
Titlul VII. Cauzele care înlătură  
răspunderea penală

Decizie de îndrumare. Prin Decizia de îndrumare nr. 1/1987, Tribunalul Suprem a dispus: 
„În cazurile când legea penală prevede că anumite efecte juridice se produc în raport cu 
data săvârşirii infracţiunii, prin această expresie se înţelege data actului de executare ce 
caracterizează latura obiectivă a infracţiunii, iar nu data consumării acesteia prin producerea 
rezultatului. Încadrarea juridică a faptei va fi dată însă în raport cu rezultatul produs, în toate 
cazurile când încadrarea este condiţionată de producerea unui anumit rezultat. În cazul 
infracţiunilor continue data săvârşirii este aceea a încetării acţiunii sau inacţiunii, iar în cazul 
infracţiunilor continuate, aceasta este data comiterii ultimei acţiuni sau inacţiuni. În raport cu 
această dată se produc consecinţele juridice referitoare la aplicarea legii penale în spaţiu şi 
în timp, minoritate, prescripţia răspunderii penale, amnistie şi graţiere, precum şi orice alte 
consecinţe care sunt condiţionate de epuizarea activităţii infracţionale. Celelalte consecinţe 
ale infracţiunilor continue şi continuate, cum sunt cele referitoare la stabilirea stării de recidivă, 
revocarea liberării condiţionate, a suspendării condiţionate a executării pedepsei, a obligării 
la muncă corecţională, la înlăturarea beneficiului graţierii, la întreruperea cursului prescripţiei 
şi a termenului de reabilitare, se produc din momentul în care elementele constitutive ale 
infracţiunii sunt întrunite, potrivit legii, şi făptuitorul poate fi tras la răspundere penală”.

Legislaţie conexă: art. 67 alin. (22) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organiza
rea profesiei de mediator (M. Of. nr. 441 din 22 mai 2006). 

Art. 152. Efectele amnistiei. (1) Amnistia înlătură răspunderea penală pentru 
infracţiunea săvârşită. Dacă intervine după condamnare, ea înlătură şi executarea 
pedepsei pronunţate, precum şi celelalte consecinţe ale condamnării. Amenda 
încasată anterior amnistiei nu se restituie. 

(2) Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor 
persoanei vătămate. [R.A.: art. 119 CP 1969]

Legislaţie conexă: art. 73 alin. (3) lit. i) C. Rom.

Art. 153. Prescripţia răspunderii penale. (1) Prescripţia înlătură răspunderea 
penală.

(2)[1] Prescripţia nu înlătură răspunderea penală în cazul:
a) infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, indiferent de data la 

care au fost comise;
b) infracţiunilor prevăzute la art. 188 şi 189 şi al infracţiunilor intenţionate urmate 

de moartea victimei;
c)[2] infracţiunilor prevăzute la art. 209211, art. 213, art. 218220 şi art. 282.

[1]  Alin. (2) al art. 153 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 1 din Legea 
nr. 27/2012.

[2] Lit. c) de la alin. (2) al art. 153 a fost introdusă prin art. I pct. 1 din Legea nr. 217/2020 şi este 
reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 186/2021.
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(3)[1] Prescripţia nu înlătură răspunderea penală nici în cazul infracţiunilor prevăzute 
la alin. (2) lit. b) pentru care nu sa împlinit termenul de prescripţie, generală sau 
specială, la data intrării în vigoare a acestei dispoziţii. [R.A.: art. 121 CP 1969]

Legislaţie conexă: ► Convenţia asupra imprescriptibilităţii crimelor de război şi a crimelor 
contra umanităţii, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 26 
noiembrie 1968, ratificată prin Decretul nr. 547/1969 (B. Of. nr. 83 din 30 iulie 1969); 
► Convenţia europeană din 25 ianuarie 1974 privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva 
umanităţii şi a crimelor de război, ratificată prin O.G. nr. 91/1999 (M. Of. nr. 425 din 31 
august 1999).

Art. 154. Termenele de prescripţie a răspunderii penale. (1) Termenele de 
prescripţie a răspunderii penale sunt:

a) 15 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii 
pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani;

b) 10 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii 
mai mare de 10 ani, dar care nu depăşeşte 20 de ani;

c) 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii 
mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani;

d) 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii 
mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani;

e) 3 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii 
care nu depăşeşte un an sau amenda.

(2) Termenele prevăzute în prezentul articol încep să curgă de la data săvârşirii 
infracţiunii. În cazul infracţiunilor continue termenul curge de la data încetării acţiunii 
sau inacţiunii, în cazul infracţiunilor continuate, de la data săvârşirii ultimei acţiuni 
sau inacţiuni, iar în cazul infracţiunilor de obicei, de la data săvârşirii ultimului act.

(3) În cazul infracţiunilor progresive, termenul de prescripţie a răspunderii penale 
începe să curgă de la data săvârşirii acţiunii sau inacţiunii şi se calculează în raport 
cu pedeapsa corespunzătoare rezultatului definitiv produs.

