegetaţiei lernnoase din a"Fara 
cfondLdLli "Forestier, sitL~ată pe terenL~ri CLl pante cfoarte rnari 
saLl la lirnita sLlperioară de altitLldine a vegetaţiei "Forestiere, 
L'iacă cfaptele aL~ "Fost de natL~ră să pLu-.ă în pericol viaţa saL~ 
sănătatea un-.ana, anin-.ală ori vegetală, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 lL~ni la L~n an saL~ cu zile-an-.endă. 

Ar1:_402.- ProdL~cerea de zgon-.ote peste lin-.itele adlTlise 
de lege, în n-.od repetat, dacă prin aceasta se pLlne în pericol 
grav sănătatea persoanelor, se pedepseşte cu închisoare de 
la 3 luni la un an sau cu zile al-.-.endă. 

Ar1:_403_- PolL~area accidentală din caL~za 

rleS1...1pravegl-.erii e=,<-ecut:ării lucrărilor 1-:loi.., a "f"1...1Tlcţiarlării 

instalaţiilor, echipan-.entelor tehnologice şi de tratare şi 

rleu1:ralizare prevăzut:e 1rl acordul sau aut:orizaţia de rrl.ediu.., 
se pedepseşte CL~ închisoare de la 3 lL~ni la L~n an saL~ CL~ zile 
alTlendă. 

Ar1:_404_- Tentativa la delictele 
alin.( 1), art.396 alin.( 1 )-(3), art.397 
alin.( 1), art.399 alin_( 1) şi (2) şi 

pedepseşte_ 

prevăzute în art.395 
alin_( 1) şi (2), art.398 

art_400 alin_(I)-(3) se 

Ar1:_405_- Persoana juridică se sancţionează pentru 
in"Fracţiunile prevăzute în prezentul capitoL 

CAPITOLUL VI 
CRIlVIE ŞI DELICTE PRIVITOARE LA REGIlVIUL ARlVIELOR. 

lVIUNIŢIILOR. lVIATERIALELOR RADIOACTIVE ŞI A lVIATERIILOR 
EXPLOZIVE 

Nerespectarea 
regi ....... u.ui 
a.-....... c.or şi 
....... ufliţii.o.-

Nerespectaa-ea 
rcgi ......... ui 
II-.at::eria.lelor 
nucleare sau 
al al1::o.-
...... at::erii 
radioact::ive 

Ar1:_406_- (1) Deţinerea, portul, con"Fecţionarea, 

tran.sportLll, preCLln-. şi orice operaţII privil-.d circLllaţia 

arn-.elor şi n-.uniţiilor sau "Funcţionarea atelierelor de reparat 
arn-.e. fără drept. se pedepseşte cu închisoare strictă de la 2 
la 8 ani_ 

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin_( 1) se sancţionează şi 
l-.edepLu-.erea arn-.ei saL~ n-.Lu-.i ţiei, îl-. tern-.enLd fi:xat de lege la 
orgal-.ul con-.petel-.t. de către cel căruia i s-a respil-'s cererea 
de prelungire a valabilităţii pern-.isului_ 

(3) Se pedepseşte cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani: 
a) deţinerea, înstrăinarea saL~ portLd, "Fără drept, de arn-.e 

a.SC1...I-rlSe ori de arr:..-le r:..-lil it:are." precur:..-l şi a rrl.1...I-rliţiei perlt:ru 
ast"Fel de arn-.e; 

b) deţinerea" î-.-.st:răi-.-.area SaLI- pOr1:LI-I" "f"ără drept:~ al -.-.-.ai 
n-.ultor arn-.e, altele Llecât cele prevăzute la lit_a), precun-. şi 

a arn-.elor de panoplie ori a n-'L~niţiei respective în cantităţi 
n-.ari. 

(4) PortLd dc arn-.c, "Fără drcpt, îl-. local Ld aL~torităţi lor saL~ 
al instituţiilor pu"l~lice, la întruniri pu"l~lice sau în localuri de 
alegeri se pedepseşte cu închi soare strictă de la 5 la 12 ani_ 

Art:_407_- (1) Pri.-.-.irea, Lleţinerea, "Folosirea, ceLlarea, 
n-.od i ficarea, înstrăi narea, d i sl~ersarea, e:xpunerea, 
t:ransport:ul SaLI- detLI-r-.,area -........-.aterialelor -'-'1...1cleare ori a altor 
rrl.at:er11 radioact:ive~ preCLI-rn. şi orice operaţie privirld 
circL1laţia acest:ora" cercetarea" proiectarea" a-.,-.plasarea" 
prodLlcţia, construcţia sau lTlOl-.tajul obiectelor ori 
i-.,stalaţiilor -.'1...1cleare" pU1,erea 1-.-. fU1,cţi1...1-.-.e~ ex.ploatarea~ 
n-.odicflcarea, dezacfectarea, in-.portul sau e:xportul 
instalaţiilor nucleare, fără drept, se pedepseşte cu închisoare 
strictă de la 3 la 10 al-.i şi il-.terzicerea Ul-.or drepturi_ 

(2) SL1st:ragerea ori dist:rLI-gerea -.,--.at:erialelor -.'LI-cleare sa1...1 
a alt:or 1-.--.at:er11 radioactive~ 1:-:lrecLl1-.--. şi dez:volt:area~ 

fabricarea~ deţi-.-.erea~ irnport:L1l~ export1...1l saL1 tra1-.z:it1...1l 
arlTlelor nucleare sau al oricaror dispozitive e:xplozive 
nucleare se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani_ 

(3) Dacă "Faptele prevăzute în alin_(I) şi (2) au produs 
pericol p1...1blic SaLI- au aVLI-t VreLI-1,a di-.-. urrT1.ările arătate 11-. 
ar1::_ 1 87 sau ar1::_ I 88, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 
la 15 ani şi interzicerea unor drepturi_ 

(4) În cazul în care "Faptele prevăzute în alin_( 1) şi (2) au 
avut consecinţe deosebit de graV"e, pedeapsa este 
detenţiunea severă de la 15 la 20 de ani şi interzicerea Ul-.or 
drept:uri~ iar dacă s-a prodL1s -.--noart:ea L11-.eia sa1...1 -.,-.ai -.,-.1...1ltor 
persoane, pedeapsa este detenţiunea pe viaţă sau 
detenţiunea severă de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unOr 
drepturi_ 

http://www.cvisiontech.com/pdf-compression.html


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

Nerespectarea 
.-egi n-.u tu i 
.... at::eriilor 
explozive 

Sancţionarea 

t::e nt::at::i vei 

Sa .... cţio .... area 
persoanei 
juridice 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 575/29.VI.2004 

(5) Scoat:erea din f"uncţiune In t:ot:alit:at:e sau În par1::e a 
echipan-.ent:elor de supraveghere şi cont:rol, In cazul când 
f"apt:a nu est:e just:ificat:ă de securit:at:ea nucleară sau de 
radioprot:ecţie, se pedepseşt:e cu Închisoare st:rict:ă de la un 
an la 3 ani saLl CLl zile - al-.-.eridă, dacă f"apt:a riLl corist:it:Llie o 
inf"racţiune n-.ai gravă. 

(6) Dacă ~apt:a prevăzut:ă În alin.(5) est:e 
culpă, pedeapsa est:e Închisoarea de la 6 luni 
zi le - al-.-.endă. 

săvârşit:ă 

la un an 
din 
sau 

Art:.408.- (1) Produccrca, cxpcril-.-.cnt:arca, prclucrarca, 
deţinerea, t:ransportul ori f"olosirea I-.-.at:eriilor explozive sau 
orice alt:e operaţiuni privind acest:e I-.-.at:erii, f"ără drept:, se 
pedepseşt:e CLl Închisoare st:rict:ă de la 3 la 10 ani şi 

int:erzicerea Llnor drept:uri. 
(2) SLlst:ragerea n-.at:eriilor 

Închisoare st:rict:ă de la 5 la 
drept:Llri. 

explozive 
12 anI şi 

se pedepseşt:e CLl 
int:erzicerea UTlor 

(3) Fapt:ele prevăzut:e In alin.( 1) şi (2), dacă au prodLls 
pericol pLlblic sa~. aLl av~.t: vre~.na dint:re Llrn-..ările arăt:at:e În 
art.187 şi art.l 88 orI au cauzat: o pagubă n-.at:erială, se 
pedepsesc cu Închisoare st:rict:ă de la 5 la 15 anI şi 

int:erzicerea unor drept:uri. 
(4) Când f"apt:ele prevăzLlt:e În alin.( 1) şi (2) privesc o 

cal-..t:it:at:e I-.-.ai I-..-..are de 1 l<g ecl-..ivalent: t:rot:il sa~. câl-..d 
cant:it:at:ca cxplozivă cst:c Însot:it:ă dc l-.-.at:crialc dc iniţicrc, 

pedeapsa est:e det:enţiunea severă de la 15 la 20 de ani şi 

int:erzicerea ~lnor drept:uri. 
(5) În cazul În care f"apt:ele prevăzut:e În alin.( 1), (2) şi 

(4) au avut: consecinţe deosebit: de grave, pedeapsa est:e 
det:enţiunea severă de la 15 la 20 de ani şi int:erzicerea unor 
drept:uri, iar dacă s-a produs n-.oart:ea uneia sau n-.ai n-.ult:or 
persoane, pedeapsa est:e det:enţiLlnea pe viaţă sau 
det:enţiunea severă de la 15 la 25 de ani şi int:erzicerea unor 
drept:Llri. 

Art:.409.- Tent:at:iva la delict:ele prevăzut:e În art.406, 
ar1::.407 alin.( 1) şi (2) şi ar1::.408 alin.( 1) şi (2) se pedepseşt:e. 

Art:.410.- Pcrsoana juridică sc sancţioncază 

inf"racţiunile prevăzut:e În prezent:ul capit:oL 

CAPITOLUL VII 

pcnt:ru 

CRIlVIE ŞI DELICTE PRIVIND CALITATEA CONSTRUCŢIILOR 
ŞI BARAJELOR 

Nerespectarea 
dispoziţiilor 

legale privind 
au"t:oriza.-ea 
execu"t:ării 

lucrărilor 

de cOllst::rucţii 

Nerespectarea 
dispozi ţiilor 
legale privind 
cali1::at::ea 
cOflst::rucţiilor 

Ne.-espectarea 
dispoziţiilor 

privind 
cali1:a1:"ea 
barajelor 

Art:.4 II.- Execut:area, rară aut:orizaţie de const:rLlire saLl 
de desfiil-..ţare ori CLl I-..erespect:area prevederilor acest:eia, a 
lucrărilor pent:ru care est:e necesară o asen-.enea aut:orizaţie, 
cont:inuarea execut:ării lucrărilor după dispunerea oprirll 
acest:ora de căt:re organul de cont:rol, precum şi Înt:ocn-.irea 
sau sel-.-.I-..area proiect:elor t:el-..nice şi a proiect:elor pel-..t:ru 
a~.t:orizarea exec~.t:ării 1~.crărilor de cOI-..st:rLlcţii pel-..t:ru alt:e 
specialit:ăţi decât: cele certificat:e prin diplon-..ă Llniversit:ară 
În condiţiile legii se pedepsesc cu Închisoare st:rict:ă de la un 
an la 3 ani sau cu zile - amel-..dă. 

Art:.4 I 2.- (1) Proiect:area, verificarea, expertizarea, 
rcalizarca unci const:rucţll sau CXCC~lt:arca dc n-.odi~lcări alc 
acest:eia, rară respect:area reglement:ărilor t:ehnice privind 
st:abilit:at:ea şi rezist:enţa, dacă prin aceast:a s-ar put:ea 
prodLlce pierderi de vieţi ol-.-.eneşt:i, văt:ămarea gravă a 
int:egrit:ăţii corporale ori a sănăt:ăţii uneia sau n-.al n-'Lllt:or 
persoane, dist:rugerea t:ot:aIă sau parţială a const:rLlcţiei, 

dist:rugerea orI degradarea unor inst:alaţii sau ut:i laje 
important:e ori alt:e consecinţe deosebit: de grave, se 
pedepseşt:e cu Închisoare st:rict:ă de la 5 la 10 ani şi 

int:erzicerea ~.nor drept:uri. 
(2) Dacă s-a produs vreuna din consecinţele prevăzut:e În 

alin.( 1), pedeapsa est:e det:enţiunea severă de la 15 la 20 de 
ani şi int:erzicerea uI-..or drept:uri. 

de const:rLlcţie exeCLlt:at:e 
dispoziţi i ale organelor de 
rczist:cnţa şi st:abi lit:at:ca 

Închisoare st:rict:ă de la un an 

(3) Cont:inLlarea lLlcrărilor 

necorespLlnzăt:or şi oprit:e pril-" 
cont:rol dcoarccc a~cct:cază 

const:rucţiei, se pedepseşt:e cu 
la 3 ani sau cu zile - amendă. 

Art:.4I3.- Se pedepsesc cu Închisoare st:rict:ă de la Lln an 
la 3 ani sau C~l zile - an-.endă urn-.ăt:oarele f"apt:e: 

a) execut:area barajelor ~ară acordul de ~uncţionare În 
sigLlranţă a barajLlILli; 
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Sancţionarea 

persoa .... ei 
j .... ridice 

b) funcţionarea barajelor fără autorizaţie de funcţionare 
în condiţii de siguranţă, punând în pericol populaţia şi 

-.,-.ediL11; 
c) I-.edeclararea barajelor deţirlLlte şi a caracteristicilor 

acestora; 
d) neîndeplinirea n: .. ăsurilor stabilite prin e:xpertize 

avizate de organul cO'Tlpetent, dacă fapta pune în pericol 
siguranţa construcţiei şi produce urn-.ari grave pentru 
popLdaţie saL1 pentrL1 factorii de rnediL1; 

e) deteriorarea SaLI- distrLl-gerea aparatLl-rii de rrlăsLl-ră şi 

cOI .. trol ,,,-.o, .. tate îI" baraje sau folosirea uI .. ei aparaturi 
l,eetalol,ate_ 

~rt: ... 4 I 4 ... - Persc>c:-~rla juri d ică se sarlcţiol-.eaz:ă 

iI .. fracţiuI .. ile prevăzL1te îI" prezeI .. tLd capitol. 

