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Titlul III. Infracţiuni privind 
 autoritatea şi frontiera de stat

Capitolul I. Infracţiuni contra autorităţii

Art. 257. Ultrajul. (1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de 
comunicare directă, lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, lovirile sau 
vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvârşite împotriva unui funcţionar 
public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, 
se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei 
limite speciale se majorează cu o treime.

(2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte 
o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ori asupra bunurilor acestuia, în scop 
de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, 
se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei 
limite speciale se majorează cu o treime.

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele comise în condiţiile alin. (2), 
dacă privesc un membru de familie al funcţionarului public.

(4)[1] Faptele prevăzute la alin. (1)(3), comise asupra unui poliţist sau jandarm, 
precum şi asupra personalului silvic învestit cu exerciţiul autorităţii publice, aflaţi în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, 
se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei 
limite se majorează cu jumătate. [R.A.: art. 175 alin. (1) lit. f), art. 176 alin. (1) lit. f), art. 239 
şi art. 2391 CP 1969]

Dezlegarea unor chestiuni de drept. Prin Decizia nr. 19/2020 (M. Of. nr. 874 din 
24 septembrie 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 
Oradea, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, prin care sa solicitat pronunţarea unei 
hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „dacă 
noţiunea de poliţist prevăzută de art. 257 alin. (4) din Codul penal are un sens restrâns şi se 
referă doar la poliţiştii a căror activitate şi statut sunt reglementate de Legea nr. 218/2002 
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi Legea nr. 360/2002 privind Statutul 
poliţistului sau are un sens larg, general, care cuprinde şi poliţiştii locali a căror activitate 
şi statut sunt reglementate de Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale şi Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici”, şi a stabilit:
„În interpretarea dispoziţiilor art. 257 alin. (4) din Codul penal, noţiunea de «poliţist» are 
în vedere şi persoana care exercită funcţia de poliţist local în temeiul Legii poliţiei locale 
nr. 155/2010”.
Notă. Legea nr. 188/1999 a fost abrogată prin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
(M. Of. nr. 555 din 5 iulie 2019).

[1] Alin. (4) al art. 257 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic din Legea nr. 8/2022.
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Art. 258. Uzurparea de calităţi oficiale. (1) Folosirea fără drept a unei calităţi 
oficiale care implică exerciţiul autorităţii de stat, însoţită sau urmată de îndeplinirea 
vreunui act legat de acea calitate, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani 
sau cu amendă.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta funcţionarului public care continuă 
să exercite o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, după ce a pierdut acest 
drept conform legii.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) sau alin. (2) au fost săvârşite de o persoană 
care poartă, fără drept, uniforme sau semne distinctive ale unei autorităţi publice, 
pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. [R.A.: art. 240 şi art. 241 CP 1969]

Art. 259. Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri. (1) Sustragerea ori 
distrugerea unui înscris care se află în păstrarea ori în deţinerea unei persoane 
dintre cele prevăzute în art. 176 sau art. 175 alin. (2) se pedepseşte cu închisoarea 
de la unu la 5 ani.

(2) Dacă fapta este săvârşită de un funcţionar public în exercitarea atribuţiilor 
de serviciu, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.

(3) Tentativa se pedepseşte. [R.A.: art. 242 CP 1969]

Art. 260. Ruperea de sigilii. (1) Înlăturarea ori distrugerea unui sigiliu legal 
aplicat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(2) Dacă fapta a fost săvârşită de custode, pedeapsa este închisoarea de la 
6 luni la 2 ani sau amenda. [R.A.: art. 243 CP 1969]

Art. 261. Sustragerea de sub sechestru. (1) Sustragerea unui bun care este 
legal sechestrat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(2) Dacă fapta a fost săvârşită de custode, pedeapsa este închisoarea de la 
6 luni la 2 ani sau amenda. [R.A.: art. 244 CP 1969]