(4)[2] În cazul infracţiunilor de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile şi 
al infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale, altele decât cele prevăzute la 
art. 153 alin. (2) lit. c), precum şi al infracţiunii de pornografie infantilă, săvârşite faţă 
de un minor, termenul de prescripţie începe să curgă de la data la care acesta a 
devenit major. Dacă minorul a decedat înainte de împlinirea majoratului, termenul de 
prescripţie începe să curgă de la data decesului. [R.A.: art. 122 alin. (1) şi (2) CP 1969]

Recurs în interesul legii. Prin Decizia nr. 5/2019 (M. Of. nr. 334 din 2 mai 2019), Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, a 
admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în interpretarea şi aplicarea art. 174, cu referire la 
art. 154 alin. (2) teza I din Codul penal, a stabilit:
„Prin data săvârşirii infracţiunii şi, implicit, data de la care începe să curgă termenul de 
prescripţie a răspunderii penale în cazul infracţiunilor simple a căror latură obiectivă implică 

[1]  Alin. (3) al art. 153 a fost introdus prin art. II pct. 2 din Legea nr. 27/2012.
[2] Alin. (4) al art. 154 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 2 din Legea 

nr. 186/2021.

Art. 154
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producerea unei pagube ori realizarea unui folos necuvenit pe o perioadă de timp se înţelege 
momentul apariţiei primei pagube ori al obţinerii primului folos necuvenit”.

Art. 155. Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale. (1) Cursul 
termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act 
de procedură în cauză. 

(2) După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie.
(3) Întreruperea cursului prescripţiei produce efecte faţă de toţi participanţii la 

infracţiune, chiar dacă actul de întrerupere priveşte numai pe unii dintre ei.
(4)[1] Termenele prevăzute la art. 154, dacă au fost depăşite cu încă o dată, vor 

fi socotite îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni. 
(5) Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă 

un nou termen de prescripţie a răspunderii penale. [R.A.: art. 123 şi art. 124 CP 1969]

Constituţionalitate. Prin Decizia nr. 297/2018 (M. Of. nr. 518 din 25 iunie 2018), Curtea 
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că soluţia legislativă 
care prevede întreruperea cursului termenului prescripţiei răspunderii penale prin 
îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză”, din cuprinsul dispoziţiilor art. 155 
alin. (1) din Codul penal, este neconstituţională. 

Art. 156. Suspendarea cursului prescripţiei răspunderii penale. (1) Cursul 
termenului prescripţiei răspunderii penale este suspendat pe timpul cât o dispoziţie 
legală sau o împrejurare de neprevăzut ori de neînlăturat împiedică punerea în 
mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal.

(2) Prescripţia îşi reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare.
[R.A.: art. 128 alin. (1) şi (3) CP 1969]

Notă. Potrivit art. 43 alin. (8) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă 
pe teritoriul României (M. Of. nr. 212 din 16 martie 2020), „Pe durata stării de urgenţă, în 
cauzele în care nu se efectuează acte de urmărire penală sau procesul penal este suspendat 
potrivit prezentului decret, prescripţia răspunderii penale se suspendă”.
Conform art. 64 alin. (13) din Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe 
teritoriul României (M. Of. nr. 311 din 14 aprilie 2020), „Pe durata stării de urgenţă, în cauzele 
în care nu se efectuează acte de urmărire penală sau procesul penal este suspendat potrivit 
prezentului decret, prescripţia răspunderii penale se suspendă. Suspendarea operează 
de drept, fără a fi necesară emiterea unei ordonanţe sau a unei încheieri în acest scop”.

Art. 157. Lipsa plângerii prealabile. (1) În cazul infracţiunilor pentru care punerea 
în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile 
de către persoana vătămată, lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală.

(2) Fapta care a adus o vătămare mai multor persoane atrage răspunderea 
penală, chiar dacă plângerea prealabilă sa făcut numai de către una dintre ele.

(3) Fapta atrage răspunderea penală a tuturor persoanelor fizice sau juridice 
care au participat la săvârşirea acesteia, chiar dacă plângerea prealabilă sa făcut 
numai cu privire la una dintre acestea.

[1]  Alin. (4) al art. 155 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 245 pct. 18 din Legea 
nr. 187/2012. 

Art. 155‑157
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(4) În cazul în care cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu 
ori cu capacitatea de exerciţiu restrânsă sau o persoană juridică ce este reprezentată 
de făptuitor, acţiunea penală se poate pune în mişcare şi din oficiu.

(5) Dacă persoana vătămată a decedat sau în cazul persoanei juridice aceasta a 
fost lichidată, înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea 
plângerii, acţiunea penală poate fi pusă în mişcare din oficiu. [R.A.: art. 131 alin. (1) 
şi (3)‑(5) CP 1969]

Decizie de îndrumare. Prin Decizia de îndrumare nr. 6/1973, Tribunalul Suprem a dispus: 
„În cazurile în care legea condiţionează punerea în mişcare a acţiunii penale de introducerea 
unei plângeri prealabile, persoana vătămată fiind un minor lipsit de capacitate de exerciţiu 
sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, organul de urmărire penală se poate sesiza 
oricând din oficiu, fără a fi obligat să verifice dacă cel îndreptăţit a reclama a introdus 
plângere prealabilă în termenul legal ori a declarat că nu introduce o astfel de plângere”.