TITLUL I:X 

P~C>P~IETĂŢII INTEI~ECTU.AI~E 

CAl.PITC>LUL I 

pentru 

I>ELICTE CC>NT~AI. PAl.T~IlVIC>NIULUI CULTU~Al.L NAl.ŢIC>NAl.L lVIC>BIL 
ŞI CC>NT~AI. PAl.T~IlVIC>NIULUI AI.~"I,,"ISTIC NAl.ŢIC>NAl.L 

Nerespec.-.... rea 
regi ... -. .... I •• i de 
ocrot::ire a 
... .-.0.- b ......... .-i 

Scoat::erea 
peste graniţă 
a 
doc ..... -.eIIf::elor 
de arhivă 

Neres~rea 

..... ăs ... .-ilo.- de 
pa-o-t:ecţie a. 
pat::.-i.-..oIIiu.ui 
c ... lt:: ... .-al 
naţional 

..... obil 

Export::l.I. 
ilegal de 
b ........ -i 
c ... lt:: ... .-ale 
... -.obile 

~rt:.4 I 5.- (1 ) ÎI .. străinarca, ascL1ndcrca saL1 oricc altă faptă 
prin care se pricinL1ieşte pierderea de către patrimoniul 
c"-IJtLl-ral TlaţioTlul rrlobil SaLI- de către f-O-rld"-IJ arhivistic 
naţional a unui bun care, potrivit legii, face parte <lin acel 
patrin-.oniL1 saL1 fond sc pcdcpscştc cu îl-.cl-.isoarc strictă dc 
la 2 la 7 ani. 

(2) Dacă pierderea bL1nLdL1i de către patriI .. -.oniLd saL1 de 
către fon<-lul prevăzut în alin.( 1) a fost pricinL1ită prin 
savarşirea LI-Tlei f-apte care constituie prin ea însăşi o altă 

infracţiune, se aplică regulile privind concursul de 
i I-. rrac ţi LI-I-. i . 

(3) Fapta prevăzută în alin.( 1) nu se pedepseşte dacă, 
'inainte ca l'lotărârea sa f-I ran,as definitivă.,. f-aptuitorLI-I 
'1I,IătLlră rezLlltat1...11 iI,fracţiLII,ii,.. făcâI,d ca bLII,1...11 să reiI,tre 'II' 
acel patrin,oniu sau f-ond. 

~rt:.4I6.- Scoaterea peste graniţă a docut-...entelor care 
cfac parte din Fondul Arhivistic Naţional al Ron-.âniei sau 
'11-.străil-.area acestora către persoaI-.e fizice saL1 persoal-.e 
jL1ridicc străiI"c, fără aL1torizarca Arl .. ivclor Naţiol-.alc, sc 
pedepseşte CL1 î ... cl .. isoare de la 3 la 7 ani, dacă fapta nu 
cOI,stitLl-ie o il,f-racţiLl-ne I"ai gravă. 

~rt:.4 I 7.- (1) E:xecutarea de copii, n-.ulaje, tiraje postun-.e 
sau facsin-.ile de pe bLu .. uri cultL1rale I .. -.obile clasate, fără 
acordul scris al titularului dreptului de administrare al 
patriI-...oI .. iului ori al proprietarLdL1i, se pedepseşte CL1 
închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile - at-...endă_ 

(2) Copiile, n-.ulajele, tirajele postun-.e sau facsin-.ilele 
e:xecutate în condiţiile prevăzute în alin_( 1) se concf'iscă şi se 
traI-.sI-.,it II-. adI-.,iI-.istrarca iI-.stitL1ţiilor pL1blicc spccializatc.,. 
CL1 avizul Con-.isiei Naţionale a lV'1uzeelor şi Colecţiilor_ 

(3) E:xecL1tarea de falsL1ri ale bL1nurilor culturale n-.obile 
clasate,.. '11-. scopLlri cOI"erciale saLI '11-. orice alte scopL1ri,.. se 
pedepseşte CL1 îI .. cl .. isoare strictă de la LU" aI" la 5 al-.i_ 

(4) Distrugerea, degra<-larea sau aducerea în stare de 
I-.cÎI-.trcbLl-il,ţarc a Ll-nLl-i bLI-I' cLI-ItLl-ral n,obil clasat ori 
'11"piedicarea luării I--rlăSLlrilor de cOI-.servare sau de salvare a 
L1I-.L1i astrel de bL1I-',.. preC1...1I-.' şi ÎI-.IătL1rarea I-.,ăsL1rilor IL1ate se 
pe<-lepseşte cu î ... chisoare strictă de la 2 la 7 a ... i_ 

~rt:.4 I 8.- (1) Ecfectuarea cfară certicflcat de e:xport: a unor 
operaţiu ... i de export: de bLu .. uri cLdtL1rale ... -.obile se 
pedepseşte cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani-

(2) I3Lu"L1rile cLdtL1rale n-.obile care au făcut obiectul 
ex.portulLli ilegc:-~I se cOI,-t-Iscă şi SLII,t tral,sl-rlise îl' 
adI .. -.iI .. istrarea iI .. stitL1ţiilor pL1blice specializate, CL1 avizLd 
Cot-...isiei Naţionale a lV'1uzeelor şi Colecţiilor_ 

(3) Dacă fapta prevăzL1tă I'" aliI"_( 1) a aVL1t ca L1rI .. -.are 
pierderea unui bun cultural n-.obil clasat, pedeapsa este 
îI .. cl .. isoarea strictă de la 3 la 10 aI .. i_ 

(4) Ecfectuarea oricăror operaţiuni în vederea e:xpor"tului 
dc bL1nL1ri cLdtL1ralc I .. -.obilc clasatc, aflatc 11-. proprictatca 
publică saL1 de bL1nuri culturale n-.obile clasate în tezaur, 

aflate îI" proprietatea persoanelor fizice saL1 jL1ridice de drept 
privat, se pedepseşte cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani, 
iar bL1I-.L1rile se cOI-.fiscă şi se traI-.sn,it În adn,iI-.istrarea 
instituţiilor publice specializate, cu avizul Con-.isiei 
Naţionale a lV'1uzeelor şi Colecţii lor_ 
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Art:.419.- (1) IntrodLlcerea pe teritoriul statului ron-.ân, 
prec>Lll"'l-' şi de ţi l"'l ere a" cal"'l-.ercializarea" argal"'lizarea de 
e:xpaziţii saLI arice aperaţiLlrle pri-vir ... d circLIlaţia bLll'LIrilar 
cLLltLLralc n-.obilc ori provcnitc diI-. dczn-.cI-.-.brarca dc bLlnLLri 
cLLltLlrale irnobile, care fac parte din patrirnoniul cultural al 
LLI-. LLi stat străiI-., COI-. cforI-.-. di spozi ţi i lor legal e al e statLLI LLi 
respect"i-v" şi care aLI fast" e:Xl-~art::at"e ilegal" se pedel-~sesc CLI 
ÎI-.chisoare strictă de la 3 la 10 ani. 

(2) 13unLlrile prevăzLlte In alin.(l) se confiscă şi se 
t"ral"'lSI"'l-.it" LLl-.ar iI-.St"it"LLţII spccializat"c" În vcdcrca canscrvării 
şi rest"it"LIirii acest"ar bLII"'lLlri st"at"LIILIi dil, al cărLIi pat"ril,-.al,iLI 
cLlltLlral fac parte. 

Art:.420.- FLLrI-.izarea de date concf""idenţiale privind 
pat"ril"al,iLII cLllt"LIral l,aţial,al I"abil alt"ar persaal,e fizice saLI 
juridice decât cele prevăzLLte de lege se pedepseşte CLL 
Îl,cl,isaare de la 6 ILll,i la Lll' al' saLI CLI zile - arT1.el,dă. 

Art:.42~.- Trecerea bLln n-.obi I dintr-o 
categorie juridică a patril-.-.oniLLlui cLLltLlral În alta, precLu-,-, şi 

dcclasarca LlnLli bLln cLlltLlral I-.-.obil fără rcspcctarca 
procedurilor prevăzute de lege se pedepseşte cu Închisoare 
de la 6 I LLl-.i la LLI-. aI-. saLL CLL zi le - al-.-.el-.dă . 

Art:.422.- (1) EfcctLLarca dc cătrc pcrsoaI-.c fizicc saLL 
jLlridice l,eaLlt"arizat"e a Ul,ar det"ecţii saLI săpăt"LLri Il' sit"Llri le 
arhealagice se I~edepseşt"e CLL Îl-.cl-.isaare st"rict"ă de la LLl"'l al"'l 
la 5 ani. 

(2) CLl pedeapsa prevăzLLtă În alin.( 1) se sancţionează 
t"apirea saLI l"adificarea SLlb arice farl"ă a bLIl'LIrilar 
cLLltLLrale I-.-.obi le clasate care SLLI-.t deţinLLte CLL orice titlLL de 
Bal,ca Naţial,ală a Ral"âl,iei" de celelalt"e băl,ci saLI de 
lV'lonetăria StatLlILli. 

(3) EfectLlarea de ILlcrări de conservare saLl de restaurare a 
bLll-.Lll-ilar cLlIt"Llrale l-r1.abile clasat"e de căt"re persaal-.e f-ară 

acreditare şi certificat de liberă practică se pedepseşte CLl 
Îl-.chisaare de la 6 I LLl-.i la LLI-. aI-. saLL CLL zi le - al-.-.el"'ldă. 

(4) Cu pedeapsa prevăzLltă In alin.(3) se sancţionează 
fLll-.cţial-.area f-ară aLLt"arizaţie legală a labarat"aarelar şi 

at"elierelar care e:xecLIt"ă ILIcrări de rest"aLIrare şi cal,ser-vare a 
bLll-.Llrilar CLIIt"Lll-ale l-r1.abile clasat"e. 

Art:.423.- Tentativa la delictele prevăzute În art.416, 
art.4 I '7, art:.419 şi art.422 alin.( 1) se pedepseşte. 

Art:.424.- Persoana j Llridică se saI-.cţioI-.ează 

il,fracţiLll,i le prevăzLlt"e Îl' prezel,t"LII capit"al. 

CAPIT<:>L,"-JL II 

peI-.trLl 

DELICTE C<:>NT~A P~<:>P~IETĂTII INTELECT,"-JALE 

Cont::.-a.acerea 
obiect ....... i 
uIIei invenţii 
şi Însuşirea~ 

• -ără drept, a 
ca.ităţii de 
inventator 

P ... nerea În 
circu'aţie a 
produse'or 
co .... tra.-ăc •• te 

Nerespectarea 
.... ăs ... ri.or de 
protecţie aI. 

desene'or şi 
.-n.ode'e'or 
industria'e 

Art:.42S.- (1) Contrafacerea saLl folosirea, fără drept, a 
abiect"LLILli LLl-.ei il-.vel-.ţii" precLll-.-. şi Îl-.sLLşirea" f-ară drept"" Îl-. 
arice l--r1.ad" a calit"ăţii de il,vel,t"at"ar se pedepsesc CLI 
Îl-.chisaare st"rict"ă de la LLI-. al-' Ia 3 aI-.i saLL CLL zile - al,-.el-.dă . 

(2) Acţiunea penală se pLlne În rnişcare la plângerea 
prealabilă a persaal-.ei văt"ăl-.-.at"e. 

(3) Îrnpăcarea părţilor ÎnlătLlră răspunderea penală. 

Art:.426.- Punerea În circulaţie a produselor realizate ca 
LLrl-.-.are a cal-.t"rafacerii saLL f-olasirii fără drept" a abiect"LLILLi 
LIl"'lei il"'lVel"'lţii" se pedepseşt"e CLI Îl"'lcl"'lisaare st"rict"ă de la LIl-' al"'l 
la 3 al-.i saLL CLl zi le - al-.-.el-.dă. 

Art:.427.- (1) ÎnsLlşirea, cfară drept, In orice n-.od, 
calităţii de aLltor al deseI-.LllLli saLl I-.-.odeILlILli iI-.dLlstrial 
pedepseşte cu Închisoare strictă de la un an la 3 ani sau 
zile - a l-.-.e l"'l dă . 

se 

(2) ReprodLlcerea, fără drept, a desenului saLl n-.odelLllLli 
indLlstrial ÎI-. scopLll fabricării de prodLlse CLl aspect ideI-.tic, 
fabricarea"" aferirea sl-~re vanzare"" vâl"'lzarea"" il'-'l-~al--t:LII"" 
f-olasirca saLI st"acarca Lll"'lar ast"f-cl dc pradLlsc '11-. -vcdcrca 
pLlnerii In circulaţie ori folosirii, fără acordLLI titLLlarLllLli 
certificatulLli de Înregistrare al desenulLli saLl rnodelulLli 
industrial, In perioada de valabilitate a acestuia, se 
sancţioncază CLl pcdcapsa prcvăzLltă ÎI-. alin.( 1). 

(3) Acţiunea penală se pune In rnişcare la plângerea 
prcalabilă a pcrsaal-.ci văt"ăl-.-.at"c. Îl-.-.păcarca părţilar Îl"'lIăt"LLră 
răspunderea penal ă. 
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Div .... garca 
datelor 
cuprinse .... 
cererea de 
brevet:: sau Î .... 

cererea. de 
Înregistrare a. 
deseIIelor şi 
....... ode.e.or 
ind tlst::riale 

Ne:resJ>eC ..... drea 

...... ăsuri.or de 
prot::ecţie a 
t::opogra.1iei 
circuit::elor 
integrate 

Neres~rea 

....... ăs ... ..-i.or de 
protecţie a. 
.-..ărcilor şi 

indica ţii lor 
geogra."ce 

Utilizarea. 
nelc:.ia.Iă a. 
II--.ărcilor sau 
indicaţiilor 

geogra. fice 

Prod ucerea. şi 
p ...... erea. .n 
circulaţie de 
....... ă..-.-... ..-i şi 
dispozitive 
pirat:: 

Art:.428.- DiV'1.1lgarea de că1:re personal1.1l Ofici1.1I1.1i de 
S1:a1: pen.1:rLI Invenţii şi ~ărci, prec1.1m şi <.le că1:re persoanele 
carc cTcc1:1.1cază l1.1crări în lcgă1:1.1ră C1.1 invcnţiilc sa1.1 dcscnclc 
şi rn.odelele indLls1:riale, a da1:elor cLlprinse In cererea de 
brevet: saLL îl ...... cererea de îl---..rcgist:rarc~ până la p'--Lblicarca lc>r~ 
se pedepseş1:e CLI închisoare s1:ric1:ă <.le la 1.1n. an. la 3 al-.i sa1.1 
C1...1 zi le - an---..endâ. 