Capitolul II. Infracţiuni privind frontiera de stat

Art. 262. Trecerea frauduloasă a frontierei de stat. (1) Intrarea sau ieşirea din 
ţară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României se pedepseşte cu închisoare 
de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârşită:
a) în scopul sustragerii de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea 

unei pedepse ori a unei măsuri educative, privative de libertate;
b) de către un străin declarat indezirabil ori căruia ia fost interzis în orice mod 

dreptul de intrare sau de şedere în ţară, 
pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.
(3) Tentativa se pedepseşte.
(4) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită de o victimă a traficului de persoane 

sau de minori, nu se pedepseşte. [R.A.: ► art. 70 din O.U.G. nr. 105/2001; ► art. 139 
din O.U.G. nr. 194/2002] 

Legislaţie conexă: ► art. 20 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea 
traficului de persoane (M. Of. nr. 783 din 11 decembrie 2001); ► art. 11 din Legea 
nr. 122/2006 privind azilul în România (M. Of. nr. 428 din 18 mai 2006).

Art. 258‑262
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Art. 263. Traficul de migranţi. (1) Racolarea, îndrumarea, călăuzirea, transpor
tarea, transferarea sau adăpostirea unei persoane, în scopul trecerii frauduloase a 
frontierei de stat a României, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 

(2) Când fapta a fost săvârşită;
a) în scopul de a obţine, direct sau indirect, un folos patrimonial;
b) prin mijloace care pun în pericol viaţa, integritatea sau sănătatea migrantului;
c) prin supunerea migrantului la tratamente inumane sau degradante, 
pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepseşte. [R.A.: art. 71 din O.U.G. nr. 105/2001] 

Art. 264. Facilitarea şederii ilegale în România. (1) Fapta persoanei care 
facilitează, prin orice mijloace, rămânerea ilegală pe teritoriul României a unei persoane, 
victimă a unei infracţiuni de trafic de persoane, de minori sau de migranţi, care nu 
are cetăţenia română şi nici domiciliul în România, se pedepseşte cu închisoarea de 
la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Dacă mijlocul folosit constituie 
prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

(2) Când fapta a fost săvârşită:
a) în scopul de a obţine, direct sau indirect, un folos patrimonial;
b) de către un funcţionar public aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, 
pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Când faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) sunt săvârşite cu privire la un 

alt străin aflat ilegal pe teritoriul României, limitele speciale ale pedepsei se reduc 
cu o treime. [R.A.: ► art. 141 din O.U.G. nr. 194/2002; ► art. 17 din Legea nr. 678/2001] 

Art. 265. Sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul Româ
niei. Sustragerea de la executarea obligaţiilor instituite de autorităţile competente, de 
către străinul faţă de care sa dispus măsura îndepărtării de pe teritoriul României 
ori a fost dispusă interzicerea dreptului de şedere, se pedepseşte cu închisoare de 
la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. [R.A.: art. 138 din O.U.G. nr. 194/2002]

Art. 263‑265



Titlul IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei

Art. 266. Nedenunţarea. (1)[1] Fapta persoanei care, luând cunoştinţă de 
comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieţii sau care a avut ca 
urmare moartea unei persoane, nu înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte 
cu închisoare de la un an la 3 ani.

(11)[2] Fapta persoanei care, luând cunoştinţă de comiterea unei fapte prevăzute 
de legea penală, de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile ori contra libertăţii 
şi integrităţii sexuale, săvârşite faţă de un minor, nu înştiinţează de îndată autorităţile 
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

(2) Nedenunţarea săvârşită de un membru de familie nu se pe depseşte.
(3) Nu se pedepseşte persoana care, înainte de punerea în mişcare a acţiunii 

penale împotriva unei persoane pentru săvârşirea faptei nedenunţate, încunoştinţează 
autorităţile competente despre aceasta sau care, chiar după punerea în mişcare 
a acţiunii penale, a înlesnit tragerea la răspundere penală a autorului sau a 
participanţilor. [R.A.: art. 262 CP 1969]

Art. 267. Omisiunea sesizării. (1) Funcţionarul public care, luând cunoştinţă 
de săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul 
căruia îşi îndeplineşte sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire 
penală se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Când fapta este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni 
la un an sau amenda. [R.A.: art. 263 CP 1969]