Legislaţie conexă: art. 69 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei 
de mediator (M. Of. nr. 441 din 22 mai 2006).

Art. 158. Retragerea plângerii prealabile. (1) Retragerea plângerii prealabile 
poate interveni până la pronunţarea unei hotărâri definitive, în cazul infracţiunilor 
pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea 
unei plângeri prealabile. 

(2) Retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală a persoanei cu 
privire la care plângerea a fost retrasă.

(3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, retragerea plângerii 
prealabile se face numai de reprezentanţii lor legali. În cazul persoanelor cu capa
citate de exerciţiu restrânsă, retragerea se face cu încuviinţarea persoanelor pre
văzute de lege.

(4) În cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este 
condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile, dar acţiunea penală a fost 
pusă în mişcare din oficiu în condiţiile legii, retragerea plângerii produce efecte 
numai dacă este însuşită de procuror. [R.A.: art. 131 alin. (2) CP 1969]

Art. 159. Împăcarea. (1) Împăcarea poate interveni în cazul în care punerea în 
mişcare a acţiunii penale sa făcut din oficiu, dacă legea o prevede în mod expres.

(2) Împăcarea înlătură răspunderea penală şi stinge acţiunea civilă.
(3) Împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a in

tervenit şi dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanţei.
(4) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, împăcarea se face numai 

de reprezentanţii lor legali, iar persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă se 
pot împăca cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege.

(5) În cazul persoanei juridice, împăcarea se realizează de reprezentantul său 
legal sau convenţional ori de către persoana desemnată în locul acestuia. Împăcarea 
intervenită între persoana juridică ce a săvârşit infracţiunea şi persoana vătămată nu 
produce efecte faţă de persoanele fizice care au participat la comiterea aceleiaşi fapte.

(6) În cazul în care infracţiunea este săvârşită de reprezentantul persoanei juridice 
vătămate, dispoziţiile art. 158 alin. (4) se aplică în mod corespunzător. [R.A.: art. 132 
CP 1969]

Art. 158‑159
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Constituţionalitate. Prin Decizia nr. 508/2014 (M. Of. nr. 843 din 19 noiembrie 2014), 
Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile 
art. 159 alin. (3) din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care se aplică tuturor 
inculpaţilor trimişi în judecată înaintea datei intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal şi pentru care la acea dată momentul citirii actului de sesizare 
fusese depăşit. 

Recurs în interesul legii (CP 1969). Prin Decizia nr. 34/2008 (M. Of. nr. 152 din 11 martie 
2009), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, în interpretarea dispoziţiilor art. 132 
CP 1969 (art. 159 CP actual – n.r.), a stabilit:
„În cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată 
de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată şi asistenţa juridică 
este obligatorie potrivit art. 171 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală (art. 90 CPP 
actual – n.r.), instanţa dispune încetarea procesului penal ca urmare a împăcării părţilor 
numai în prezenţa apărătorului ales sau a apărătorului din oficiu”.
Notă. Potrivit Codului penal actual, împăcarea poate interveni numai în cazul infracţiunilor 
pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu.

Art. 159



Titlul VIII. Cauzele care înlătură  
sau modifică executarea pedepsei

Art. 160. Efectele graţierii. (1) Graţierea are ca efect înlăturarea, în totul sau 
în parte, a executării pedepsei ori comutarea acesteia în alta mai uşoară. 

(2) Graţierea nu are efecte asupra pedepselor complementare şi măsurilor 
educative neprivative de libertate, în afară de cazul când se dispune altfel prin actul 
de graţiere.

(3) Graţierea nu are efect asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor 
persoanei vătămate.

(4) Graţierea nu are efecte asupra pedepselor a căror executare este suspendată 
sub supraveghere, în afară de cazul în care se dispune altfel prin actul de graţiere. 
[R.A.: art. 120 CP 1969]

Recurs în interesul legii (CP 1969). A se vedea Decizia nr. X/2005 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, redată în extras supra, la art. 39.

Decizie de îndrumare. 1. A se vedea Decizia de îndrumare nr. 1/1987 a Tribunalului 
Suprem, redată în extras supra, la Titlul VII din Partea generală.
2. Prin Decizia de îndrumare nr. 2/1987, Tribunalul Suprem a dispus: „Condamnatul pentru 
care, anterior adoptării actului de graţiere, s‑a dispus liberarea condiţionată ori încetarea 
obligării la muncă corecţională beneficiază de graţiere condiţionată. În cazul săvârşirii de 
către condamnat a unei infracţiuni intenţionate, înainte de împlinirea duratei pedepsei, 
cât şi a termenului de condiţie prevăzut în actul de graţiere, el pierde beneficiul graţierii 
şi se aplică prevederile art. 61 din Codul penal (art. 104 CP actual – n.r.) (...). Dacă cel 
condamnat săvârşeşte o infracţiune intenţionată după împlinirea duratei pedepsei, dar 
înainte de împlinirea termenului prevăzut de actul de graţiere, el pierde beneficiul graţierii, 
fără alte efecte privind executarea pedepsei. În situaţia când cel liberat condiţionat sau 
condamnatul pentru care s‑a dispus încetarea obligării la muncă corecţională nu a săvârşit 
o altă infracţiune intenţionată până la împlinirea duratei pedepsei, precum şi a termenului 
de condiţie prevăzut de actul de graţiere, graţierea îşi produce toate efectele de la data 
adoptării actului de graţiere”.

