
Cuprins general

Noul Cod penal  ___________________________________________1

Index  _______________________________________________176

Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a  

Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (extras)   ______________189





Lista de abrevieri  
ale reglementărilor citate

CP 1969[1] Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, 

republicată în M. Of. nr. 65 din 16 aprilie 1997;

C. Rom. Constituţia României din 1991, republicată în M. Of. 
nr. 767 din 31 octombrie 2003;

CDFUE Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 
publicată în J.O. nr. C 326 din 26 octombrie 2012;

CEDO Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 
noiembrie 1950, ratiicată prin Legea nr. 30/1994, 
publicată în M. Of. nr. 135 din 31 mai 1994;

Legea nr. 51/1991 Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a 
României, publicată în M. Of. nr. 163 din 7 august 1991; 
ulterior, legea a fost republicată în M. Of. nr. 190 din 18 
martie 2014;

Legea nr. 60/1991 Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfă şu rarea 
adunărilor publice, republicată în M. Of. nr. 888 din 29 
septembrie 2004; ulterior, legea a fost republicată în 
M. Of. nr. 186 din 14 martie 2014;

Legea nr. 61/1991 Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii 
şi liniştii publice, republicată în M. Of. nr. 77 din 31 
ianuarie 2011; ulterior, legea a fost republicată în M. Of. 
nr. 96 din 7 februarie 2014;

Legea nr. 51/1995 Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat, republicată în M. Of. nr. 98 din 
7 februarie 2011;

[1]  Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a noului Cod penal utilizează sintagma „Codul pe-

nal din 1969” pentru a desemna vechiul Cod penal, astfel încât, în prezenta lucrare, brevitatis causa, 

am folosit prescurtarea „CP 1969”.



Legea nr. 3/2000 Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, publicată în M. Of. nr. 84 din 24 
februarie 2000;

Legea nr. 78/2000 Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în M. Of. 
nr. 219 din 18 mai 2000;

Legea nr. 188/2000 Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, 
republicată în M. Of. nr. 738 din 20 octombrie 2011;

O.U.G. nr. 105/2001 O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a 
României, publicată în M. Of. nr. 352 din 30 iunie 2001, 
aprobată cu modiicări prin Legea nr. 243/2002;

Legea nr. 678/2001 Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea 
traicului de persoane, publicată în M. Of. nr. 783 din 
11 decembrie 2001;

O.U.G. nr. 194/2002 O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în 
România, republicată în M. Of. nr. 421 din 5 iunie 
2008, aprobată cu modiicări şi completări prin Legea 
nr. 357/2003;

O.U.G. nr. 195/2002 O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată în M. Of. nr. 670 din 3 august 
2006, aprobată cu modiicări şi completări prin Legea 
nr. 49/2006;

Legea nr. 365/2002 Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, 
republicată în M. Of. nr. 959 din 29 noiembrie 2006;

Legea nr. 682/2002 Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, 
publicată în M. Of. nr. 964 din 28 decembrie 2002; 
ulterior, legea a fost republicată în M. Of. nr. 288 din 
18 aprilie 2014;

Legea nr. 39/2003 Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea 
criminalităţii organizate, publicată în M. Of. nr. 50 din 
29 ianuarie 2003;

O.U.G. nr. 93/2003 O.U.G. nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin 
mijloace electronice la referendumul naţional privind 
revizuirea Constituţiei, publicată în M. Of. nr. 716 din 
14 octombrie 2003, aprobată prin Legea nr. 542/2003;



Legea nr. 104/2003 Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor 
umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de 
la cadavre în vederea transplantului, publicată în 
M. Of. nr. 222 din 3 aprilie 2003; ulterior, legea a fost 
republicată în M. Of. nr. 213 din 25 martie 2014;

Legea nr. 

161/2003,  

Titlul III

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în M. Of. 
nr. 279 din 21 aprilie 2003;

Legea nr. 196/2003 Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea 
pornograiei, republicată în M. Of. nr. 87 din 4 februarie 
2008; ulterior, legea a fost republicată în M. Of. nr. 198 
din 20 martie 2014;

Legea nr. 67/2004 Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, republicată în M. Of. 
nr. 333 din 17 mai 2007; ulterior, legea a fost abrogată 
prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale (M. Of. nr. 349 din 20 mai 
2015);

Legea nr. 272/2004 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, publicată în M. Of. nr. 557 din 
23 iunie 2004; ulterior, legea a fost republicată în M. Of. 
nr. 159 din 5 martie 2014;

Legea nr. 295/2004 Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al 
muniţiilor, republicată în M. Of. nr. 814 din 17 noiembrie 
2011; ulterior, legea a fost republicată în M. Of. nr. 425 
din 10 iunie 2014;