Art. 268. Inducerea în eroare a organelor judiciare. (1) Sesizarea penală, 
făcută prin denunţ sau plângere, cu privire la existenţa unei fapte prevăzute de 
legea penală ori în legătură cu săvârşirea unei asemenea fapte de către o anumită 
persoană, cunoscând că aceasta este nereală, se pedepseşte cu închisoare de la 
6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Producerea sau ticluirea de probe nereale, în scopul de a dovedi existenţa 
unei fapte prevăzute de legea penală ori săvârşirea acesteia de către o anumită 
persoană, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(3) Nu se pedepseşte persoana care a săvârşit inducerea în eroare a organelor 
judiciare, dacă declară, înainte de reţinerea, arestarea sau de punerea în mişcare 
a acţiunii penale împotriva celui faţă de care sa făcut denunţul sau plângerea ori 
sau produs probele, că denunţul, plângerea sau probele sunt nereale. [R.A.: art. 259 
CP 1969]

Art. 269. Favorizarea făptuitorului. (1) Ajutorul dat făptuitorului în scopul 
împiedicării sau îngreunării cercetărilor întro cauză penală, tragerii la răspundere 
penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate se pedepseşte cu 
închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. 

[1] Alin. (1) al art. 266 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 3 din Legea 
nr. 186/2021.

[2] Alin. (11) al art. 266 a fost introdus prin art. unic pct. 4 din Legea nr. 186/2021.
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(2) Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa 
prevăzută de lege pentru fapta săvârşită de autor.

(3) Favorizarea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte. [R.A.: art. 264 
CP 1969]

Art. 270. Tăinuirea. (1) Primirea, dobândirea, transformarea ori înlesnirea 
valorificării unui bun, de către o persoană care fie a cunoscut, fie a prevăzut din 
împrejurările concrete că acesta provine din săvârşirea unei fapte prevăzute de 
legea penală, chiar fără a cunoaşte natura acesteia, se pedepseşte cu închisoare 
de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(2) Pedeapsa aplicată tăinuitorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută 
de lege pentru fapta săvârşită de autor.

(3) Tăinuirea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte. [R.A.: art. 221 
CP 1969]

Art. 271. Obstrucţionarea justiţiei. (1) Persoana care, fiind avertizată asupra 
consecinţelor faptei sale:

a) împiedică, fără drept, organul de urmărire sau instanţa să efectueze, în 
condiţiile legii, un act procedural;

b) refuză să pună la dispoziţia organului de urmărire penală, instan ţei sau 
judecătorului sindic, în tot sau în parte, datele, informaţiile, înscri surile sau bunurile 
deţinute, care iau fost solicitate în mod explicit, în condiţiile legii, în vederea solu
ţionării unei cauze,

se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul persoanei urmărite sau judecate 

pentru infracţiunea care formează obiectul procesului penal. [R.A.: art. 147 din Legea 
nr. 85/2006]

Legislaţie conexă: art. 120 din O.U.G. nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa 
unităţilor administrativteritoriale (M. Of. nr. 299 din 24 mai 2013).

Art. 272. Influenţarea declaraţiilor. (1) Încercarea de a determina sau deter
minarea unei persoane, indiferent de calitatea acesteia, prin corupere, prin con
strângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant, săvârşită asupra sa ori asupra 
unui membru de familie al acesteia, să nu sesizeze organele de urmărire penală, să 
nu dea declaraţii, să îşi retragă declaraţiile, să dea declaraţii mincinoase ori să nu 
prezinte probe, întro cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară, se 
pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă actul de intimidare sau corupere 
constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

(2) Nu constituie infracţiune înţelegerea patrimonială dintre infractor şi persoana 
vătămată, intervenită în cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în 
mişcare la plângere prealabilă sau pentru care intervine împăcarea. [R.A.: art. 261 
şi art. 2611 CP 1969]