Legislaţie conexă: ► art. 73 alin. (3) lit. i) şi art. 94 lit. d) C. Rom.; ► Legea nr. 546/2002 
privind graţierea şi procedura acordării graţierii, republicată (M. Of. nr. 287 din 18 aprilie 2014).

Art. 161. Prescripţia executării pedepsei. (1) Prescripţia înlătură executarea 
pedepsei principale.

(2)[1] Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale în cazul:
a) infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, indiferent de data la 

care au fost comise;
b) infracţiunilor prevăzute la art. 188 şi 189 şi al infracţiunilor intenţionate urmate 

de moartea victimei.

[1]  Alin. (2) al art. 161 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 3 din Legea 
nr. 27/2012. 
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(3)[1] Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale nici în cazul infrac
ţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. b) pentru care, la data intrării în vigoare a acestei 
dispoziţii, nu sa împlinit termenul de prescripţie a executării. [R.A.: art. 125 CP 1969]

Legislaţie conexă: ► Convenţia asupra imprescriptibilităţii crimelor de război şi a crimelor 
contra umanităţii, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 26 
noiembrie 1968, ratificată prin Decretul nr. 547/1969 (B. Of. nr. 83 din 30 iulie 1969); 
► Convenţia europeană din 25 ianuarie 1974 privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva 
umanităţii şi a crimelor de război, ratificată prin O.G. nr. 91/1999 (M. Of. nr. 425 din 31 
august 1999).

Art. 162. Termenele de prescripţie a executării pedepsei. (1) Ter menele de 
prescripţie a executării pedepsei pentru persoana fizică sunt:

a) 20 de ani, când pedeapsa care urmează a fi executată este detenţiunea pe 
viaţă sau închisoarea mai mare de 15 ani;

b) 5 ani, plus durata pedepsei ce urmează a fi executată, dar nu mai mult de 
15 ani, în cazul celorlalte pedepse cu închisoarea;

c) 3 ani, în cazul când pedeapsa este amenda.
(2) Termenele prevăzute în alin. (1) se socotesc de la data când hotărârea de 

condamnare a rămas definitivă.
(3) În cazul revocării sau anulării amânării aplicării pedepsei, suspendării executării 

pedepsei sub supraveghere ori liberării condiţionate, termenul de prescrip ţie începe 
să curgă de la data când hotărârea de revocare sau anulare a rămas definitivă.

(4) În cazul revocării liberării condiţionate, în condiţiile art. 104 alin. (1), termenul 
de prescripţie începe să curgă de la data când hotărârea de revocare a rămas 
definitivă şi se calculează în raport cu restul de pedeapsă neexecutat.

(5) În cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, termenul de 
prescripţie curge de la data când hotărârea de înlocuire a rămas definitivă şi se 
calculează în raport cu durata pedepsei închisorii.

(6) Pedepsele complementare aplicate persoanei fizice şi măsurile de siguranţă 
nu se prescriu.

(7) Prin pedeapsa ce se execută se înţelege pedeapsa stabilită de instanţă, 
ţinânduse cont de cauzele ulterioare de modificare a acesteia. [R.A.: art. 126 alin. (1) 
şi (2)‑(5) şi art. 130 CP 1969]

Art. 163. Întreruperea cursului prescripţiei executării pedepsei. (1) Cursul 
termenului de prescripţie a executării pedepsei se întrerupe prin începerea executării 
pedepsei. Sustragerea de la executare, după începerea executării pedepsei, face 
să curgă un nou termen de prescripţie de la data sustragerii.

(2) Cursul termenului de prescripţie a executării se întrerupe şi prin săvârşirea 
din nou a unei infracţiuni.

(3) Cursul termenului de prescripţie a executării pedepsei amenzii se întrerupe 
şi prin înlocuirea obligaţiei de plată a amenzii cu obligaţia de a presta o muncă 
neremunerată în folosul comunităţii. [R.A.: art. 127 CP 1969]

[1]  Alin. (3) al art. 161 a fost introdus prin art. II pct. 4 din Legea nr. 27/2012.

Art. 162‑163
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Recurs în interesul legii (CP 1969). Prin Decizia nr. 2/2012 (M. Of. nr. 281 din 27 aprilie 
2012), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în 
interesul legii, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea 
nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, şi 
ale art. 127 din CP 1969 (art. 163 CP actual – n.r.), a stabilit:
„Transmiterea directă a mandatului european de arestare emis de autorităţile române către 
autorităţile judiciare ale altui stat membru, pe teritoriul căruia a fost localizată persoana, 
indiferent dacă aceasta este sau nu arestată provizoriu în vederea predării, are efect de 
întrerupere a prescripţiei executării pedepsei. 
Nu produce efect întreruptiv de prescripţie transmiterea mandatului european de arestare 
prin difuzare”.