Art:.429.- (1) Ex.ploa1:arca, f'ară a1.11:orizaţia 1:i1:1.1lar1.1I1.1i, a 
1.1nei 1:opografii înregis1:ra1:e a circLti1:elor il-.1:egra1:e se 
pedepseşt:e CLI îrlc}---..isoare st:rict:ă de la Llrl arI la 3 al--:li saLI CLL 
zile - al-.-.el-.dă. 

(2) Acţi1.1nca pcnală sc p1.1nc în n-.işcarc la plângcrca 
prealabilă a persoal-.ei V'ă1:ăl-.-.a1:e. Împăcarea I-"">ărţilor îl-.1ă1:Llră 
răS1~Lll--:lderea l~el--:lal ă. 

Art:.430.- (1) Se pedepsesc cu închisoare s1:ric1:ă de la un 
an la 3 ani sa1.1 C1.1 zile - arnendă 1.1rn-.ă1:oarele Tap1:e: 

a) con1:raTacerea, il-.-.i1:area sau Tolosirea Tără drep1: a unei 
rl---.arci~ lTl. scc>pL11 indL1cerii lrl eroare a pL1blicL11L1i aSLlpra 
calit:ăţii t--""">rodLlseloT saLI serviciilor la care se referă l--rl.arCa; 

b) punerea în circulaţie fără drep1: a unui produs purt:ând 
c> rl--:lUrCa ident:ică saL1 Sirl--:lilarâ CL1 c> n---..arcâ înregist:rat:ă pcrlt:rL1 
prodLlse iden1:ice sa1.1 sil-.-.ilare şi care îl prej1.1diciază pe 
1:i 1:1.1larL11 ~-.-.ărci i înregi s1:ra1:e; 

c) p1.1nerea în circ1.1laţie a pro<J.1.1selor care poar1:ă in<.licaţii 
geografice care irldică SUL1 s1...1gerea.z:ă că prodL1sL11 Îl--:l CUL1ză 
es1:e originar din1:r-o al1:ă regiune geografică, decâ1: locul 
adevărat: de arigirlC., Îl--:l scc>pLLl indLLccrii Îl--:l eroare a 
PL11~licLtlLli CLI l-"">riV'ire la origil-.ea geografică a l-"">ro<J.1.1s1.1I1.1Î-

(2) Acţi1.1l-.ea pel-.ală se p1.1l-.e In l-.-.işcare la plângerea 
prealabilă a persoartei V'ă1:ăma1:e. Împăcarea părţilor îrtlă1:1.1ră 
răsp1.1ndcrca pcnală. 

Art:.43"l.- (1) U1:ilizarca rt-.ărcilor sa1.1 a irtdicaţiilor 

geografice, con1:rară prac1:icilor loiale In ac1:ivi1:a1:ea 
irld"LLstrială saLL cC>l---..---..ercială., Îl""" scc>pLLl de a irld"LLCe Îl""" eroare 
consLll-.-.a1:orii, se pe<.lepseş1:e C1.1 închisoare <.le la 6 lLll-.i la 1.1n 
an SUL1 eLI- zi le - an---.endă. 

(2) AcţiLll-.ea pel-.ală se pLll-.e 11-. l-.-.işcare la plâl-.gerea 
prcalabilă a pcrsoal-.ci vă1:ăl-.-.a1:c. Îl-.-.păcarca părţilor înlă1:LLră 
răspunderea penală. 

Art:.432.- (1) Realizarea In scop1.1ri co~-.-.erciale, C1.1 orice 
l-.-.ij loace şi în orice n-.od, de l-.-.ărf"uri l"">ira1: sau dispozi1:i ve de 
con1:rol al acces1.1I1.1i, prec1.1n-. şi in-.por1:1.1l, 1:ranzi1:1.1l sa1.1 orice 
al1:ă l-.-.odali1:a1:e de in1:roducere pe piaţa in1:ernă. se 
pedepseş1:e C1.1 încl-.isoare s1:ric1:ă de la 3 la 5 ani_ 

(2) Dis1:ri1~1.1irea sau deţinerea, în scopLlri cOI-.-.erciale, de 
rt-.ărT1.1ri pira1: sa1.1 de dispozi1:ive pira1: de con1:rol al acces1.1I1.1i, 
în I-.-.agazine specializa1:e In dis1:ribuirea de produse 
p1.1rt:ă1:oare de drep1:1.1ri de a1.11:or sa1.1 de drep1:1.1ri COl-.e:xe, se 
pedepseş1:e C1.1 închisoare s1:ric1:ă de la 2 la 5 anÎ-

(3) Depozi1:area şi 1:ranspor1:1.1l, în scop1.1ri co~-.-.erciale, de 
mărTLlri pira1: sa1.1 <.lispozi1:ive pira1: <.le con1:rol al accesLtl1.1i, se 
pedepseş1:e C1.1 încl-.isoare s1:ric1:ă de la 1.1n an la 5 ani_ 

(4) Se pedepseş1:e C1.1 închisoare s1:ric1:ă de la un an la 3 
3.1--:l1., dacă arltcriar S-UL1 aplicat: d01...1ă sarlcţiL1ni 

con1:ravenţionale pen1:r1.1 Tal~1:e de acelaşi ctel. săvârşirea 

aricâreia din -Fapt:ele L1Trl--:lăt:oare: 
a) dis1:ribuirea de n-.ărct-uri pira1: sau de dispozi1:ive pira1: de 

cOl-.1:rol al accesLtl1.1i sa1.1 deţinerea aces1:ora în SCOPLtl 
diS1:ribuirii, a1:unci când aces1:e ac1:ivi1:ăţi se desfăşoară In 
p1.1blic, C1.1 e:xcepţia rt-.agazirtelor specializa1:e îrt dis1:rib1.1irea 
de produse P1.1l-t:ă1:oare de drep1:uri de aLL1:or saLL cone:xe; 

b) oTerirea spre V'ânzare sa1.1 încl-.iriere de rt-.ărT1.1ri pira1: 
prin prezen1:area copel-t:elor şi a ca1:aloagelor de n-.ărct-uri 

pira1:_ 
(5) Dacă Tap1:ele prevăz1.11:e la alin.(l) (3) au produs 

consecinţe deosebit: de grave., acest:ea se sancţionează eLI 

închisoare s1:ric1:ă de la 5 la 10 ani. În aces1: caz, calculul 
prej1.1dici1.1I1.1i se eTec1:1.1ează ţinând seart-.a de n-.ărT1.1rile pira1: 
deţinu1:e în condiţiile prevăzu1:e la al in_( 1) - (3) şi de preţ1.1l 
în lei/1.1rti1:a1:e al prod1.1selor origirtale si~-.-.ilare la da1:a 
săvârşirii Tap1:ei. 

(6) Închirierea de rt-.ărT1.1ri pira1: sa1.1 dispozi1:iV'e pira1: de 
cC>I---..t:rol al accesLlILli~ preCLll--.---.. şi oferirea spre vâl---...z:are sau 
Îl--:lcl--..iricrc a acest:ora prin url1...1nţ1...1ri p1...1blicc SU1...1 prin n---..ijloucc 
elec1:ronice de cOI-.-.1.1nicare se pedepseş1:e C1.1 încl-.isoare 
st:rict:ă de la 1...1n an la 3 ani sa1...1 C1...1 .z:ile-an---..endă_ 

(7) Prin rnă~furi [>irar se înţelege: 1:oa1:e copiile realiza1:e 
fără con si rt-.ţărt-.ârt1:1.1l 1:i1:1.1lar1.1I1.1i de drep1:1.1ri sa1.1 al 
persoanelor legal au1:oriza1:e de aces1:a şi care sun1: e:xec1.11:a1:e, 
direc1: sa1.1 irtdirec1:, 1:o1:al sa1.1 parţial, d1.1pă 1.1rt prod1.1s p1.1r1:ă1:or 
al drep1:1.1I1.1i de aLI1:or sa1.1 al <.lrep1:1.1rilor cone:xe. 
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(8) Prin. di.spo:zirive pirczr de conrroI ezI ezccesuIui se 
Înţelege: orice dispozitiv neautorizat realizat pentru 
f'acilitarca acccsulLâ la scrvicii dc progran-.c dc tclcviziLu-.c 
cu acces cOl"'ld-iţ-iol"'lat. 

(9) Scopu.l cOI-.-.ercial se prezL~rnă dacă rnarra pirat este 
ideTltificată la sediul, la pLITlctele de 1 LlcrLI, ITI aTlexele 
accstora saL~ 'ITI l-.-.ijloacclc dc transport L~tilizatc dc agcnţii 
ecorlorl.-,.ici care au îrl o1~iectul de activitate reproducereaC!> 
distribLârea, ÎI-.cl-.irierea, depozitarea saL~ tral-.sportLd de 
produse purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi 
conexe. 

(10) Nu se pedepseşte persoana care, n-.ai Înainte de a fi 
ÎI-:lCepL1-tă Lt-rrl.---..ărirea peI-:laIă., deI-:lLt-I---..ţă aL1-torităţi lor cOI---..---..peteI-:lte 
participarea sa la o asociaţ-ie sau '1l,.ţelegere Irl vederea 
con-.iterii u.neia din raptele prevăzu.te la alin.( 1) (6), 
pern-.iţâTld astrel ideTltificarea şi tragerea la răspuTlderea 
pcnală a cclorlalţi participanţi. 

(1 1) Persoana care a con-.is u.na din raptele prevăzu.te la 
alin.( 1) - (6) şi care, În tin-.pul urn-.ăririi penale, denunţă şi 
racilitează ideTltificarea şi tragerea la răspu.Tldere peTlală a 
altor pcrsoanc carc aL~ săvârşit inf'l-acţiL~ni lcgatc dc n-.ărrL~ri 
p-irat sau de d-ispoz-it-ive p-irat de control al acces1..1I1..1-iC!> 
bel-.eficiază de redL~cerea la jLu-.-.ătate a lin-.itelor pedepsei 
prevăzu.te de lege. 

A.rt:.433.- Rcf'L~zul dc a dcclara 
p-irat sau a d-ispoz-it-ivelor p-irat de 
pedepseşte cu ÎI-.cl-.isoare strictă de 
z-ile-a-."endă. 

provcI-:licI-:l ţa n---..ărf-L1-ri lor 
control al accesulu-i se 
la UI' al---.. Ia 2 al,i sau CLt-

A.rt:.434.- Punerea la dispoziţia publicului, rără 

consin-.ţăn-.ântu.l titu.larilor de dreptu.ri a produ.selor 
pu.rtătoare de drepturi de autor, de drepturi COI-.exe sau. de 
dreptLIr-i sLI-i-gener-is ale fabr-ica-"ţ-ilor de baze de dateC!> astfel 
ÎI-.cât publicul să lc poată acccsa '11-. oricc loc sau '11-. oricc 
n-.orneTlt ales 'ITI n-.od iTldividu.al, se pedepseşte cu. '1T1chisoare 
strictă de la Lt-I---.. al' la 4- al,i saLt- cu zile-al---..---..el---..dă. 

A.rt:.435.-( 1) Reproducerea neautorizată pe sisten-.e de 
calcul a programelor de calc1..1lator 'In or-icare d-in 
url---..---..ătoarele 1,---..odalităţi: il,stalare., stocare., rLt-Iare sau 
execLltare., afişare sau transn---..-itere 'In reţeaC!> se pedepseşte cu 
ÎI,cl---..isoare strictă de la UI' al---.. Ia 4- al,i sau cu zile-al,---..el,dă. 

(2) AcţiuTlea peTlală se pLITle 'ITI n-.işcare la plâTlgerea 
prealabilă a persoanei vătăn-.ate. În-.păcarea părţilor Înlătură 
răspu.Tlderea peTlală. 

A.rt:.436.- (1) Se pedepsesc cu. Închisoare strictă de la u.n 
aTI la 3 aTli 
infracţiL1-nC 

autorizarea 

saLI cu z-ile-a-."endăC!> dacă fapta nu co-.,st-itLI-ie o 
n-.ai gravă, L~rn-.ătoarclc raptc con-.isc rără 

sau consin-.ţăn-.ântul titularului drepturilor de 
aLt-tor saLt- a dreptLt-ri lor COI-:le.xe: 

a) distribuirea operelor sau a produselor purtătoare de 
dreptL~ri COI-.exe; 

b) in-.portul pe piaţa iTltert-.ă a copiilor 
prodL~sclor purtătoarc dc drcpturi COI-'CXC, 
COI,s-i l--rIţăI--rIâl,tul t-itular-i lor; 

c) ÎI-.cl-.irierea operelor sau produselor 
dreptLIr-i conexe; 

operelor 
rcal izatc 

purtătoare 

saLI 

de 

d) COI-'-'L~nicarca pL~blică a opcrclor, altclc dccât cclc 
n,uz-icaleC!> sau a produselor purtătoare de drept1..1r-i conexe; 

e) radiodiruzarea operelor sau a produselor purtătoare de 
dreptur-i COl,exe; 

f') retral-'Sl-.-.iterea pril-' cablu a operelor sau a produselor 
pu-.-tătoare de dreptur-i co-.,exe; 

g) rcalizarca dc opcrc dcrivatc; 
h) fixareaC!> -.n scop comerc-ial., a -interpretărilor sau a 

e.xecuţiilor al-tistice ori a progral,---..elor de radiodifuziLt-l,e saLt
de telev-iz-iu-.,e. 