Art. 273. Mărturia mincinoasă. (1) Fapta martorului care, întro cauză penală, 
civilă sau în orice altă procedură în care se ascultă martori, face afirmaţii mincinoase 
ori nu spune tot ce ştie în legătură cu faptele sau împrejurările esenţiale cu privire la 
care este întrebat se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Art. 270‑273
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(2) Mărturia mincinoasă săvârşită:
a) de un martor cu identitate protejată ori aflat în Programul de protecţie a martorilor;
b) de un investigator sub acoperire;
c) de o persoană care întocmeşte un raport de expertiză ori de un interpret;
d) în legătură cu o faptă pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă 

ori închisoarea de 10 ani sau mai mare
se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(3) Autorul nu se pedepseşte dacă îşi retrage mărturia, în cauzele penale înainte 

de reţinere, arestare sau de punerea în mişcare a acţiunii penale ori în alte cauze 
înainte de a se fi pronunţat o hotărâre sau de a se fi dat o altă soluţie, ca urmare a 
mărturiei mincinoase. [R.A.: art. 260 CP 1969]

Recurs în interesul legii. Prin Decizia nr. 1/2019 (M. Of. nr. 187 din 8 martie 2019), Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, a 
admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a stabilit:
„Fapta unei persoane audiate ca martor de a face afirmaţii mincinoase sau de a nu spune 
tot ce ştie în legătură cu faptele sau împrejurările esenţiale cu privire la care a fost întrebată 
întruneşte numai elementele de tipicitate ale infracţiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută 
de art. 273 alin. (1) din Codul penal”.

Dezlegarea unor chestiuni de drept. 1. Prin Decizia nr. 10/2019 (M. Of. nr. 416 din 28 
mai 2019), 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 a IIa penală, prin care sa solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru 
dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „Poate fi subiect activ al infracţiunii 
de mărturie mincinoasă participantul la comiterea unei infracţiuni care a fost judecat separat 
de ceilalţi participanţi şi audiat ulterior ca martor în cauza disjunsă cu privire la aceşti din 
urmă participanţi?” şi a stabilit: 
„Participantul la comiterea unei infracţiuni care a fost judecat separat de ceilalţi participanţi 
şi audiat ulterior ca martor, în cauza disjunsă, nu poate avea calitatea de subiect activ al 
infracţiunii de mărturie mincinoasă prevăzute de art. 273 din Codul penal”.
2. Prin Decizia nr. 1/2020 (M. Of. nr. 173 din 3 martie 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 Bacău, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi 
de familie, prin care sa solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea 
chestiunii de drept: „Dacă martorul denunţător beneficiar al cauzei de nepedepsire, prevăzute 
la art. 290 alin. (3) din Codul penal, poate fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă, 
prevăzută de art. 273 din Codul penal, sau de favorizare a făptuitorului, prevăzută de 
art. 269 din Codul penal”, şi a stabilit: 
„Martorul denunţător care beneficiază de cauza de nepedepsire prevăzută la art. 290 alin. (3) 
din Codul penal poate fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de 
art. 273 alin. (1) din Codul penal”.

Art. 274. Răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei. Săvârşirea unei infracţiuni 
împotriva unei persoane ori a unui membru de familie al acesteia, pe motiv că a 
sesizat organele de urmărire penală, a dat declaraţii ori a prezentat probe întro 
cauză penală, civilă sau în orice altă procedură dintre cele prevăzute în art. 273, 
se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei 
limite speciale se majorează cu o treime.

Art. 274
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Art. 275. Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri. (1) Sustra
gerea, distrugerea, reţinerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de 
probă sau de înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea adevărului întro procedură 
judiciară, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează împiedicarea, în orice alt mod, ca un 
înscris necesar soluţionării unei cauze, emis de către un organ judiciar sau adresat 
acestuia, să ajungă la destinatar. [R.A.: art. 272 CP 1969]