Decizie de îndrumare. A se vedea Decizia de îndrumare nr. 1/1987 a Tribunalului Suprem, 
redată în extras supra, la Titlul VII din Partea generală.

Art. 164. Suspendarea cursului prescripţiei executării pedepsei. (1) Cursul 
termenului prescripţiei executării pedepsei este suspendat în cazurile şi condiţiile 
prevăzute în Codul de procedură penală.

(2) Prescripţia îşi reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare. 
[R.A.: art. 128 alin. (2) şi (3) CP 1969]

Art. 164



Titlul IX. Cauzele care înlătură consecinţele  
condamnării

Art. 165. Reabilitarea de drept. Reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării 
la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 2 ani sau la pedeapsa 
închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, dacă în decurs 
de 3 ani condamnatul nu a săvârşit o altă infracţiune. [R.A.: art. 134 alin. (1) CP 1969]

Art. 166. Reabilitarea judecătorească. (1) Condamnatul poate fi reabilitat, la 
cerere, de instanţă, după împlinirea următoarelor termene:

a) 4 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, dar care 
nu depăşeşte 5 ani;

b) 5 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care 
nu depăşeşte 10 ani;

c) 7 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani sau în 
cazul pedepsei detenţiunii pe viaţă, comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii;

d) 10 ani, în cazul condamnării la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, considerată 
executată ca urmare a graţierii, a împlinirii termenului de prescripţie a executării 
pedepsei sau a liberării condiţionate.

(2) Condamnatul decedat până la împlinirea termenului de reabilitare poate 
fi reabilitat dacă instanţa, evaluând comportarea condamnatului până la deces, 
apreciază că merită acest beneficiu. [R.A.: art. 135 CP 1969]

Legislaţie conexă: art. 527537 CPP.

Art. 167. Calculul termenului de reabilitare. (1) Termenele prevăzute în 
art. 165 şi art. 166 se socotesc de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei 
principale sau de la data când aceasta sa prescris.

(2) Pentru cei condamnaţi la pedeapsa amenzii, termenul curge din momentul 
în care amenda a fost achitată integral sau executarea ei sa stins în orice alt mod.

(3) În caz de graţiere totală sau de graţiere a restului de pedeapsă, termenul 
curge de la data actului de graţiere, dacă la acea dată hotărârea de condamnare 
era definitivă, sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, dacă 
actul de graţiere se referă la infracţiuni în curs de judecată.

(4) În caz de suspendare sub supraveghere a executării pedepsei, termenul 
curge de la data împlinirii termenului de supraveghere.

(5) În cazul condamnărilor succesive, termenul de reabilitare se calculează în raport 
cu pedeapsa cea mai grea şi curge de la data executării ultimei pedepse. [R.A.: art. 136 
CP 1969]

Decizie de îndrumare. A se vedea Decizia de îndrumare nr. 1/1987 a Tribunalului Suprem, 
redată în extras supra, la Titlul VII din Partea generală.
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Art. 168. Condiţiile reabilitării judecătoreşti. Cererea de reabilitare judecă
torească se admite dacă cel condamnat întruneşte următoarele condiţii: 

a) nu a săvârşit o altă infracţiune în intervalul de timp prevăzut în art. 166;
b) a achitat integral cheltuielile de judecată şi şia îndeplinit obligaţiile civile 

stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când acesta dovedeşte 
că nu a avut posibilitatea să le îndeplinească sau când partea civilă a renunţat la 
despăgubiri. [R.A.: art. 137 CP 1969]

Art. 169. Efectele reabilitării de drept sau judecătoreşti. (1) Reabilitarea 
face să înceteze decăderile şi interdicţiile, precum şi incapacităţile care rezultă din 
condamnare.

(2) Reabilitarea nu are ca urmare obligaţia de reintegrare în funcţia din care 
condamnatul a fost scos în urma condamnării ori de redare a gradului militar pierdut.

(3) Reabilitarea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă. [R.A.: art. 133 CP 1969]

Legea de aplicare: Art. 6. Decăderile, interdicţiile şi incapacităţile decurgând din condamnări 
pronunţate în baza legii vechi îşi produc efectele până la intervenirea reabi litării de drept 
sau dispunerea reabilitării judecătoreşti, în măsura în care fapta pentru care sa pronunţat 
condamnarea este prevăzută şi de legea pe nală nouă şi dacă decăderile, interdicţiile şi 
incapacităţile sunt prevăzute de lege.

Dezlegarea unor chestiuni de drept. A se vedea Decizia nr. 17/2018 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, 
redată în extras infra, la art. 189.

Art. 170. Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească. (1) În caz de res
pingere a cererii de reabilitare, nu se poate introduce o nouă cerere decât după un 
termen de un an, care se socoteşte de la data respingerii cererii prin hotărâre definitivă.

(2) Condiţiile prevăzute în art. 168 trebuie să fie îndeplinite şi pentru intervalul 
de timp care a precedat noua cerere.