(2) Prin pr<ydu."e IJUrrc"ir<yczre de dreprurz· c<yne.xe se 
'Inţelege -interpretăr-ile sa1..1 execuţ-i-ile art-ist-ice fixate., 
rOI-.ogran-.ele, videogran-.ele ori propriile en-.isiu.l-.i sau 
serv-ic-i-i de progral"e ale orgal,-isrn.elor de rad-iod-ifuz-iul,e ş-i 

de televiziu.ne_ 
(3) Acţiu.Tlea peTlală se pLITle ITI n-.işcare la plâTlgerea 

prealabilă a persoal-.ei vătăI-.-.ate_ ÎI-.-.păcarea părţilor ÎI-.IătL~ră 
răspu.Tlderea peTlală_ 

Art:.437.- (1) Fapta persoaTlei care '1şi '1T1sLlşeşte, fară 

drept, calitatea de autor al unei opere sau f"apte persoanei 
care aduce la cunoşt-inţă publ-ică o operă S1..1b 1..1n alt n1..1me 
decât acela decis de au.tor, se pedepseşte cu. ÎI-.cl-.isoare 
strictă de la un an la 5 an-i sau C1..1 z-ile-an---..endă . 

(2) AcţiuI-.ea pel-.ală se pUI-.e In n-.işcare la plângerea 
prealab-ilă a persoane-i vătăn,ate. În,păcarea l---:.ărţ-ilor '1-.,lătură 
răspunderea penală_ 
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Art:.438.- (1) Fapta persoanei care produce, in1port ă, 
distrib~1ie sa~1 Închiriază, oferă, prin orice n10d, spre vânzare 
sau închiriere ori deţine în vederea cornercializării, 

dispozitive ori c01T1ponente care perII1it neutralizarea 
111ăs~1rilor tehnice de protecţie sau care prestează servicII 
care conduc la neutralizarea rnăsurilor tehnice de protecţie, 
inclusiv In 1T1ediul digital, se pedepseşte cu Închisoare 
strictă de la un an la 3 ani sau C~1 zile - all1endă. 

(2) Se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 3 ani 
sau cu zile-aIl1endă, fapta persoanei care fără a avea 
consill1ţăll1ânt~1l titularilor de drept~1ri: 

a) înlătură în scop cornercial de pe opere sau alte produse 
protejate ori 1T1odifică pe acestea orice infol""1T1aţie sub fOI""1T1ă 
electronică privind regill1ul drept~1rilor de a~1tor sau al 
drepturilor conexe aplicabile; 

b) distribuie, ill1portă In scopul distribuirii, 
radiodifuzează ori cOll1~1nică p~1blic sau pune la dispoziţia 
publicului, astfel încât să poată fi accesate, în orice loc şi în 
orice 11101T1ent ales In 1T1od individual, fără drept, prin 
intern1edi~1l tehnicii digitale, opere sau alte prod~1se 

protejate pentru care inforrnaţiile existente sub fOrtTlă 

electronică privind regi1T1ul drepturilor de autor sau al 
drepturilor conexe a~1 fost Înlăt~1rate sa~1 1110dificate fără 
a~1torizaţie, ştiiI1d ca acest 1~1CI-U peru1ite, facilitează, 

provoacă sau ascunde o infracţiune prevăzută În 
art.436-437. 

Art:.439.
infracţiunile 

art.434-438. 

Persoana j~1ridică se saI1cţionează pel1tl-u 
prevăzute În art:.425-427, art:.429-432 şi 

TITLUL x: 
DELICTE CONTRA DATELOR ŞI SISTElVIELOR INFORlVIA TICE 

CAPITOLUL I 
DELICTE CONTRA CONFIDENŢIALITĂŢII ŞI INTEGRITĂŢII DATELOR 

ŞI SISTElVIELOR INFORlVIA TICE 

Accesul ilegal 
la un sist"eIn. 
in:CorIIl.8 t:ie 

Intercepta .-ea 
ilegală a unei 
t:.-ansIII.isii de 
date 
in:CorIII.at:ice 

Alterarea 
integrităţii 

datelor 
in:CorIII.at:ice 

Art:.440.- ( 1) Accesul, fără drept, la un sisten1 inforn1atic 
se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau 
cu zile - all1el1dă. 

(2) Fapta prevăzută In alin.( 1) săvârşită 

obţinerii de date infortTlatice se pedepseşte cu 
strictă de la un an la 5 ani. 

In scopul 
închisoare 

(3) Dacă fapta prevăzută În alin.( 1) sau (2) este săvârşită 
prin încălcarea rnăsurilor de securitate, pedeapsa este 
Închisoarea strictă de la 3 la 12 ani. 

Art:.441.- (1) Interceptarea, fără drept, a unei transll1isii 
de date inforn1atice care 11~1 este p~1blic ă şi care este 
destinată unui sistern infortTlatic, provine dintr-un asernenea 
siste1T1 sau se efectuează Î11 cadrul U11Ui sistell1 il1for1T1atic se 
pedepseşte C~1 Închisoare strictă de la 2 la 7 al1i. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi interceptarea, 
fără drept, a unei ell1isii electroll1agnetice provenite dintr-un 
sisten1 inforn1atic ce cOI1ţine date inforu1atice care n~1 S~1nt 
publice. 

Art:.442.- (1) Fapta de a rnodifica, şterge sau deteriora 
date inforrnatice ori de a restricţio11a accesul la aceste date, 
fără drept, se pedepseşte C~1 Închisoare strictă de la 2 la 7 
anI. 

(2) Transferul neautorizat de date dintr-un siste1T1 
infor111atic se pedepseşte C~1 Închisoare strictă de la 3 la 12 
anI. 

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(2) se sancţionează şi 
transferul nea~1torizat de date dintr-un 111ijloc de stocare a 
datelor inforrnatice. 
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Per1:urbarea 
:Cuncţionării 

sis1:en:.elor 
in:f"orn:.a1:ice 

Operaţiuni 

ilegale cu 
dispozi1:ive 
sau progran:.e 
in:f"orn:.a1:ice 

Falsul 
in:f"orn:.a1:ic 

Frauda 
in:CorIII.3"t:ică 

Sancţionarea 

1:en1:a1:ivei 

Sancţionarea 

persoanei 
juridice 

Înţelesul unor 
""t:e:rn-.eni sa u 
expresii 

Art:.443.
funcţionarea 

trarlSrl-"literea, 
inforn-.atice 
inforn-.atice 
15 ani. 

Fapta de a perturba grav, fără drept, 
unui sisten,-. informatic, prin introducerea, 

n-"lodificarea, ştergerea sau deteriorarea datelor 
sau prin restricţionarea accesului la date 
se pedepseşte cu inchisoare strictă de la 3 la 

Art:.444.- (1) Se pedepseşte cu inchisoare strictă de la un 
an la 6 ani: 

a) fapta de a produce, vinde, irnporta, distribui sau de a 
pune la dispoziţie, sub orice altă forn-.ă, fără drept, a unui 
dispozitiv sau progran-. inforn-.atic conceput sau adaptat în 
scopul savârşir11 uneia din infracţiunile prevăzute in 
art-440-443 ; 

b) fapta de a produce, vinde, in-.porta, distribui sau de a 
pune la dispoziţie, sub orice altă formă, fără drept, a unei 
parole, cod de acces sau alte asen-.enea date inforn,-.atice 
care pern-.it accesul total sau parţial la un sistet-.-. infort-.-.atic 
in scopul savârşir11 uneia din infracţiunile prevăzute in 
art-440-443. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sanctionează şi deţinerea, 

fără drept, a unui dispozitiv, prograrn inforn-.atic, parcI ă, 
cod de acces sau dată inforrnatică dintre cele prevăzute in 
alin.( 1) in scopul săvârşirii uneia din infracţiunile prevăzute 
in art-440-443. 

CAPITOL VL II 
DELICTE INFORJVI:A TI CE 

Art:.445. - Fapta de a introduce, n-.odifica sau şterge, fără 
drept, date inforrnatice ori de a restricţiona, fără drept, 
accesul la aceste date, dacă fapta are ca rezultat obţinerea 
de date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi 
utilizate in vederea producerii unei consecinţe juridice, se 
pedepseşte cu inchisoare strictă de la 2 la 7 ani. 

Art:.446.- Fapta de a cauza un prejudiciu patrin-.onial 
unei persoane prin introducerea, 1'1-.odificarea sau ştergerea 
de date inforn-"latice, prin restricţionarea accesului la aceste 
date ori prin în-.piedicarea în orice t-.-.od a funcţionării unui 
sisten-. inforn-.atic, in scopul de a obţine un beneficiu 
n-"laterial pentru sine sau pentru altul, se pedepseşte cu 
închisoare strictă de la 3 la 12 ani. 

CAPITOLUL III 
DISPOZIŢII COlVIVNE 

Art:.447.- Tentativa la delictele prevăzute in prezentul 
titlu se pedepseşte. 

Art:.448.
infracţiunile 

art.436-437. 

Persoana juridică se sancţionează pentru 
prevăzute în art.425-427, art.429-432 şi 

Art:.449.- (1) În sensul prezentului titlu: 
a) prin sisrem informaric se inţelege orice dispozitiv sau 

ansan-.blu de dispozitive interconectate sau aflate in reIa ţie 
funcţională, dintre care unul sau n-.ai t-.-.ulte asigură 

prelucrarea autornată a datelor, cu ajutorul unui progra1'1-' 
inforrnatic; 

b) prin progrcnn informaric se înţelege un ansan-.blu de 
instrucţiuni care pot fi executate de un sistem inforn-.atic in 
vederea obţinerii unui rezultat detern-.inat; 

c) prin dare iT?formarice se înţelege orice reprezentare a 
unor fapte, inforn-.a ţii sau concepte intr-o forn-.ă care poate 
fi prelucrată printr-un sisten-. inforn-.atic. În această 
categorie se include şi orice prograt-.-. inforn-.atic care poate 
deterrnina realizarea unei funcţii de către un sistem 
inforn-"latic; 

d) prin măsuri de securirare 
proceduri, dispozitive sau 

se înţelege 
programe 
accesul 

folosirea unor 
informatice 

la U1-. siste1'1-' specializate cu ajutorul cărora 

inforn-.atic este restricţionat sau 
categor_ii de utilizatori. 

interzis pentru anun-.ite 
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(2) In sensul prezentului titlu, acţionează :fără drept 
persoana care se află in una din urrnătoarele situaţii: 

a) nu este autorizată, in ten'1eiul legii sau al unui 
contract; 

b) depăşeşte lirnitele autorizării; 
c) nu are perrr:tisiunea, din partea persoanei fizice sau 

juridice con-:tpetente să o acorde, potrivit legii, de a folosi, 
ad1'1-:tinistra sau controla un siste1'1-:t inforrnatic ori de a 
des:făşura cercetări ştiinţifice sau de a efectua orice altă 

operaţiu1-:te i1-:ttr-un sistem i1-:tformatic. 

TITLUL ~I 
CRIlVIE ŞI DELICTE CONTRA ECONOlVIIEI. INDUSTRIEI. 
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COlVIERŢULUI ŞI REGIlVIULUI FISCAL 

CAPITOLUL I 
DELICTE CONTRA VIEŢII ECONOlVIICE 

Art:.450.- (1) Săvârşirea uneia din urn-:tătoarele fapte: 
a) CU1'1-:tpararea in scop de revânzare a produselor 

industriale sau agricole care, potrivit legii, nu pot face 
obiectul cOH-:terţului privat; 

b) cun-:tpărarea produselor industriale sau agricole in scop 
de prelucrare in vederea revânzării, dacă ceea ce ar rezulta 
din prelucrare nu poate face, potrivit legii, obiectul 
c01'1-:terţului privat, se pedepsesc cu incl-:tisoare strictă de la 
un an la 5 ani. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi urn-:tătoarele 
fapte: 

a) operaţiunile de in'1prun-:tut de bani sau titluri de valoare, 
efectuate cu titlu profesional de către persoa1-:te neautorizate, 
direct sau prin acte sin-:tulate, dacă dobânda stabilită este 
n'1ai n'1are decât dobânda prevăzută de lege; 

b) operaţiunile de in-:tprumut de bani sau titluri de 
valoare, efectuate de către persoane neautorizate, direct sau 
prin acte sin'1ulate, dacă se stabileşte o capitalizare a 
dobânzii pentru dobânzi datorate pe o perioadă mai rnică de 
un an de zile. 

Art:.451.- Divulgarea inforn-:taţiilor secrete de serviciu 
de către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu, 
dacă fapta este de natură să producă pagube, se pedepseşte 
cu inchisoare strictă de la 2 la 7 ani. 

Art:.452.- Efectuarea, :fără autorizaţie, a 
fapte care potrivit dispoziţiilor legale, 
operaţiuni de export:, irnport sau tranzit, 
inchisoare strictă de la 2 la 7 ani. 

oricăror acte sau 
sunt considerate 
se pedepseşte cu 

Art:.453.- Fabricarea ori punerea in circulaţie a 
produselor care poartă denun-:tiri de origine ori indicaţii de 
provenienţă false, precun'1 şi aplicarea pe produsele puse in 
circulaţie de n-:tenţiuni false privind brevetele de invenţii ori 
folosirea unor nU1'1-:te con-:terciale sau a denu1'1-:tirilor 
organizaţiilor de con'1erţ ori industriale, 1n scopul de a 
induce i1-:t eroare pe beneficiari, se pedepsesc cu i1-:tcl-:tisoare 
strictă de la un an la 3 ani sau cu zile - a1'1-:tendă. 

Art:.454.- (1) Schimbarea destinaţiei fondurilor băneşti 
sau a resurselor n'1ateriale, :fără respectarea prevederilor 
legale, dacă fapta a cauzat o pert:urbare a activităţii 

eco1-:to1T1ico-fi1-:ta1-:tciare sau a produs o pagubă unei autorităţi 
publice sau unei instituţii publice, se pedepseşte cu 
inchisoare strictă de la un an la 5 ani. 

(2) Dacă fapta prevăzută 1n alin.(I) a avut consecinţe 
deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea strictă de la 5 
la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(3) Utilizarea fondurilor provenite din contractarea 
datoriei publice locale in alte scopuri decât cele pentru care 
au fost aprobate, precun'1 şi furnizarea de date eronate la 
fundan-:tentarea docume1-:ttaţiei preze1-:ttate i1-:t vederea 
obţinerii autorizaţi ei pentru contractarea sau garantarea de 
in'1p1Lu'1-:tuturi externe, se pedepseşte cu incl-:tisoarea strictă de 
la U1-:t a1-:t la 5 a1-:ti. 