Dezlegarea unor chestiuni de drept. Prin Decizia nr. 3/2021 (M. Of. nr. 396 din 15 aprilie 
2021), 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 
a IIa penală, prin care sa solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea 
următoarelor chestiuni de drept: „1. Infracţiunea de sustragere sau distrugere de probe ori 
de înscrisuri prevăzută de art. 275 alin. (1) din Codul penal are ca situaţie premisă existenţa 
unei proceduri judiciare deja începute? 2. Poate fi subiect activ al infracţiunii de sustragere 
sau distrugere de probe ori de înscrisuri în modalitatea prevăzută de art. 275 alin. (1) din 
Codul penal autorul faptei prevăzute de legea penală ce face obiectul procesului penal 
în care urmau să fie folosite înscrisurile ori mijloacele materiale de probă presupus a fi 
sustrase sau distruse?” şi a stabilit:
„1. Infracţiunea de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri, prevăzută de art. 275 
alin. (1) din Codul penal, are ca situaţie premisă existenţa unei proceduri judiciare începute.
2. Autorul faptei prevăzute de legea penală ce face obiectul procesului penal în care sunt 
folosite înscrisurile ori mijloacele materiale de probă poate fi subiect activ al infracţiunii de 
sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri în modalitatea prevăzută de art. 275 
alin. (1) din Codul penal”.

Art. 276.[1] Abrogat.

Art. 277. Compromiterea intereselor justiţiei. (1) Divulgarea, fără drept, de 
informaţii confidenţiale privind data, timpul, locul, modul sau mijloacele prin care 
urmează să se administreze o probă, de către un magistrat sau un alt funcţionar 
public care a luat cunoştinţă de acestea în virtutea funcţiei, dacă prin aceasta poate 
fi îngreunată sau împiedicată urmărirea penală, se pedepseşte cu închisoare de la 
3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dezvăluirea, fără drept, de mijloace de probă sau de înscrisuri oficiale dintro 
cauză penală, înainte de a se dispune o soluţie de netrimitere în judecată ori de 
soluţionare definitivă a cauzei, de către un funcţionar public care a luat cunoştinţă 
de acestea în virtutea funcţiei, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an 
sau cu amendă.

(3) Dezvăluirea, fără drept, de informaţii dintro cauză penală, de către un martor, 
expert sau interpret, atunci când această interdicţie este impusă de legea de proce
dură penală, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

(4) Nu constituie infracţiune fapta prin care sunt divulgate ori dezvăluite acte sau 
activităţi vădit ilegale comise de autorităţi întro cauză penală.

Art. 278. Încălcarea solemnităţii şedinţei. Întrebuinţarea de cu vinte ori gesturi 
jignitoare sau obscene, de natură să perturbe acti vita tea instanţei, de către o 
persoană care participă sau asistă la o pro ce dură care se desfăşoară în faţa instanţei, 

[1] Art. 276 a fost abrogat prin Legea nr. 159/2014. 
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se pedepseşte cu închi soare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. [R.A.: art. 2721 
alin. (1) CP 1969]

Art. 279. Ultrajul judiciar. (1) Ameninţarea, lovirea sau alte violenţe, vătămarea 
corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul, săvârşite împotriva 
unui judecător sau procuror aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează 
cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se 
majorează cu jumătate.

(2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui judecător sau procuror ori împotriva 
bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea 
infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate.

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele comise în condiţiile alin. (2), 
dacă privesc un membru de familie al judecătorului sau al procurorului.

(4) Dispoziţiile alin. (1)(3) se aplică în mod corespunzător şi faptelor comise 
împotriva unui avocat în legătură cu exercitarea profesiei. [R.A.: ► art. 175 alin. (1) 
lit. f), art. 176 alin. (1) lit. f), art. 239, art. 2391 şi art. 2721 alin. (2) CP 1969; ► art. 39 alin. (2), 
(3) şi (5) din Legea nr. 51/1995] 

Art. 280. Cercetarea abuzivă. (1) Întrebuinţarea de promisiuni, ameninţări 
sau violenţe împotriva unei persoane urmărite sau judecate întro cauză penală, 
de către un organ de cercetare penală, un procuror sau un judecător, pentru a o 
determina să dea ori să nu dea declaraţii, să dea declaraţii mincinoase ori să îşi 
retragă declaraţiile, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea 
exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează producerea, falsificarea ori ticluirea de 
probe nereale de către un organ de cercetare penală, un procuror sau un judecător. 
[R.A.: art. 266 alin. (2) şi (3) CP 1969]