(3) Cererea respinsă ca urmare a neîndeplinirii unor condiţii de formă poate fi 
reînnoită potrivit Codului de procedură penală. [R.A.: art. 138 CP 1969]

Art. 171. Anularea reabilitării. Reabilitarea judecătorească va fi anulată când, 
după acordarea ei, sa descoperit că cel reabilitat mai săvârşise o infracţiune care, 
dacă ar fi fost cunoscută, ar fi condus la respingerea cererii de reabilitare. [R.A.: art. 139 
CP 1969]

Art. 168‑171



Titlul X. Înţelesul unor termeni  
sau expresii în legea penală

Art. 172. Dispoziţii generale. Ori de câte ori legea penală foloseşte un termen 
sau o expresie dintre cele arătate în prezentul titlu, înţelesul acesteia este cel prevăzut 
în articolele următoare, afară de cazul când legea penală dispune altfel. [R.A.: art. 140 
CP 1969]

Art. 173. Legea penală. Prin lege penală se înţelege orice dispoziţie cu caracter 
penal cuprinsă în legi organice, ordonanţe de urgenţă sau alte acte normative care 
la data adoptării lor aveau putere de lege. [R.A.: art. 141 CP 1969]

Art. 174. Săvârşirea unei infracţiuni. Prin săvârşirea unei infrac ţiuni sau 
comiterea unei infracţiuni se înţelege săvârşirea oricăreia dintre faptele pe care legea 
le pedepseşte ca infracţiune consumată sau ca tentativă, precum şi participarea la 
comiterea acestora în calitate de coautor, instigator sau complice. [R.A.: art. 144 CP 1969]

Recurs în interesul legii. A se vedea Decizia nr. 5/2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
Completul competent să judece recursul în interesul legii, redată în extras supra, la art. 154.

Art. 175. Funcţionar public. (1) Funcţionar public, în sensul legii penale, este 
persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie:

a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării 
prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti;

b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;
c)[1] exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii auto

nome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral 
sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

(2) De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, 
persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de 
autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu 
privire la îndeplinirea respectivului serviciu public. [R.A.: art. 147 CP 1969]

Dezlegarea unor chestiuni de drept. 1. Prin Decizia nr. 20/2014 (M. Of. nr. 766 din 22 
octombrie 2014), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept în materie penală, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel 
Craiova, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, prin care sa solicitat pronunţarea unei 
hotărâri prealabile în vederea rezolvării de principiu a modalităţii de interpretare a dispoziţiilor 
art. 175 alin. (1) şi (2) din Codul penal privind funcţionarii publici, respectiv dacă expertul 
tehnic judiciar este funcţionar public în sensul alin. (1) ori alin. (2), şi a stabilit:
„Expertul tehnic judiciar este funcţionar public în conformitate cu dispoziţiile art. 175 alin. (2) 
teza întâi din Codul penal”.
2. Prin Decizia nr. 26/2014 (M. Of. nr. 24 din 13 ianuarie 2015), Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, a admis 
sesizarea formulată de Curtea de Apel TârguMureş, Secţia penală şi pentru cauze cu 
minori şi de familie, prin care sa solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea 

[1]  Lit. c) de la alin. (1) al art. 175 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 245 
pct. 19 din Legea nr. 187/2012. 
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rezolvării de principiu a modalităţii de interpretare a dispoziţiilor art. 175 din Codul penal, 
respectiv dacă medicul chirurg angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată 
întro unitate spitalicească din sistemul public de sănătate, trimis în judecată sub acuzaţia 
săvârşirii infracţiunii de luare de mită, prevăzută de dispoziţiile art. 289 alin. (1) din Codul 
penal, se încadrează în categoria funcţionarilor publici prevăzută la art. 175 alin. (1) lit. c) 
din Codul penal sau în categoria funcţionarilor publici prevăzută la art. 175 alin. (2) din 
Codul penal, şi a stabilit:
„Medicul angajat cu contract de muncă într‑o unitate spitalicească din sistemul public de 
sănătate are calitatea de funcţionar public în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (1) 
lit. b) teza a II‑a din Codul penal”.
3. A se vedea Decizia nr. 19/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, redată în extras supra, la art. 21.
4. Prin Decizia nr. 8/2017 (M. Of. nr. 290 din 25 aprilie 2017), Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, a admis 
sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I penală, prin care sa solicitat 
pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept „dacă, în sensul 
legii penale, profesorul din învăţământul preuniversitar de stat este funcţionar public în 
accepţiunea art. 175 alin. (1) lit. b) teza a IIa din Codul penal sau în accepţiunea art. 175 
alin. (2) din Codul penal” şi a stabilit:
„Profesorul din învăţământul preuniversitar de stat are calitatea de funcţionar public în 
accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II‑a din Codul penal”.
5. Prin Decizia nr. 18/2017 (M. Of. nr. 545 din 11 iulie 2017), Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, a admis 
sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I penală, prin care sa solicitat 
pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă, 
în sensul legii penale, funcţionarul bancar, angajat al unei societăţi bancare cu capital 
integral privat, autorizată şi aflată sub supravegherea Băncii Naţionale a României, este 
funcţionar public, în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal, şi a stabilit:
„În sensul legii penale, funcţionarul bancar, angajat al unei societăţi bancare cu capital 
integral privat, autorizată şi aflată sub supravegherea Băncii Naţionale a României, este 
funcţionar public, în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal”.
6. Prin Decizia nr. 13/2020 (M. Of. nr. 721 din 11 august 2020), Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, a admis 
sesizarea formulată de Curtea de Apel Piteşti, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi 
de familie, prin care sa solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea 
următoarei chestiuni de drept: „dacă întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale 
reprezintă, în sensul prevăzut de art. 308 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 175 alin. (2) 
teza a IIa din Codul penal, persoană care exercită permanent ori temporar, cu sau fără 
o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la 
art. 175 alin. (2) din Codul penal, respectiv în cadrul unei întreprinderi individuale ce exercită 
un serviciu de interes public, care este supusă controlului ori supravegherii autorităţilor 
publice cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public”, şi a stabilit:
„Întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale nu are, în sensul dispoziţiilor art. 308 
alin. (1) din Codul penal, calitatea de persoană care exercită permanent ori temporar, cu 
sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice 
prevăzute la art. 175 alin. (2) din Codul penal, în raporturile cu întreprinderea individuală.
În cazul în care întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale exercită un serviciu 
de interes public care este supus controlului ori supravegherii autorităţilor publice cu privire 
la îndeplinirea respectivului serviciu public, acesta are calitatea de funcţionar public în 
accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal”.