Legea nr. 370/2004 Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 
României, republicată în M. Of. nr. 650 din 
12 septembrie 2011;

Legea nr. 554/2004 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, 
publicată în M. Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004;

Legea nr. 85/2006 Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
publicată în M. Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006; ulterior, 
legea a fost abrogată prin Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
(M. Of. nr. 466 din 25 iunie 2014);



Legea nr. 95/2006 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
publicată în M. Of. nr. 372 din 28 aprilie 2006; ulterior, 
legea a fost republicată în M. Of. nr. 652 din 28 august 
2015;

Legea nr. 319/2006 Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, 
publicată în M. Of. nr. 646 din 26 iulie 2006;

Legea nr. 33/2007 Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European, republicată în 
M. Of. nr. 627 din 31 august 2012;

O.U.G. nr. 64/2007 O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în 
M. Of. nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată cu modiicări 
şi completări prin Legea nr. 109/2008;

Legea nr. 35/2008 Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului, publicată în M. Of. nr. 196 
din 13 martie 2008; ulterior, legea a fost abrogată prin 
Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (M. Of. 
nr. 553 din 24 iulie 2015);

Legea nr. 216/2011 Legea nr. 216/2011 privind interzicerea activităţii de 
cămătărie, publicată în M. Of. nr. 827 din 22 noiembrie 
2011;

NCPP Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, 
publicată în M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010.



Legea nr. 286/2009  
privind Codul penal 

publicată în  
M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009

cu modiicările şi completările aduse prin:
  Legea nr. 27/2012 pentru modiicarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii 

nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 180 din 20 martie 2012);
  Legea nr. 63/2012 pentru modiicarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii 

nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 258 din 19 aprilie 2012);
  Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 

(M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012);
  Decizia Curţii Constituţionale nr. 265/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate 

a dispoziţiilor art. 5 din Codul penal (M. Of. nr. 372 din 20 mai 2014);
 Decizia Curţii Constituţionale nr. 508/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate 

a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal (M. Of. nr. 843 din 19 noiembrie 2014);
 Legea nr. 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal 

(M. Of. nr. 887 din 5 decembrie 2014);
	Decizia Curţii Constituţionale nr. 732/2014 referitoare la excepţia de ne constituţionalitate 

a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) şi (3) din Codul penal (M. Of. nr. 69 din 27 ianuarie 2015);
	Decizia Curţii Constituţionale nr. 11/2015 referitoare la excepţia de necontituţionalitate 

a dispoziţiilor art. 1121 alin. (2) lit. a) din Codul penal (M. Of. nr. 102 din 9 februarie 2015);
 





Noul Cod penal 

CupriNs Art.

Partea generală __________________________________________1-187

titlul I. legea penală şi limitele ei de aplicare ______________________1-14

Capitolul I. Principii generale ____________________________________1-2
Capitolul II. Aplicarea legii penale _______________________________3-14

Secţiunea 1. Aplicarea legii penale în timp ______________________3-7
Secţiunea a 2-a. Aplicarea legii penale în spaţiu _________________8-14

titlul II. Infracţiunea ___________________________________________15-52

Capitolul I. Dispoziţii generale _________________________________15-17
Capitolul II. Cauzele justiicative _______________________________18-22
Capitolul III. Cauzele de neimputabilitate_________________________23-31
Capitolul IV. Tentativa _______________________________________32-34
Capitolul V. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni___________________35-45
Capitolul VI. Autorul şi participanţii _____________________________46-52

titlul III. Pedepsele __________________________________________53-106

Capitolul I. Categoriile pedepselor ______________________________53-55
Capitolul II. Pedepsele principale_______________________________56-64

Secţiunea 1. Detenţiunea pe viaţă ___________________________56-59
Secţiunea a 2-a. Închisoarea _________________________________ 60
Secţiunea a 3-a. Amenda __________________________________61-64

Capitolul III. Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare _______65-70
Secţiunea 1. Pedeapsa accesorie _____________________________ 65
Secţiunea a 2-a. Pedepsele complementare ___________________66-70

Capitolul IV. Calculul duratei pedepselor _________________________71-73
Capitolul V. Individualizarea pedepselor ________________________74-106

Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________________ 74
Secţiunea a 2-a. Circumstanţele atenuante şi circumstanţele  

agravante ___________________________________________75-79
Secţiunea a 3-a. Renunţarea la aplicarea pedepsei _____________80-82
Secţiunea a 4-a. Amânarea aplicării pedepsei __________________83-90
Secţiunea a 5-a. Suspendarea executării pedepsei sub  

supraveghere ________________________________________91-98
Secţiunea a 6-a. Liberarea condiţionată _____________________99-106

titlul IV. Măsurile de siguranţă _______________________________ 107-1121

Capitolul I. Dispoziţii generale _______________________________107-108
Capitolul II. Regimul măsurilor de siguranţă ___________________ 109-1121



Cuprins  NCp  •  4

titlul V. Minoritatea _________________________________________113-134

Capitolul I. Regimul răspunderii penale a minorului_______________113-116
Capitolul II. Regimul măsurilor educative neprivative de libertate ____117-123
Capitolul III. Regimul măsurilor educative privative de libertate _____124-127
Capitolul IV. Dispoziţii comune ______________________________128-134

titlul VI. răspunderea penală a persoanei juridice _______________135-151

Capitolul I. Dispoziţii generale _______________________________135-137
Capitolul II. Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei  

juridice ______________________________________________138-145
Capitolul III. Dispoziţii comune _______________________________146-151

titlul VII. Cauzele care înlătură răspunderea penală ______________152-159

titlul VIII. Cauzele care înlătură sau modiică executarea  
pedepsei _______________________________________________160-164

titlul IX. Cauzele care înlătură consecinţele condamnării _________165-171

titlul X. Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală _______172-187

Partea sPeCIală _________________________________________188-446

titlul I. Infracţiuni contra persoanei ____________________________188-227

Capitolul I. Infracţiuni contra vieţii ____________________________188-192
Capitolul II. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii _____193-198
Capitolul III. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie ____199-200
Capitolul IV. Agresiuni asupra fătului __________________________201-202
Capitolul V. Infracţiuni privind obligaţia de asistenţă a celor  

în primejdie ___________________________________________203-204
Capitolul VI. Infracţiuni contra libertăţii persoanei ________________205-208
Capitolul VII. Traicul şi exploatarea persoanelor vulnerabile _______209-217
Capitolul VIII. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale _______218-223
Capitolul IX. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii  

private ______________________________________________224-227
titlul II. Infracţiuni contra patrimoniului ________________________228-256

Capitolul I. Furtul _________________________________________228-232
Capitolul II. Tâlhăria şi pirateria ______________________________233-237
Capitolul III. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea  

încrederii ____________________________________________238-248
Capitolul IV. Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace  

de plată electronice ____________________________________249-252
Capitolul V. Distrugerea şi tulburarea de posesie ________________253-256

titlul III. Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat _________257-265

Capitolul I. Infracţiuni contra autorităţii _________________________257-261
Capitolul II. Infracţiuni privind frontiera de stat ___________________262-265

titlul IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei ____________________266-288

titlul V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu ____________________289-309

Capitolul I. Infracţiuni de corupţie_____________________________289-294



5  •  nCp Cuprins

Capitolul II. Infracţiuni de serviciu ____________________________295-309
titlul VI. Infracţiuni de fals ___________________________________310-328

Capitolul I. Falsiicarea de monede, timbre sau de alte valori _______310-316
Capitolul II. Falsiicarea instrumentelor de autentiicare sau de  

marcare _____________________________________________317-319
Capitolul III. Falsuri în înscrisuri ______________________________320-328

titlul VII. Infracţiuni contra siguranţei publice ___________________329-366

Capitolul I. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate ____329-333
Capitolul II. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile  

publice ______________________________________________334-341
Capitolul III. Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor,  

materialelor nucleare şi al materiilor explozive _______________342-347
Capitolul IV. Infracţiuni privitoare la regimul stabilit  

pentru alte activităţi reglementate de lege ___________________348-351
Capitolul V. Infracţiuni contra sănătăţii publice __________________352-359
Capitolul VI. Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor  

şi datelor informatice ___________________________________360-366
titlul VIII. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind  

convieţuirea socială _____________________________________367-384

Capitolul I. Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice ______________367-375
Capitolul II. Infracţiuni contra familiei __________________________376-380
Capitolul III. Infracţiuni contra libertăţii religioase şi  

respectului datorat persoanelor decedate ___________________381-384
titlul IX. Infracţiuni electorale ________________________________385-393

titlul X. Infracţiuni contra securităţii naţionale __________________394-412

titlul XI. Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate ____413-437

Capitolul I. Infracţiuni săvârşite de militari ______________________413-431
Capitolul II. Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili ____________432-437

titlul XII. Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război _____438-445

Capitolul I. Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii _____________438-439
Capitolul II. Infracţiuni de război______________________________440-445

titlul XIII. Dispoziţii inale _______________________________________ 446