Legislaţie conexă: ► art. 22 alin. (2) C. Rom.; ► art. 3 CEDO; ► art. 4 CDFUE; ► Convenţia 
împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, 
adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1984 şi intrată în 
vigoare la 26 iunie 1987, la care România a aderat prin Legea nr. 19/1990 (M. Of. nr. 112 
din 10 octombrie 1990); ► Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor 
sau tratamentelor inumane sau degradante, adoptată la Strasbourg la 26 noiembrie 1987 
şi intrată în vigoare la 1 februarie 1989, ratificată prin Legea nr. 80/1994 (M. Of. nr. 285 
din 7 octombrie 1994).

Art. 281. Supunerea la rele tratamente. (1) Supunerea unei persoane la 
exe  cutarea unei pedepse, măsuri de siguranţă sau educative în alt mod decât cel 
prevăzut de dispoziţiile legale se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi 
interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. 

(2) Supunerea la tratamente degradante ori inumane a unei persoane aflate în 
stare de reţinere, deţinere ori în executarea unei măsuri de siguranţă sau educative, 
privative de libertate, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea 
exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. [R.A.: art. 266 alin. (1) şi art. 267 CP 1969]

Legislaţie conexă: ► art. 22 alin. (2) C. Rom.; ► art. 3 CEDO; ► art. 4 CDFUE; ► Convenţia 
împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, 
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adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1984 şi intrată în 
vigoare la 26 iunie 1987, la care România a aderat prin Legea nr. 19/1990 (M. Of. nr. 112 
din 10 octombrie 1990); ► Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor 
sau tratamentelor inumane sau degradante, adoptată la Strasbourg la 26 noiembrie 1987 
şi intrată în vigoare la 1 februarie 1989, ratificată prin Legea nr. 80/1994 (M. Of. nr. 285 
din 7 octombrie 1994).

Art. 282. Tortura. (1) Fapta funcţionarului public care îndeplineşte o funcţie ce 
implică exerciţiul autorităţii de stat sau a altei persoane care acţionează la instigarea 
sau cu consimţământul expres ori tacit al acestuia de a provoca unei persoane 
puternice suferinţe fizice ori psihice:

a) în scopul obţinerii de la această persoană sau de la o terţă persoană informaţii 
sau declaraţii;

b) în scopul pedepsirii ei pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană la 
comis ori este bănuită că la comis;

c) în scopul de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau 
a face presiuni asupra unei terţe persoane;

d) pe un motiv bazat pe orice formă de discriminare, 
se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a avut ca urmare o vătămare corporală, 

pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Tortura ce a avut ca urmare moartea victimei se pedepseşte cu închisoarea 

de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Tentativa la infracţiunea prevăzută în alin. (1) se pedepseşte.
(5) Nicio împrejurare excepţională, oricare ar fi ea, fie că este vorba de stare de 

război sau de ameninţări cu războiul, de instabilitate politică internă sau de orice 
altă stare de excepţie, nu poate fi invocată pentru a justifica tortura. De asemenea, 
nu poate fi invocat ordinul superiorului ori al unei autorităţi publice.

(6) Nu constituie tortură durerea sau suferinţele ce rezultă exclusiv din sancţiuni 
legale şi care sunt inerente acestor sancţiuni sau sunt ocazionate de ele. [R.A.: art. 2671 
CP 1969]

Legislaţie conexă: ► art. 22 alin. (2) C. Rom.; ► art. 3 CEDO; ► art. 4 CDFUE; ► Convenţia 
împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, 
adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1984 şi intrată în 
vigoare la 26 iunie 1987, la care România a aderat prin Legea nr. 19/1990 (M. Of. nr. 112 
din 10 octombrie 1990); ► Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor 
sau tratamentelor inumane sau degradante, adoptată la Strasbourg la 26 noiembrie 1987 
şi intrată în vigoare la 1 februarie 1989, ratificată prin Legea nr. 80/1994 (M. Of. nr. 285 
din 7 octombrie 1994).