Legislaţie conexă: art. 365‑562 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (M. Of. 
nr. 555 din 5 iulie 2019).

Art. 175
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Art. 176. Public. Prin termenul public se înţelege tot ce priveşte autorităţile publice, 
instituţiile publice sau alte persoane juridice care administrează sau exploatează 
bunurile proprietate publică. [R.A.: art. 145 CP 1969]

Art. 177. Membru de familie. (1) Prin membru de familie se în ţelege:
 a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoa

nele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude;
b) soţul;
c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre 

părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc.
(2) Dispoziţiile din legea penală privitoare la membru de familie, în limitele pre

văzute în alin. (1) lit. a), se aplică, în caz de adopţie, şi persoanei adoptate ori des
cendenţilor acesteia în raport cu rudele fireşti. [R.A.: art. 149 şi art. 1491 CP 1969]

Dezlegarea unor chestiuni de drept. A se vedea Decizia nr. 52/2021 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, 
redată în extras infra, la art. 377.

Legislaţie conexă: art. 5 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
domestice, republicată (M. Of. nr. 948 din 15 octombrie 2020).

Art. 178. Informaţii secrete de stat şi înscrisuri oficiale. (1) Informaţii secrete 
de stat sunt informaţiile clasificate astfel, potrivit legii.

(2) Înscris oficial este orice înscris care emană de la o persoană juridică dintre 
cele la care se referă art. 176 ori de la persoana prevăzută în art. 175 alin. (2) sau 
care aparţine unor asemenea persoane. [R.A.: art. 150 CP 1969]

Legislaţie conexă: Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate (M. Of. nr. 248 
din 12 aprilie 2002).

Art. 179. Arme. (1) Arme sunt instrumentele, dispozitivele sau piesele declarate 
astfel prin dispoziţii legale.

(2) Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natură a putea fi folosite ca arme 
şi care au fost întrebuinţate pentru atac. [R.A.: art. 151 CP 1969]

Legislaţie conexă: Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muni ţiilor, republicată 
(M. Of. nr. 425 din 10 iunie 2014).

Art. 180.[1] Mijloace de plată fără numerar. (1) Prin instrument de plată fără 
numerar se înţelege un dispozitiv, un obiect sau o înregistrare, protejat, respectiv 
protejată, material ori nematerial, respectiv materială ori nematerială, sau o combinaţie 
a acestora, altul, respectiv alta decât o monedă cu valoare circulatorie şi care, singur, 
respectiv singură sau împreună cu o procedură sau un set de proceduri, permite 
deţinătorului sau utilizatorului transferul de bani sau valoare monetară, inclusiv prin 
monedă electronică sau monedă virtuală.

(2) Prin instrument de plată electronică se înţelege un instrument care permite 
efectuarea de retrageri de numerar, încărcarea şi descărcarea unui instrument de 

[1] Art. 180 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 207/2021.

Art. 176‑180
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monedă electronică, precum şi transferuri de fonduri, altele decât cele ordonate şi 
executate de către instituţii financiare.

(3) Prin monedă electronică se înţelege valoarea monetară stocată electronic, 
inclusiv magnetic, reprezentând o creanţă asupra emitentului, emisă la primirea 
fondurilor în scopul efectuării de operaţiuni de plată şi care este acceptată de o 
persoană, alta decât emitentul de monedă electronică.

(4) Moneda virtuală înseamnă o reprezentare digitală a valorii care nu este 
emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod 
obligatoriu legată de o monedă instituită legal şi nu deţine statutul legal de monedă 
sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de 
schimb şi poate fi transferată, stocată şi tranzacţionată electronic.