(4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează 
fondurilor in lei şi in valută provenite din 

şi utilizarea 
c01-:ttractarea 
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datoriei pLtblice în alte scopLtri decât cele pentrLL care aLt f'"ost 
aprobate, preCLtT1-"1 şi fLt1""11izarea de date er011ate la 
fi.:t11dan-"1e11tarea docLt111e11taţiei preze11tate 111 vederea 
obţinerii avizelor necesare pentrLL contractarea saLt 
gara11tarea de 1111pru111LttLtri exter11e. 

Art:.455.- Î11şelarea pri11 folosirea U11Ui i11stru111ent de 
111ăsLtrat i11exact ori pri11 folosirea rraLtdLtloasă a Lt11Lti 
instrLLrnent de rnăsurat exact se pedepseşte cu închisoare 
strictă de la U11 a11 la 5 an1-

Art:.456.- (1) Falsificarea ori substitLtirea de lTlărf'"uri sau 
orice alte prodLtse, preCLt111 şi eXpLt11erea spre vâ11zare saLt 
vâ11zarea de asen-"1enea bLt11Ltri, CLt110scâ11d că SLt11t falsificate 
ori sLtbstitLtite, se pedepsesc cu închisoare strictă de la un an 
la 7 a11i. 

deve11it (2) Dacă 111ărfLtrile saLt prodLtsele aLt 
f'"alsificare sau substitLtire vătărnătoare sănătăţii, 

aplicabile dispoziţiile art.391 alin.(2). 

pri11 
sLtnt 

(3) Falsificarea ori sLtbstitLtirea de 111aterii pri111e saLt 
rnateriale f'"olosite la f'"abricarea sau prepararea bunLtrilor 
ali111e11tare, preCLt111 şi livrarea acestora CLt110scâ11d că aLt fost 
fabricate ori preparate di11 111aterii pri111e saLt 111ateriale 
f'"alsificate ori sLtbstituite se sancţionează CLt pedeapsa 
prevăzută in alin. ( 1). 

(4) Dacă prin falsificarea saLt 
prirne ori a rnaterialelor, bLtnurile 
vătă111ătoare sănătăţii, pedeapsa 
art.39l alin.(I). 

sLtbstitLtirea 111ateriilor 
alilTlentare au devenit 

este cea prevăzută 111 

Art:.457.- Tentativa la delicte le prevăzLtte in art.455 şi 

art.456 se pedepseşte. 

Art:.458.- Persoa11a jLtridică se sa11cţi011ează 

inf'"racţiunile prevăzLtte în art.450 şi al"t.451 - 456. 

CAPITOLUL II 
DELICTE CONTR.A R.EGIJVIULUI FISCAL 

Art:.459.- Cesionarea saLt înstrăinarea de către 

ad111i11istratorul, directorul sau repreze11ta11tul legal al 
a11trepozitarulLti aLttorizat saLt al Lt11ei societăţi, SLtb orice 
f'"orITlă, a acţiLtnilor, părţilor sociale saLt activelor fixe ale 
a11trepozitarilor autorizaţi ori ale U11Ui a11trepozitar a cărui 

aLttorizaţie a fost a11Ltlată saLt revocată c011f0r111 CodLtlLti 
fiscal, fără a fi adLtsă la cLtnoştinţa aLttorităţii fiscale 
c0111pete11te cu cel PUţi11 60 de zile 111ai11te de realizarea 
acestei operaţiLt11i, 111 vederea efectLtării c011trolLtlLti 
financiar- fiscal, se pedepseşte CLt închisoare strictă de la Ltn 
a11 la 2 a11i. 

Art:.460.- Săvârşirea Ltneia din LtrITlătoarele f'"apte de către 
ad111i11istratorul, directorul sau repreze11ta11tul legal al 
a11trepozitarulLti aLttorizat saLt al Lt11ei societăţi: 

a) achiziţionarea de alcool etilic şi de distilate de la alţi 
fU1""11izori decât a11trepozitarii autorizaţi pe11tru producţie 

saLt i111portatorii aLttorizaţi de astfel de prodLtse potrivit 
CodLtlLti fiscal; 

b) utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de sintez ă şi 
a alcoolLtlLti teh11ic ca 111aterie pri11-"1ă pe11tru fabricarea 
băLttLtrilor alcolice de orice f'"el, 

se pedepseşte cu 111chisoare strictă de la U11 a11 la 3 a11i. 

Art:.461. - (1) Săvârşirea Ltneia din Lt1""111ătoarele fapte de 
către ad111111istratorul, directorul sau repreze11ta11tul legal al 
a11trepozitarulLti aLttorizat saLt al Lt11ei societăţi: 

a) achiziţionarea de LtleiLtri 111inerale rezLtltate di11 
prelucrarea ţiţeiului sau a altor 111aterii pri111e de la alţi 

fi.:tmizori decât a11trepozitarii aLttorizaţi pe11tru prodLtcţie saLt 
i111portatori aLttorizaţi potrivit CodLtlLti fiscal; 

b) c0111ercializarea uleiurilor 111i11erale 11eaccizabile, 
rezLtltate di11 prelLtcrarea ţiţeiLtrilor saLt a altor 111ater11 
prin-"1e, care aLt pLtnctLtl de inf1an-"1abilitate SLtb 85()C, altfel 
decât direct către utilizatorii fi11ali, care folosesc aceste 
prodLtse 111 scop i11dLtstrial; 
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c) con'1ercializarea, prin pO:rr1pele staţiilor de distribuţie, a 
altor uleiuri rnil'1erale decât a celor din categoria gazelor 
petroliere lichefiate, benzinelor şi rnotorinelor auto care 
corespund standardelor naţionale de calitate, 

se pedepseşte cu il'1chisoare strictă de la UI'1 al'1 la 3 al'1i_ 
(2) Livrarea de uleiuri rninerale de către antrepozitarii 

autorizaţi pentru producţie, fără prezentarea către 

cun'1părătorul persoană juridică a docurnentelor de plată 
care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor 
aferente cantităţii ce urrnează a fi facturată, se pedepseşte 
cu inchisoare strictă de la 2 la 7 ani. 

Art:.462.- Tentativa la delictele prevăzute in art.459-461 
se pedepseşte_ 

Art:.463.- Persoana juridică se sancţionează 

infracţiunile prevăzute in art.459-461 . 

CAPITOLUL III 

pentru 

CR.I~E ŞI DELICTE CONTR.A ÎNCR.EDER.II PUBLICE 
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Art:.464.- (1) Falsificarea de rnonedă rnetalică, rnonedă 
de hârtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel 
pentru efectuarea plăţilor, instrurnente de plată electronică, 
ernise de instituţii de credit cornpetente sau falsificarea 
oricăror alte titluri ori valori asen'1ănătoare se pedepseşte cu 
inchisoare strictă de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor 
drepturi. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sanctionează punerea in 
circulaţie, In orice rnod, a valorilor falsificate arătate in 
alin.(l) sau deţinerea lor în vederea punerii în circulaţie. 

(3) Dacă faptele prevăzute in alin_el) şi (2) ar fi putut 
cauza o pagubă in'1portantă sisternului final'1ciar, pedeapsa 
este închisoarea strictă de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor 
drepturi, iar dacă au cauzat o pagubă i:rr1portantă sisten'1ului 
financiar, pedeapsa este detenţiunea severă de la 15 la 20 de 
ani şi interzicerea unor drepturi_ 

Art:.46S.- Falsificarea de tirnbre, rnarci poştale, plicuri 
poştale, cărţi poştale, bilete ori foi de călătorie sau 
transport, cupoane răSpUI'1S interl'1a ţional, ori pUI'1erea 11'1 
circulaţie a unor astfel de valori falsificate se pedepseşte cu 
inchisoare strictă de la un an la 5 ani. 

Art:.466.- Dispoziţiile cuprinse In prezentul capitol se 
aplică şi In cazul când infracţiunea priveşte n10nede sau 
tirnbre ale altor state ori alte valori străine_ 

Art:.46?- Fabricarea ori deţil'1erea de il'1strUI'1'1ente sau 
rnateriale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau 
titlurilor enun1erate in art.464-466 se pedepseşte cu 
inchisoare strictă de la un an la 5 ani. 

Art:.468.- Falsificarea unui sigiliu, a unei ştan'1pile sau a 
unui instruTnent de rnarcare de care se folosesc autorităţile 
sau instituţiile publice se pedepseşte cu inchisoare strictă de 
la un an la 4 ani sau cu zile - an'1el'1dă. 

Art:.469.- (1) Folosirea instrun1entelor false arătate in 
art.468 se pedepseşte cu inchisoare strictă de la un an la 3 
ani sau cu zile - arnendă_ 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă 
drept a unui sigiliu ori a unei 

se sancţionează folosirea 
ştan'1pile cu sten'1a ţării. 

fără 

Art:.4?O.- (1) Falsificarea unui inscris oficial prin 
contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui 
in orice 11'1od, de natură să producă c011seci11ţe juridice, se 
pedepseşte cu inchisoare strictă de la un an la 4 ani. 

(2) Falsul prevăzut în alin.(l), săvârşit de un funcţionar 
in exerciţiul atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu 
inchisoare strictă de la un an la 5 ani. 

(3) Sunt asirnilate cu înscrisurile 
ticl1etele sau orice alte in'1pril11ate 
consecinţe juridice. 

oficiale, biletele, 
producătoare de 
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Art:.47-'.- Falsificarea unui Inscris oficial, cu prilejul 
intocn'1irii acestuia, de către un fiIncţionar aflat in exerciţiul 
atribuţiilor de serviciu sau de o persoană care exercită un 
servIcIu de interes public, prin atestarea unor t""apte sau 
in:1prejurări necorespunzătoare adevărului ori prin 
ol-r1isiunea cu il'1tenţie de a insera ul'1ele date sau il'1'1prejurări, 
se pedepseşte cu inchisoare strictă de la un an la 5 ani. 

Art:.472.- Falsificarea unui inscris sub sernnătură privată 
prin vreLlnLlI din l-r1odLlrile arătate in art.470, dacă 

făptuitorLlI foloseşte inscrisul falsificat ori il incredinţează 
altei persoane spre t""olosire, In vederea producerii unei 
consecinţe jLlridice se pedepseşte CLl inchisoare strictă de la 
U11 a11 la 3 a11i sau cu zile - al-r1eI1dă. 

Art:.473.- Folosirea unui inscris oficial ori sub sel-r1Hătură 
privată, cunoscând că este fals, in vederea producerii unei 
consecinţe juridice, se pedepseşte cu inchisoare strictă de la 
U11 a11 la 4 a11i, câ11d i11scrisul este oficial şi cu i11chisoare 
strictă de la un an la 3 ani sau cu zile - an'1endă, când 
inscrisul este sub sen-.nătură privată. 

Art:.474.- Declaraţia necorespunzătoare adevărului, 

făCLltă Llnei aLltorităţi saLl institLlţii pLlblice, In vederea 
producerii urlei corlsecirlţe juridice, perltrLl sirle sau pen~tru 
altul, atunci când, potrivit legii ori in'1prejurărilor, declaraţia 
făCLltă serveşte pen~trLl prodLlcerea acelei corlsecirlţe, se 
pedepseşte cu in~chisoare strictă de la un~ an~ la 3 arli sau cu 
zile - an'1el'1dă. 

Art:.475.- (1) Prezentarea sub o identitate falsă ori 
atribuirea unei aSel'1'1el'1ea idel'1tităţi altei persoane, pel'1trLl a 
in~dLlce saLl l-r1erlţirle in~ eroare o aLltoritate saLl irlstitLlţie 

publică, in vederea producerii unei consecinţe juridice, 
pentru sine ori pentru altul, se pedepseşte cu inchisoare 
strictă de la Lln an la 3 ani. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează incredinţarea 
ul'1ui il'1Scris care serveşte pel'1trLl dovedirea stării civile ori 
pentru legitin-.are sau identificare, spre a fi t""olosit t""ără 

drept. 

Art:.476.- (1) Folosirea fără drept a en-.blen-.ei sau 
derlurnirii Crucea Roşie ori a urlei erl'1blerne sau derlurniri 
asil'1'1ilate acesteia, precun'1 şi folosirea oricărl.1i sen'1n sau 
oricărei denurniri care constituie o in-.itaţie a unei asen-.enea 
erl'1blerne ori derlurniri, dacă fapta a cauzat pagube 
n'1ateriale, se pedepseşte cu il'1chisoare de la o lUI'1ă la UI'1 an 
sau cu zi le - an-.endă. 

(2) Dacă fapta se săvârşeşte in tirnp de război, pedeapsa 
este il'1chisoarea strictă de la UI'1 al'1 la 5 ani. 

Art:.477.- Tentativa la delictele prevăzute In art.464, 
art.465, art.468, art.470, art.47l şi art.472 se pedepseşte. 

Art:.478.- Persoana juridică se sancţionează 

infracţiunile prevăzute in prezentul capitoL 

CAPITC>L UL IV 

pen~tru 

CRTIVIE ŞI DELICTE CC>NTRA INTERESELC>R FINANCIARE 
ALE CC>JVJ:UNIT Ă ŢILC>R EURC>PENE 

NerespectaI-e3 
norTllelor 
privind 
obţinerea de 
Conduri din 
buget:ele 
COTllunit:ăţilor 

Europene 

Art:.479. - (1) Folosirea saLl prezentarea de dOCLlI-r1ente 
ori declaraţii false, il'1eXacte sau inCOI'1'1plete, care are ca 
rezultat obţinerea pe nedrept de t""onduri din bugetul general 
al COI-r1Llnităţilor ELlropene saLl din bLlgetele adl-r1inistrate de 
acestea ori il'1 nUI'1'1ele lor, se pedepseşte cu il'1chisoare strictă 
de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(2) CLl aceeaşi pedeapsă se sancţionează ol-r1isiLlnea de a 
furniza, cu intenţie, datele cerute potrivit legii pentru 
obţinerea de t""onduri din bugetul general al Cornunităţilor 
ELlropen~e saLl din~ bLlgetele adl-r1irlistrate de acestea ori in~ 

nun'1ele lor, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe l'1edrept a 
acestor t""onduri. 