Art. 283. Represiunea nedreaptă. (1) Fapta de a pune în mişcare acţiunea 
penală, de a lua o măsură preventivă neprivativă de libertate ori de a trimite în 
judecată o persoană, ştiind că este nevinovată, se pedepseşte cu închisoarea de 
la 3 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. 

(2) Reţinerea sau arestarea ori condamnarea unei persoane, ştiind că este 
nevinovată, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării 
dreptului de a ocupa o funcţie publică. [R.A.: art. 268 CP 1969]
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Legislaţie conexă: ► art. 23 alin. (1) şi (2) C. Rom.; ► art. 5 parag. 1 CEDO; ► art. 6 
CDFUE.

Art. 284. Asistenţa şi reprezentarea neloială. (1) Fapta avocatului sau a 
reprezentantului unei persoane care, în înţelegere frauduloasă cu o persoană cu 
interese contrare în aceeaşi cauză, în cadrul unei proceduri judiciare sau notariale, 
vatămă interesele clientului sau ale persoanei reprezentate se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează înţelegerea frauduloasă dintre avocat 
sau reprezentantul unei persoane şi un terţ interesat de soluţia ce se va pronunţa 
în cauză, în scopul vătămării intereselor clientului sau ale persoanei reprezentate.

(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei 
vătămate.

Art. 285. Evadarea. (1) Evadarea din starea legală de reţinere sau de deţinere 
se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) Când evadarea este săvârşită prin folosire de violenţe sau arme, pedeapsa 
este închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) Se consideră evadare:
a) neprezentarea nejustificată a persoanei condamnate la locul de deţinere, la 

expirarea perioadei în care sa aflat legal în stare de libertate;
b) părăsirea, fără autorizare, de către persoana condamnată, a locu lui de muncă, 

aflat în exteriorul locului de deţinere;
c)[1] încălcarea de către persoana aflată în arest la domiciliu a obligaţiei de a nu 

părăsi imobilul ori nerespectarea de către aceasta a itinerarului sau condiţiilor de 
deplasare, stabilite potrivit legii.

(4)[2] În situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b), pedeapsa aplicată pentru infrac
ţiunea de evadare se adaugă la restul rămas neexecutat din pedeapsă la data evadării.

(41)[3] În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. c), se aplică regulile privind concursul 
de infracţiuni.

(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se pedepseşte. 
[R.A.: art. 269 CP 1969]

Art. 286. Înlesnirea evadării. (1) Înlesnirea prin orice mijloace a evadării se 
pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. 

(2) Înlesnirea evadării:
a) săvârşită prin folosire de violenţe, arme, substanţe narcotice sau paralizante;
b) a două sau mai multor persoane în aceeaşi împrejurare;
c) unei persoane reţinute sau arestate pentru o infracţiune sanc ţionată de lege 

cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă ori cu pedeapsa închisorii de 10 ani sau mai mare 
ori condamnate la o astfel de pedeapsă

se sancţionează cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor 
drepturi.

[1] Lit. c) de la alin. (3) al art. 285 a fost introdusă prin art. 42 pct. 2 din Legea nr. 146/2021.
[2] Alin. (4) al art. 285 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 42 pct. 3 din Legea 

nr. 146/2021.
[3] Alin. (41) al art. 285 a fost introdus prin art. 42 pct. 4 din Legea nr. 146/2021.
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(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) sunt săvârşite de o persoană 
care avea îndatorirea de al păzi pe cel reţinut sau deţinut, limitele speciale ale 
pedepsei se majorează cu o treime.

(4) Înlesnirea evadării, săvârşită din culpă, de către o persoană care avea înda
torirea de al păzi pe cel care a evadat, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni 
la 2 ani.