Legislaţie conexă: Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, repu blicată (M. Of. 
nr. 959 din 29 noiembrie 2006).

Art. 181. Sistem informatic şi date informatice. (1) Prin sistem informatic se 
înţelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în 
relaţie funcţională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a 
datelor, cu ajutorul unui program informatic.

(2) Prin date informatice se înţelege orice reprezentare a unor fapte, informaţii 
sau concepte întro formă care poate fi prelucrată printrun sistem informatic.

Legislaţie conexă: Titlul III – „Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice” – din 
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 (M. Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003).

Art. 182. Exploatarea unei persoane. Prin exploatarea unei persoane se înţelege:
a) supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forţat;
b) ţinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de 

libertate ori de aservire;
c) obligarea la practicarea prostituţiei, la manifestări pornografice în vederea 

producerii şi difuzării de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuală;
d) obligarea la practicarea cerşetoriei;
e)[1] prelevarea de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, în mod ilegal.  

[R.A.: art. 2 pct. 2 din Legea nr. 678/2001]

Legislaţie conexă: ► Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane (M. Of. nr. 783 din 11 decembrie 2001); ► Legea nr. 196/2003 privind prevenirea 
şi combaterea pornografiei, republicată (M. Of. nr. 198 din 20 martie 2014); ► Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în dome niul sănătăţii, republicată (M. Of. nr. 652 din 28 august 
2015); ► Protocolul adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi 
a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de 
organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015, ratificat 
prin Legea nr. 9/2016 (M. Of. nr. 62 din 28 ianuarie 2016).

[1]  Lit. e) de la art. 182 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 245 pct. 20 din Legea 
nr. 187/2012.

Art. 181‑182
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Art. 183. Consecinţe deosebit de grave. Prin consecinţe deosebit de grave 
se înţelege o pagubă materială mai mare de 2.000.000 lei. [R.A.: art. 146 CP 1969]

Dezlegarea unor chestiuni de drept. 1. A se vedea Decizia nr. 12/2015 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, 
redată în extras supra, sub art. 6.
2. A se vedea Decizia nr. 30/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, redată în extras supra, sub art. 4.

Recurs în interesul legii (CP 1969). Prin Decizia nr. XIV/2006 (M. Of. nr. 6 din 4 
ianuarie 2007), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, în aplicarea dispoziţiilor 
art. 146 CP 1969 (art. 183 CP actual – n.r.), a stabilit:
„În cazul infracţiunii continuate, caracterul de «consecinţe deosebit de grave» se determină 
prin totalizarea pagubelor materiale cauzate tuturor persoanelor fizice sau juridice, prin 
toate acţiunile sau inacţiunile prin care se realizează elementul material al laturii obiective 
a infracţiunii”.

Art. 184. Faptă săvârşită în public. Fapta se consideră săvârşită în public 
atunci când a fost comisă:

a) întrun loc care prin natura sau destinaţia lui este totdeauna acce sibil publicului, 
chiar dacă nu este prezentă nicio persoană;

b) în orice alt loc accesibil publicului, dacă sunt de faţă două sau mai multe 
persoane;

c) întrun loc neaccesibil publicului, însă cu intenţia ca fapta să fie auzită sau 
văzută şi dacă acest rezultat sa produs faţă de două sau mai multe persoane;

d) întro adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excepţia reuniunilor 
care pot fi considerate că au caracter de familie, datorită naturii relaţiilor dintre 
persoanele participante. [R.A.: art. 152 CP 1969]

Art. 185. Timp de război. Prin timp de război se înţelege durata stării de mobi
lizare a forţelor armate sau durata stării de război. [R.A.: art. 153 CP 1969]

Legislaţie conexă: Capitolul II – „Declararea stării de mobilizare parţială sau totală şi 
a stării de război, precum şi încetarea acestora” din Legea nr. 355/2009 privind regimul 
stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război (M. Of. nr. 805 
din 25 noiembrie 2009).

Art. 186. Calculul timpului. (1) La calcularea timpului ziua se socoteşte de 
24 de ore, săptămâna de 7 zile, iar anul de 12 luni. Luna şi anul se socotesc împli
nite cu o zi înainte de ziua corespunzătoare datei de la care au început să curgă.

(2) Dacă limita de pedeapsă este exprimată întrun termen pe luni care nu este 
divizibil cu fracţia de majorare sau reducere ce ar urma să se aplice, fracţia se va 
aplica asupra termenului transformat în zile, după care durata obţinută se transformă 
în luni. În acest caz, luna se socoteşte de 30 de zile şi se iau în calcul doar zilele 
întregi rezultate din aplicarea fracţiei.

(3) În cazul limitelor de pedeapsă exprimate în ani se aplică în mod corespunzător 
dispoziţiile alin. (2), transformarea făcânduse între ani şi luni. [R.A.: art. 154 CP 1969]

Art. 183‑186



codul penal • 94

Art. 187. Pedeapsă prevăzută de lege. Prin pedeapsă prevăzută de lege se 
înţelege pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează fapta săvârşită în 
forma consumată, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de majorare 
a pedepsei. [R.A.: art. 1411 CP 1969]

Art. 187