(3) Dacă faptele prevăzLlte in alin.(l) şi (2) aLl prodLls 
corlsecirlţe deosebit de grave, pedeapsa este deterltiurlea 
severă de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. 
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Art:.480.- (1) Schin:1barea, :fără respectarea prevederilor 
legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general 
al Cornunităţilor Europene sau din bugetele adrninistrate de 
acestea ori in~ rlLl1T1ele lor, se pedepseşte CLl in~chisoare strictă 
de la un an la 5 ani. 

(2) Dacă fapta prevăzută in alin.(l) a produs consecinţe 
deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea strictă de la 5 
la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(3) Schirnbarea, fără respectarea prevederilor legale, a 
destinaţiei LlnLli folos legal obţinLlt, dacă fapta are ca 
rezultat din'1inuarea ilegală a resurselor din bugetul general 
al Cornunităţilor Europene sau din bugetele adrninistrate de 
acestea ori 11'1 I'1Ll1T1ele lor, se sal'1cţiol'1ează CLl pedeapsa 
prevăzută in alin.( 1). 

Art:.481.- (1) Folosirea saLl prezentarea de docLl1T1ente ori 
declaraţii false, il'1eXacte sau il'1C01T1plete, care are ca rezultat 
din'1inuarea ilegală a resurselor din bugetul general al 
C01T1Llnităţilor ELlropene saLl din bLlgetele adlT1inistrate de 
acestea ori il'1 l'1U1T1ele lor, se pedepseşte cu il'1chisoare strictă 
de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(2) CLl aceeaşi pedeapsă se sancţionează 01T1isiLlnea de a 
furniza, cu intenţie, datele cerLl~te potrivit legii, dacă fapta 
are ca rezultat din'1inuarea ilegală a resurselor din bugetul 
general al C01T1Llnităţilor ELlropene saLl din bLlgetele 
adlT1il'1istrate de acestea ori il'1 l'1U1T1ele lor. 

(3) Dacă faptele prevăzute in alin.( 1) şi (2) au produs 
consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este detenţiunea 
severă de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. 

Art:.482.- Tentativa la delictele prevăzute in art.479-48l 
se pedepseşte. 

Art:.483.- Încălcarea din culpă, de către director, 
adlT1inistrator saLl persoana CLl atribLlţii de decizie saLl de 
COI'1trol il'1 cadrLl~1 ul'1ui agel'1t eCOI'101T1ic, a ul'1ei il'1datoriri de 
serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea 
ei defectLloasă, dacă a aVLlt ca rezLlltat savarşirea LlI'1eia 
dintre infracţiunile prevăzute in art.479 481 sau 
săvârşirea unei in fracţiuni de corLlpţie orI de spălare a 

banilor cu privire la fondurile Con'1unităţilor Europene, de 
către o persoal'1ă care se află il'1 sLlbordil'1ea sa şi care a 
acţiOI'1at il'1 l'1U1T1ele respectivului agel'1t eCOI'101T1ic, se 
pedepseşte cu inchisoare strictă de la un an la 5 ani şi 

il'1terzicerea LlI'10r dreptLlri. 

Art:.484.- Persoana juridică se sancţionează 

infracţiLlnile prevăzLlte in prezentLlI capitoL 

TITL UL XII 

pentrL1 

CRIlVI:E ŞI DELICTE CONTRA CAPACITĂŢII DE APĂRARE A ŢĂRII 

Absenţa 

nej ust:ificat:ă 

Dezert:a rea 

Încălcarea de 
conse.-.. .. 

CAPITOLUL I 
CRIlVI:E ŞI DELICTE SĂ V ÂRŞITE DE lVI:ILIT ARI 

Art:.485.- (1) Absenţa nej Llstificată de la Llnitate saLl 
serviciu, care a depăşit 24 ore, dar l'1U lT1ai IT1Ult de 3 zile, a 
n'1ilitarLllui in tern'1en sau a n'1ilitarLllui concentrat care are 
grad egal celLli acordat lT1ilitarLlILli in terIT1en se pedepseşte 
cu inchisoare de la 3 luni la L1n an. 

(2) Pedeapsa aplicată n'1i1 itarLllui in terrnen se execută 
intr-o inchisoare lT1ilitară. 

(3) În tiIT1P de război, absenta nejustificată a oricărLli 
n'1ilitar de la unitate sau serviciu, care a depăşit 4 ore dar nu 
lT1ai IT1Lllt de 24 ore se pedepseşte CLl inchisoare strictă de la 
UI'1 al'1 la 5 al'1i. 

Art:.486.- (1) Absenţa nej Llstificată de la Llnitate saLl de la 
serviciu, care depăşeşte 3 zile, a oricărui lT1ilitar se 
pedepseşte cu inchisoare strictă de la un an la 7 ani. 

(2) în tiIT1P de război, absenţa nejLlstificată a oricărLli 
1'1'1ilitar de la ul'1itate sau serviciu, care a depăşit 24 ore, se 
pedepseşte cu inchisoare strictă de la 3 la 12 ani. 

Art:.487.- (1) Încălcarea regulilor serviciului de gardă, de 
pază, de insoţire sau de securitate, se pedepseşte cu 
inchisoare de la 3 ILlni la Lln an. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută in alin.(l) se sancţionează şi 
părăsirea con'1enzii sau a oricărLli alt post de către n'1ilitar. 
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(3) Încălcarea conseIrll .. LlILli de către santinela aflată în 
serviciul de gardă sau de pază pe lângă depozitele de 
arrnarnent. rnuniţii sau alte rnateriale explozive. la frontieră 
ori în alte postLlri de Lln deosebit interes n-.ilitar saLl de stat. 
ori dacă fapta ar fi putut avea urn-.ări grave. se pedepseşte 
cu închisoare strictă de la un an la 5 anL 

(4) Faptele prevăzLlte în alin.(I)-(3) săvârşite în tin-.p de 
război se pedepsesc cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani. 

Art:.488.- (1) RefLlzLlI de a execLlta Lln ordin CLl privire la 
îndatoririle de serviciu se pedepseşte cu închisoare strictă 
de la un an la 2 ani. 

(2) Dacă fapta este săvârşită de Lln ofiţer. de Lln n-.aistrLl 
n-.ilitar sau subofiţer. de un n .. ilitar angajat. de doi sau n .. ai 
rnulţi rnilitari îrnpreună ori în faţa trupei adunate sau dacă 
fapta are Llrn .. ari grave. pedeapsa este î1 .. cl .. isoarea strictă de 
la un an la 5 ani. 

(3) În tirnp de război, pedeapsa pentru fapta prevăzută în 
alin.( 1) este închisoarea strictă de la 2 la 7 ani. iar pentrLl 
fapta prevăzută în alin.(2). de la 3 la 12 ani. 

Art:. 489. - (1) Lovirea sLlperiorLlILli de către inferior saLl 
a şefului de către subordonat se pedepseşte cu închisoare 
strictă de la un an la 2 ani. 

(2) În cazLlI în care cel lovit se găseşte în exerciţiLlI 
atribuţiilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea strictă de 
la un an la 5 anL 

(3) Dacă faptele prevăzLlte în alin.(I)-(2) sLlnt săvârşite în 
tin .. p de război, n .. axi1 .. -.ul pedepselor se sporeşte cu 2 a1 .. i. 

Art:.490. - (1) Lovirea inferiorului ori subordonatului de 
către superior sau şef se pedepseşte cu î1 .. cl .. isoare de la o 
ILl1 .. ă la Ll1 .. a1 ... 

(2) Dispoziţiile alin.( 1) nu se aplică în tin .. p de război, 
dacă faptele au fost detern .. inate de o necesitate n .. ilitară. 

Art:.491.- Acţiunea penală pentru infracţiunile prevăzute 
î1.. art.485-490 se pLl1 .. e î1.. n .. işcare 1 .. Lln .. ai la sesizarea 
c01 .... a1 .. da1 .. tului. 

Art:.492.- Predarea în S)ti~le inan .. icului de către 
cornandant a forţelor arrnate pe care le cornandă. lăsarea în 
n .. âi1 .. ile i1 .. an .. icLlILli. distrLlgerea saLl adLlcerea î1 .. starea de 
neîntrebuinţare de către con .. andant a n .. ijloacelor de luptă 
sau a altor rnijloace necesare pentru purtarea războiului. 
fără ca vreLl1 .. a di1 .. tre acestea sa fi fost detern .. i1 .. ată de 
condiţiile de luptă. se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau 
cu detenţiune severă de la 15 la 25 de ani şi interzicerea 
Ll1 .. or dreptLlri. 

Art:.493.- Părăsirea cân .. pului de luptă sau refuzul de a 
acţiona. săvârşite în tin .. pul luptei. ori predarea în captivitate 
sau săvârşirea altor asernenea fapte de natură a servi cauzei 
i1 .. a1 .... icului, se pedepseşte cu dete1 .. ţiu1 .. e pe viaţă sau cu 
detenţiune severă de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor 
drepturi. 

Art:.494.- (1) Zborul cu o aeronava aparţinând forţelor 
arrnate ale statului rornân. fără prealabilă autorizare. 
precun .. şi 1 .. erespectarea regulilor de zbor, dacă pri1" aceasta 
se periclitează securitatea zborului în spaţiul aerian sau a 
aeronavei. se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 
2 ani. 

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a cauzat urn .. ări 
grave. pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 5 ani. 
iar dacă a caLlzat Ll1 .. dezastrLl, pedeapsa este dete1 .. ţiLl1 .. ea 
severă de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. 

Art:.49S.- (1) Părăsirea Llnei nave n .. ilitare în caz de 
naufragiu. de către c01 .... a1 .. da1 .. t. n-.ai î1 .. ai1 .. te de a-şi fi 
exercitat până la capăt îndatoririle de serviciu. precum şi de 
către orice alte persoane ce fac parte din echipajLlI navei. 
fără ordinul con-.andantului. se pedepseşte cu închisoare 
strictă de la un an la 5 ani. 

(2) Aceeaşi faptă săvârşită în tin-.p de război. se 
pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu detenţiune severă 
de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. 
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Art:.496.- (1) Părăsirea cornenzii de către c01T1andantLll 
unei nave sau al unei grupări de nave rnilitare, în situaţii ce 
ar fi putut periclita nava sau navele rnilitare ori echipajul 
acestora, se pedepseşte CLl închisoare strictă de la 2 la 7 ani. 

(2) În cazul în care parasirea cornenZ11 s-a săvârşit în 
tirnpul luptei, de către cornandantul unei nave sau al unei 
grLlpări de nave n-:tilitare, pedeapsa este detenţiLlnea pe viaţă 
sau detenţiunea severă de la 15 la 25 de ani şi interzicerea 
unor drepturi. 

Art:.497.- Fapta c01-:t-:ta1-:tda1-:ttului u1-:tei 1-:tave n-:tilitare sau 
grupări de nave rnilitare care, fără a fi f"ost oprit prin vreun 
ordin saLl f"ără a fi f"ost împiedicat de misiLlnea specială pe 
care o avea, 1-:tU ia n-"1ăsurile 1-:tecesare sa atace, sa lupte 
îrnpotriva inarnicului, să ajute o navă a statului rornân sau a 
Llnei ţări aliate Llrn-:tărită de inamic ori angajată în lLlptă, saLl 
nu ia n-:tăsurile necesare pe1-:ttru a distruge U1-:t c01-:tvoi i1-:ta1-:t-:tic 
ori nu urrnăreşte navele de război sau cornerciale ale 
inamicLlILli se pedepseşte CLl detenţiLlne pe viaţă saLl 
detenţiune severă de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor 
drepturi. 

Art:.498.- Coborârea pavilionului în tin-:tpul luptei, în 
scopul de a servi cauza inarnicului, săvârşită de către 

c01T1a1-:tda1-:ttLll Ll1-:tei 1-:tave n-:tilitare saLl al Ll1-:tei grLlpări de 1-:tave 
n-"1ilitare, precun-:t şi de către orice altă persoa1-:tă a1-:t-:tbarcată, 
se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu detenţiune 
severă de la 15 la 25 de ani şi interzicerea Llnor dreptLlri. 

Art:.499.- (1) Fapta cornandantului unei nave rnilitare sau 
a oricarei persoa1-:te aflate la bordLll 1-:tavei, pri1-:t care s-a 
cauzat, di1-:t culpă, o coliziu1-:te sau pU1-:terea pe uscat a 1-:tavei, 
dacă f"apta a avut ca urrnare avarierea gravă a navei sau alte 
Llrmări grave, se pedepseşte CLl î1-:tcl-:tisoare strictă de la Ll1-:t a1-:t 
la 3 ani. 

(2) În cazul în care f"apta prevăzută în alin.( 1) a f"ost 
săvârşită CLl intenţie, pedeapsa este detenţiLlnea severă de la 
15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. 

(3) În tin-:tp de război, f"apta prevăzLltă în alin.(2) se 
pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu detenţiune severă 
de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. 

Art:.SOO.- Tentativa la 
art:.495 alin.( 1), art:.496 
pedepseşte. 

delictele 
alin.( 1) 

prevăzute 

şi art:.499 
în art:.494, 
alin.( 1) se 

Art:.S01.- Dispoziţiile art:.495-500 se aplică în n-:tod 
corespu1-:tzător şi î1-:t ce priveşte aero1-:tavele n-:tilitare. 

CAPITOL UL II 
DELICTE SĂ V ÂRŞITE DE lVIILIT ARI ŞI DE CIVILI 

I ... st:igarea 
.... ilit:arilor la 
... erespect:area 
obligaţiilor 

Sust:ragerea 
de la serviciul 
.... ilit:ar 

Art:.S02.- (1) Instigarea prin orice mij loace a n-:tilitarilor 
de a nu se supune legilor sau de a-şi călca jurăn-:tântul sau 
obligaţiile rnilitare se pedepseşte cu închisoare strictă de la 
Ll1-:t a1-:t la 5 a1-:ti. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi urT-:t-:tătoarele 

f"apte: 
a) instigarea n-:tilitarilor che1-:t-:taţi de instanţa de jLldecată 

să nu răspundă acestei obligaţii; 
b) instigarea personalului civil din serviciul arn-:tatei de a 

nLl-şi îndeplini obligaţiile legale de apărare naţională. 