(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1)(3) se pedepseşte. [R.A.: art. 270 
CP 1969]

Art. 287. Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti. (1) Nerespectarea unei 
hotărâri judecătoreşti săvârşită prin:

a) împotrivirea la executare, prin opunerea de rezistenţă faţă de organul de 
executare;

b) refuzul organului de executare de a pune în aplicare o hotărâre judecătorească, 
prin care este obligat să îndeplinească un anumit act;

c) refuzul de a sprijini organul de executare în punerea în aplicare a hotărârii, 
de către persoanele care au această obligaţie conform legii;

d) neexecutarea hotărârii judecătoreşti prin care sa dispus reintegrarea în 
muncă a unui salariat;

e) neexecutarea hotărârii judecătoreşti privind plata salariilor în termen de 15 zile 
de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată;

f) nerespectarea hotărârilor judecătoreşti privind stabilirea, plata, actualizarea 
şi recalcularea pensiilor;

g) împiedicarea unei persoane de a folosi, în tot sau în parte, un imobil deţinut 
în baza unei hotărâri judecătoreşti, de către cel căruia îi este opozabilă hotărârea;

h)[1] nerespectarea unei măsuri de protecţie dispuse în executarea unui ordin 
european de protecţie, 

se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) În cazul faptelor prevăzute în lit. d)g), acţiunea penală se pune în mişcare 

la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
(3)[2] În cazul faptei prevăzute la alin. (1) lit. h), împăcarea părţilor înlătură răspun

derea penală. [R.A.: ► art. 271 alin. (1)‑(3) CP 1969; ► art. 56 alin. (6) din Legea nr. 188/2000; 
► art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004; ► art. 261, art. 262 şi art. 263 alin. (1) C. muncii]

Legislaţie conexă: art. 47 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
domestice, republicată (M. Of. nr. 948 din 15 octombrie 2020).

Art. 288. Neexecutarea sancţiunilor penale. (1) Sustragerea de la executare 
ori neexecutarea conform legii a unei pedepse complementare ori accesorii sau a 
măsurii de siguranţă prevăzute în art. 108 lit. b) şi lit. c), de către persoana fizică 
faţă de care sau dispus aceste sancţiuni, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni 
la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

(2) Sustragerea de la executarea unei măsuri educative privative de libertate 
prin părăsirea fără drept a centrului educativ sau a centrului de detenţie ori prin 

[1] Lit. h) de la alin. (1) al art. 287 a fost introdusă prin art. 25 pct. 1 din Legea nr. 151/2016.
[2] Alin. (3) al art. 287 a fost introdus prin art. 25 pct. 2 din Legea nr. 151/2016.
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neprezentarea după expirarea perioadei în care sa aflat legal în stare de libertate 
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(3) Neexecutarea, de către mandatar sau administrator, a pedepselor comple
mentare aplicate unei persoane juridice dintre cele prevăzute în art. 141 se pedepseşte 
cu amendă. [R.A.: art. 271 alin. (4) şi (5) CP 1969]

Dezlegarea unor chestiuni de drept. Prin Decizia nr. 2/2019 (M. Of. nr. 242 din 28 martie 
2019), 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 
a IIa penală, prin care sa solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea 
chestiunii de drept dacă: „Fapta de sustragere de la executarea măsurii de siguranţă 
prevăzute în art. 112 lit. d) din Codul penal anterior (din 1969) («interzicerea de a se afla 
în anumite localităţi») se regăseşte în incriminarea de la art. 288 alin. (1) din Codul penal 
[sub forma sustragerii de la executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării 
dreptului de a se afla în anumite localităţi stabilite de instanţă, pedeapsă prevăzută de 
art. 66 alin. (1) lit. l) din Codul penal] sau a fost dezincriminată ca urmare a abrogării 
Codului penal anterior la data intrării în vigoare a Legii nr. 187/2012 (respectiv 1 februarie 
2014)” şi a stabilit:
„Fapta de sustragere de la executarea măsurii de siguranţă prevăzute în art. 112 lit. d) 
din Codul penal anterior (din 1969) nu realizează condiţiile de tipicitate ale infracţiunii 
prevăzute de art. 288 alin. (1) din Codul penal”.
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