Art:.S03.- Fapta persoanei care îşi provoaca vătăn-:tări 

integrităţii corporale saLl sănătăţii, simLllează o boală saLl 
i1-:tfirn-:titate, f"oloseşte î1-:tscrisuri f"alse sau orice alte 1-:t-:tijloace, 
în scopul de a se sustrage serviciului n-:tilitar, se pedepseşte 
CLl închisoare strictă de la Lln an la 5 ani, iar în timp de 
război, cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani. 

Art:.S04.- Răspândirea saLl pLlblicarea în timp de război 
de zvonuri sau inf"orT-:t-:taţii f"alse relative la situaţia 

econo1-:t-:tica şi politică a ţării, la starea n-:torală a populaţiei în 
legătLlră CLl declanşarea şi n-:tersLll războiLllLli, precLln-:t şi 

săvârşirea altor ase1-:t-"1e1-:tea f"apte de 1-:tatură să slăbească 
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rezistenţa Ir10rală a populaţiei, se pedepsesc cu închisoare 
strictă de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. 

Art:.505.- ( 1) Jefuirea pe cân'1pul de luptă a n'1orţilor sau 
răniţilor se pedepseşte cu Închisoare strictă de la 3 la 10 ani 
şi il'1terzicerea UI'10r drepturi. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta prevăzută 
În alin.(l), care, fără să fie săvârşită pe cârnpul de luptă, 
este Url'1'1area unor operaţii de război. 

Art:.506.- Folosirea, fără drept, în tiIr1p de război ŞI In 
legătură cu operaţiile n'1ilitare, a en'1blen'1ei ori denun'1irii de 
Crucea Roşie sau a celor asimilate acesteia se pedepseşte 
cu închisoare strictă de la 3 la 7 ani. 

Art:.507.- (1) Refuzul nejustificat de a pune la dispozi ţia 
forţelor arrnate bunurile legal rechiziţionate, sustragerea de 
la îndeplinirea acestor obliga ţii ori nedeclararea la 
recel'1săn'1âl'1t a bunurilor supuse rechizi ţiOI'1ării se 
pedepseşte cu Închisoare strictă de la un an la 2 ani sau cu 
zile - al'1'1endă. 

(2) În cazul când fapta se săvârşeşte în tin'1p de război, 
pedeapsa este Închisoarea strictă de la un an la 5 ani. 

CAPITOLUL III 
DELICTE SĂ V ÂRŞITE DE CIVILI 

Art:.508.- (1) Sustragerea de la recrutare în tiIr1p de pace 
se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu zile 
- arnendă. 

(2) Sustragerea de la recrutare în tiIr1p de război se 
pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 5 ani. 

Art:.509.- (1) Neprezentarea la încorporare sau 
COI'1Centrare în ter1'1'1el'1 de 3 zile de la îl'1CUI'10ştil'1ţare, iar dacă 
terIT1el'1ul de prezentare fixat este Ir1ai l'1'1are de 3 zile, 
l'1epreZel'1tarea la acest terl'1'1el'1 a celui Chel'1'1at de autoritatea 
n'1ilitară se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 5 
al'1i. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin.( 1) se sancţionează şi 
nepreZel'1tarea celui încorporat sau COI'1Cel'1trat la ul'1itatea la 
care a fost repartizat. 

(3) În tin'1p de n'1obilizare sau de război, precun'1 şi în caz 
de chen'1are urgel'1tă, expres prevăzută îl'1 ordil'1ul de 
Chel'1'1are, terl'1'1enele de preZel'1tare SUI'1t cele specificate îl'1 
ordil'1. ÎI'1 caz de l'1epreZel'1tare, pedeapsa este îl'1chisoarea 
strictă de la 3 la 10 ani. 

(4) Terl'1'1enele de prezentare prevăzute în alin. (1 )-(3) se 
sporesc cu 10 zile îl'1 cazul îl'1 care cel Chel'1'1at se află îl'1 
străinătate. 

Art:.510.- Acţiunea penală pentru infracţiunile prevăzute 
în art:.508 şi art.509 se pune în l'1'1işcare nUIr1ai la sesizarea 
COI'1'1al'1dal'1tului. 

DISPOZIŢII FINALE 

Art:. 511. - Dispoziţiile din partea generală a acestui cod se 
aplică şi faptelor sancţionate penal prin legi speciale, dacă 
legea nu prevede altfel. 

Art:.512.- Prezentul Cod intră în vigoare la un an de la 
data publicării În lV[onitorul Oficial al României, Partea L 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din 
Constituţia României, republicată. 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
VALER DORNEANU 

Bucureşti, 28 iunie 2004. 
Nr. 301. 

PRESEDINTELE SENATULUI 
NI·COLAE V ĂCĂROIU 
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PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

DECRET 
privind promulgarea Legii - Codul penal 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din 
Constituţia României, republicată, 

Preşedintele României d e cre t e a z ă: 

Articol unic. - Se promulgă Legea - Codul penal şi se dispune 
publicarea acestei legi În Monitorul Oficial al României, Partea 1. 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 
ION ILiESCU 

Bucureşti, 26 iunie 2004. 
Nr. 521. 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI , 
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

HOT Ă R Â R E*) 
privind retragerea autorizaţiei de funcţionare 

a Cooperativei de credit VALEA BUZĂULUI PĂTÂRLAGELE 

Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de 
retragere a autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit VALEA 
BUZAULUI PATIRLAGELE, în baza mi.7 alin.3 din Normele Băncii 

Naţionale a României nr.6/2003 privind fuziunea şi divizarea cooperativelor 
de credit, 

În temeiul prevederilor mi. 89 lit.a) liniuţa a patra din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, 
aprobată şi modificată prin Legea nr.200/2002, 

Banca Naţională a României hot ă r ă Ş t e: 

Art.1 Se retrage Autorizaţia de funcţionare seria B Nr. 0144 din data de 
23.09.2002 a Cooperativei de credit VALEA BUZAULUI PATIRLAGELE, 
cu sediul în Patarlagele, corn. Patarlagele, Bl. El, Ap. 2, judetul Buzau, 
număr de ordine în Registrul comerţului 11 0/1 076/1991, urmare aprobării 

Băncii Naţionale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de 
credit Istrita Buzau, Valea Buzaului Patarlagele, Pietroasa Pitroasele, Valea 
Calmatuiului Smeeni, Speranta Pogoanele, pentru următoarele motive: 

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, 
în numele Cooperativei de credit VALEA BUZAULUI PATIRLAGELE a 
formulat cererea de retragere a autorizaţi ei de funcţionare a acestei 
cooperative. În şedinţa din 19.02.2004 Consiliul de administraţie al Băncii 
Naţionale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbţie a 
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cooperativelor de credit Istrita Buzau, Valea Buzaului Patarlagele, Pietroasa 
Pitroasele, Valea Calmatuiului Smeeni, Speranta Pogoanele. 

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit V ALEA BUZAULUI 
P ATIRLAGELE este absorbită, întregul său patrimoniu transmiţându-se către 
Cooperativa de credit Istrita Buzau. Prin urmare, aceasta urmează a-şi înceta 
activitatea. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală 
şi va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, 
Partea 1. 

GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI, 
MUGUR ISĂRESCU 

Bucureşti, 25 mai 2004. 
Nr. 120. 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

HOT Ă R Â R E*) 
privind retragerea autorizaţiei de funcţionare 

a Cooperativei de credit VALEA SLĂNICULUI BECENI 

Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de 
retragere a autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit V ALEA 
SLANICULUI BECENI, în baza art.7 alin.3 din Nonnele Băncii Naţionale a 
României nr.6/2003 privind fuziunea şi divizarea cooperativelor de credit, 

În temeiul prevederilor art. 89 lit.a) liniuţa a patra din Ordonanţa de 
urgenţă a GuvelTIului nr.97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, 
aprobată şi modificată prin Legea nr.200/2002, 

Banca Naţională a României hot ă r ă Ş t e: 

Art.1 Se retrage Autorizaţia de funcţionare seria B Nr. 0145 din data de 
23.09.2002 a Cooperativei de credit VALEA SLANICULUI BECENI, cu 
sediul în Gura Dimienii, corn. Beceni, judetul Buzau, număr de ordine în 
Registrul comerţului 110/1079/1991, urmare aprobării Băncii Naţionale a 
României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Valea 
Macrisului Maracineni, Valea Slanicului Beceni, Vulcanii N oroiosi Berca, 
Crivat Boldu, Infratirea Parscov, Ramnic Ramnicu Sarat, Unirea Vadu Pasii, 
pentru următoarele motive: 

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, 
în numele Cooperativei de credit VALEA SLANICULUI BECENI a formulat 
cererea de retragere a autorizaţiei de funcţionare a acestei cooperative. În 
şedinţa din 19.02.2004 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a 
României a aprobat cererea de fuziune prin absorbţie a cooperativelor de 
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credit Valea Macrisului Maracineni, Valea Slanicului Beceni, Vulcanii 
Noroiosi Berca, Crivat Boldu, Infratirea Parscov, Ramnic Ramnicu Sarat, 
Unirea Vadu Pasii. 

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit VALEA SLANICULUI 
BECENI este absorbită, întregul său patrimoniu transmiţându-se către 

Cooperativa de credit Valea Macrisului Maracineni. Prin urmare, aceasta 
urmează a-şi înceta activitatea. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală 
şi va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, 
Partea 1. 

GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI, 
MUGUR ISĂRESCU 

Bucureşti, 25 mai 2004. 
Nr. 121. 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

HOT Ă R Â R E*) 
privind retragerea autorizaţiei de funcţionare 

a Cooperativei de credit VULCANII NOROIOŞI BERCA 

Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de 
retragere a autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit VULCANII 
NOROIOSI BERCA, în baza art.7 alin.3 din Normele Băncii Naţionale a 
României nr.6/2003 privind fuziunea şi divizarea cooperativelor de credit, 

În temeiul prevederilor art. 89 lit.a) liniuţa a patra din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, 
aprobată şi modificată prin Legea nr.200/2002, 

Banca Naţională a României hot ă r ă Ş t e: 

Art.1 Se retrage Autorizaţia de funcţionare seria B Nr. 0146 din data de 
23.09.2002 a Cooperativei de credit VULCANII NOROIOSI BERCA, cu 
sediul în com. Berca, judetul Buzau, număr de ordine în RegistIul comerţului 
11 0/1 084/1991, urmare aprobării Băncii Naţionale a României privind cererea 
de fuziune a cooperativelor de credit Valea Macrisului Maracineni, Valea 
Slanicului Beceni, Vulcanii Noroiosi Berca, Crivat Boldu, Infratirea Parscov, 
Ramnic Ramnicu Sarat, Unirea Vadu Pasii, pentru următoarele motive: 

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, 
în numele Cooperativei de credit VULCANII NOROIOSI BERCA a formulat 
cererea de retragere a autorizaţiei de funcţionare a acestei cooperative. În 
şedinţa din 19.02.2004 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a 
României a aprobat cererea de fuziune prin absorbţie a cooperativelor de 
credit Valea Macrisului Maracineni, Valea Slanicului Beceni, Vulcanii 
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Noroiosi Berca, Crivat Boldu, Infratirea Parscov, Rmnnic Ramnicu Sarat, 
Unirea Vadu Pasii. 

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit VULCANII NOROIOSI 
BERCA este absorbită, întregul său patrimoniu transmiţându-se către 

Cooperativa de credit Valea Macrisului Maracineni. Prin urmare, aceasta 
urmează a-şi înceta activitatea. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală 
şi va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, 
Pmiea 1. 

GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI, 
MUGUR ISĂRESCU 

Bucureşti, 25 mai 2004. 
Nr. 122. 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

HOT Ă R Â R E*) 
privind retragerea autorizaţiei de funcţionare 

a Cooperativei de credit CRIVĂŢ BOLDU 

A vând în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de 
retragere a autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit CRIV A T 
BOLDU, în baza mi.7 alin.3 din Nonnele Băncii Naţionale a României 
nr.6/2003 privind fuziunea şi divizarea cooperativelor de credit, 

În temeiul prevederilor art. 89 lit.a) liniuţa a patra din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, 
aprobată şi modificată prin Legea nr.200/2002, 

Banca Naţională a României hot ă r ă Ş t e: 

Art.1 Se retrage Autorizaţia de funcţionare seria B Nr. 0147 din data de 
23.09.2002 a Cooperativei de credit CRIVAT BOLDU, cu sediul în Boldu, 
corn. Boldu, judetul Buzau, număr de ordine în Registtul comerţului 

11 0/1 008/1992, unnare aprobării Băncii Naţionale a României privind cererea 
de fuziune a cooperativelor de credit Valea Macrisului Maracineni, Valea 
Slanicului Beceni, Vulcanii Noroiosi Berca, Crivat Boldu, Infratirea Parscov, 
Rmnnic Rmnnicu Sarat, Unirea Vadu Pasii, pentru următoarele motive: 

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, 
în numele Cooperativei de credit CRIV AT BOLDU a formulat cererea de 
retragere a autorizaţiei de funcţionare a acestei cooperative. În şedinţa din 
19.02.2004 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a 
aprobat cererea de fuziune prin absorbţie a cooperativelor de credit Valea 
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Macrisului Maracineni, Valea Slanicului Beceni, Vulcanii N oroiosi Berca, 
Crivat Boldu, Infratirea Parscov, Ramnic Ramnicu Sarat, Unirea Vadu Pasii. 

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit CRIVAT BOLDU este 
absorbită, întregul său patrimoniu transmiţându-se către Cooperativa de credit 
Valea Macrisului Maracineni. Prin urmare, aceasta urmează a-şi înceta 
activitatea. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală 
şi va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, 
Partea 1. 

GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI, 
MUGUR ISĂRESCU 

Bucureşti, 25 mai 2004. 
Nr. 123. 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

HOT Ă R Â R E*) 
privind retragerea autorizaţiei de funcţionare 

a Cooperativei de credit SPERANŢA POGOANELE 

Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de 
retragere a autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit SPERANTA 
POGOANELE, în baza mi.7 alin.3 din Normele Băncii Naţionale a României 
nr.6/2003 privind fuziunea şi divizarea cooperativelor de credit, 

În temeiul prevederilor art. 89 lit.a) liniuţa a patra din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, 
aprobată şi modificată prin Legea nr.200/2002, 

Banca Naţională a României hot ă r ă Ş t e: 

Art.l Se retrage Autorizaţia de funcţionare seria B NI'. 0148 din data de 
23.09.2002 a Cooperativei de credit SPERANTA POGOANELE, cu sediul în 
Pogoanele, Str. Libertatii, Bl. 5, Sc. A, Ap. 1, judetul Buzau, număr de ordine 
în RegistIul comerţului 1101108011991, unnare aprobării Băncii Naţionale a 
României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Istrita Buzau, 
Valea Buzaului Patarlagele, Pietroasa Pitroasele, Valea Calmatuiului Smeeni, 
Speranta Pogoanele, pentlu unnătoarele motive: 

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, 
în numele Cooperativei de credit SPERANT A POGOANELE a formulat 
cererea de retragere a autorizaţiei de funcţionare a acestei cooperative. În 
şedinţa din 19.02.2004 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a 
României a aprobat cererea de fuziune prin absorbţie a cooperativelor de 
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credit Istrita Buzau, Valea Buzaului Patarlagele, Pietroasa Pitroasele, Valea 
Calmatuiului Smeeni, Speranta Pogoanele. 

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit SPERANTA POGOANELE este 
absorbită, întregul său patrimoniu transmiţându-se către Cooperativa de credit 
Istrita Buzau. Prin unnare, aceasta urmează a-şi înceta activitatea. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală 
şi va intra în vigoare la data publicării ei în MonitOlul Oficial al României, 
Partea 1. 

GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI, 
MUGUR ISĂRESCU 

Bucureşti, 25 mai 2004. 
Nr. 124. 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

HOT Ă R Â R E*) 
privind retragerea autorizaţiei de funcţionare 

a Cooperativei de credit PIETROASA PIETROASELE 

Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de 
retragere a autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit PIETROASA 
PIETROASELE, în baza mi.7 alin.3 din Normele Băncii Naţionale a 
României nr.6/2003 privind fuziunea şi divizarea cooperativelor de credit, 

În temeiul prevederilor art. 89 lit.a) liniuţa a patra din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, 
aprobată şi modificată prin Legea nr.200/2002, 

Banca Naţională a României hot ă r ă Ş t e: 

Art.1 Se retrage Autorizaţia de funcţionare seria B Nr. 0149 din data de 
23.09.2002 a Cooperativei de credit PIETROASA PIETROASELE, cu sediul 
în Pietroasele, Sat Saringa, judetul Buzau, număr de ordine în Registrul 
comerţului 110/1083/1991, urmare aprobării Băncii Naţionale a României 
privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Istrita Buzau, Valea 
Buzaului Patarlagele, Pietroasa Pitroasele, Valea Calmatuiului Smeeni, 
Speranta Pogoanele, pentru următoarele motive: 

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, 
în numele Cooperativei de credit PIETROASA PIETROASELE a formulat 
cererea de retragere a autorizaţiei de funcţionare a acestei cooperative. În 
şedinţa din 19.02.2004 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a 
României a aprobat cererea de fuziune prin absorbţie a cooperativelor de 
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credit Istrita Buzau, Valea Buzaului Patarlagele, Pietroasa Pitroasele, Valea 
Calmatuiului Smeeni, Speranta Pogoanele. 

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit PIETROASA PIETROASELE 
este absorbită, întregul său patrimoniu transmiţându-se către Cooperativa de 
credit Istrita Buzau. Prin urmare, aceasta urmează a-şi înceta activitatea. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală 
şi va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, 
Paliea 1. 

GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI, 
MUGUR ISĂRESCU 

Bucureşti, 25 mai 2004. 
Nr. 125. 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

HOT Ă R Â R E*) 
privind retragerea autorizaţiei de funcţionare 

a Cooperativei de credit RÂMNIC RÂMNICU SĂRAT 

Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de 
retragere a autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit RAMNIC 
RAMNICU SARAT, în baza art.7 alin.3 din Normele Băncii Naţionale a 
României nr.6/2003 privind fuziunea şi divizarea cooperativelor de credit, 

În temeiul prevederilor ali. 89 lit.a) liniuţa a patra din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, 
aprobată şi modificată prin Legea nr.200/2002, 

Banca Naţională a României hot ă r ă Ş t e: 

Art.1 Se retrage Autorizaţia de funcţionare seria B Nr. 0150 din data de 
23.09.2002 a Cooperativei de credit RAMNIC RAMNICU SARAT, cu sediul 
în Ramnicu Sarat, Str. Zona Pod, Bl. 16A, Ap. Palier, judetul Buzau, număr 
de ordine în Registrul comerţului 11 0/1 077/1991, urmare aprobării Băncii 

Naţionale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit 
Valea Macrisului Maracineni, Valea Slanicului Beceni, Vulcanii Noroiosi 
Berca, Crivat Boldu, Infratirea Parscov, Ramnic Ramnicu Sarat, Unirea Vadu 
Pasii, pentru unnătoarele motive: 

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, 
în numele Cooperativei de credit RAMNIC RAMNICU SARAT a formulat 
cererea de retragere a autorizaţiei de funcţionare a acestei cooperative. În 
şedinţa din 19.02.2004 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a 
României a aprobat cererea de fuziune prin absorbţie a cooperativelor de 
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credit Valea Macrisului Maracineni, Valea Slanicului Beceni, Vulcanii 
Noroiosi Berca, Crivat Boldu, Infratirea Parscov, Ramnic Ramnicu Sarat, 
Unirea Vadu Pasii. 

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit RAMNIC RAMNICU SARAT 
este absorbită, întregul său patrimoniu transmiţându-se către Cooperativa de 
credit Valea Macrisului Maracineni. Prin urmare, aceasta urmează a-şi înceta 
activitatea. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală 
şi va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, 
PaIiea 1. 

GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI, 
MUGUR ISĂRESCU 

Bucureşti, 25 mai 2004. 
Nr. 126. 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

HOT Ă R Â R E*) 
privind retragerea autorizatiei de functionare 

a Cooperativei de credit VALEA CĂLMĂŢUIULUI SMEENI 

Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de 
retragere a autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit VALEA 
CALMATUIULUI SMEENI, în baza aIi.7 alin.3 din Normele Băncii 

Naţionale a României nr.6/2003 privind fuziunea şi divizarea cooperativelor 
de credit, 

În temeiul prevederilor art. 89 lit.a) liniuţa a patra din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, 
aprobată şi modificată prin Legea nr.200/2002, 

Banca Naţională a României hot ă r ă Ş t e: 

Art.1 Se retrage Autorizaţia de funcţionare seria B Nr. 0151 din data de 
23.09.2002 a Cooperativei de credit VALEA CALMATUIULUI SMEENI, cu 
sediul în Smeeni, com. Smeeni, Bl. 2A, Parter, judetul Buzau, număr de 
ordine în Registrul comerţului J1 0/1 08111991, urmare aprobării Băncii 

Naţionale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit 
Istrita Buzau, Valea Buzaului Patarlagele, Pietroasa Pitroasele, Valea 
Calmatuiului Smeeni, Speranta Pogoanele, pentru unnătoarele motive: 

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, 
în numele Cooperativei de credit VALEA CALMATUIULUI SMEENI a 
formulat cererea de retragere a autorizaţi ei de funcţionare a acestei 
cooperative. În şedinţa din 19.02.2004 Consiliul de administraţie al Băncii 
Naţionale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbţie a 
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cooperativelor de credit Istrita Buzau, Valea Buzaului Patarlagele, Pietroasa 
Pitroasele, Valea Calmatuiului Smeeni, Speranta Pogoanele. 

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit VALEA CALMATUIULUI 
SMEENI este absorbită, întregul său patrimoniu transmiţându-se către 

Cooperativa de credit Istrita Buzau. Prin unnare, aceasta unnează a-şi înceta 
activitatea. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală 
şi va intra în vigoare la data publicării ei în MonitOlul Oficial al României, 
Partea 1. 

GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI, 
MUGUR ISĂRESCU 

Bucureşti, 25 mai 2004. 
Nr. 127. 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

HOT Ă R Â R E*) 
privind retragerea autorizaţiei de funcţionare 
a Cooperativei de credit UNIREA VADU PAŞII 

Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de 
retragere a autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit UNIREA 
VADU PASII, în baza aIi.7 alin.3 din Normele Băncii Naţionale a României 
nI'.6/2003 privind fuziunea şi divizarea cooperativelor de credit, 

În temeiul prevederilor art. 89 lit.a) liniuţa a patra din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nI'.97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, 
aprobată şi modificată prin Legea nI'.200/2002, 

Banca Naţională a României hot ă r ă Ş te: 

Art.1 Se retrage Autorizaţia de funcţionare seria B Nr. 0152 din data de 
23.09.2002 a Cooperativei de credit UNIREA VADU PASII, cu sediul în 
Vadu Pasii, com. Vadu Pasii, judetul Buzau, număr de ordine în Registlul 
comerţului 1101106911991, urmare aprobării Băncii Naţionale a României 
privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Valea Macrisului 
Maracineni, Valea Slanicului Beceni, Vulcanii Noroiosi Berca, Crivat Boldu, 
Infratirea Parscov, RaInnic Ramnicu Sarat, Unirea Vadu Pasii, pentlu 
unnătoarele motive: 

Cu scrisoarea nI'. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, 
în numele Cooperativei de credit UNIREA V ADU PASII a formulat cererea 
de retragere a autorizaţiei de funcţionare a acestei cooperative. În şedinţa din 
19.02.2004 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a 
aprobat cererea de fuziune prin absorbţie a cooperativelor de credit Valea 

*) Hotărârea este reprodusă În facsimil. 
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Macrisului Maracineni, Valea Slanicului Beceni, Vulcanii Noroiosi Berea, 
Crivat Boldu, Infratirea Parscov, Ramnic Ramnicu Sarat, Unirea Vadu Pasii. 

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit UNIREA V ADU PASII este 
absorbită, întregul său patrimoniu transmiţându-se către Cooperativa de credit 
Valea Macrisului Maracineni. Prin urmare, aceasta urmează a-şi înceta 
activitatea. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală 
şi va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, 
Partea 1. 

GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI, 

MUGUR ISĂRESCU 
Bucureşti, 25 mai 2004. 
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Nr, 
crl. 

1, 
2, 

3, 
4, 
5, 
6, 
7, 

8, 
9, 

10, 
11, 
12, 

PRETURILE 
publicaţiilor legislative pentru anul 2004 

pe suport tradiţional 

Valoarea 

Denumirea publicaţiei 
abonamentului 

anual 
- lei - Trim, I 

Monitorul Oficial, Partea 1, În limba română 9,875,000 2.468,750 
Monitorul Oficial, Partea 1, În limba română, 1,780,000 
numere bis*) 
Monitorul Oficial, Partea 1, În limba maghiară 7,900,000 1,975,000 

Monitorul Oficial, Partea a II-a 12,500,000 3,125,000 
Monitorul Oficial, Partea a III-a 2,530,000 632,500 
Monitorul Oficial, Partea a IV-a 10,680,000 2,670,000 

Monitorul Oficial, Partea a VI-a 9,850,000 2.462,500 
Colecţia Legislaţia României 2,500,000 625,000 
Colecţia de hotărâri ale Guvernului şi alte 4,150,000 1,038,000 
acte normative 
Repertoriul actelor normative 625,000 
Decizii ale Curţii Constituţionale 470,000 
Ediţii trilingve 2,500,000 

Valoarea 
abonamentului trimestrial 

- lei -

Trim, II Trim, III 

2,715,750 2,987,500 

1,975,000 1,975,000 
3,125,000 3,125,000 

632,500 632,500 
2,670,000 2,670,000 

2.462,500 2.462,500 
687,500 756,500 

1,141,500 1,255,500 

*) Cu excepţia numerelor bis În care se publică acte cu un volum extins şi care interesează doar un număr restrâns de utilizatori, 

Trim, IV 

3,286,000 

1,975,000 
3,125,000 

632,500 
2,670,000 

2.462,500 
832,500 

1,381,500 

Toate publicaţiile Regiei Autonome "Monitorul Oficial" sunt purtătoare de T_V_A_ În cotă de 9%, aceasta fiind 
inclusă În preţul de abonament_ 

Pentru siguranţa clienţilor, abonamentele la publicaţiile Regiei Autonome "Monitorul Oficial" se pot efectua prin 
următorii difuzori: 

• COMPANIA NAŢIONALĂ "POŞTA ROMÂNĂ" - SA 

• RODIPET - SA 

• INTERPRESS SPORT - S.R.L. 

prin oficiile sale poştale 

prin toate filialele 

Bucuresti, str. Hristo Botev nr. 6 
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09) 

• PRESS EXPRES - S.R.L. 

• M.T. PRESS IMPEX - S.R.L. 

• INFO EUROTRADING - SA 

• ACTA LEGIS - S.R.L. 

• CURIER PRESS - SA 

Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9 
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712) 

Bucuresti, bd. Basarabia nr. 256 
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16) 

Bucureşti, Splaiul Independenţei nr.202A 
(telefon/fax: 212.73.54) 

Bucuresti, str. Banul Udrea nr. 10, 
(telefon/fax: 411.91.79) 

Brasov, str. Traian Grozăvescu nr. 7 
(telefon/fax: 0268/47.05.96) 

• MIMPEX - S.R.L. Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1 
(telefon/fax: 0254/71.92.43) 

• CALLIOPE - S.R.L. Ploieşti, str. Candiano Popescu nr. 36 
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01) 

• ASTOR-MED - S.R.L. laşi, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2 
(telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27) 
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şi nr, 5069427282 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti ' 
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Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, şos, panduri nr, 1, 
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