Titlul VI. Infracţiuni de fals
Capitolul I. Falsificarea de monede, timbre
sau de alte valori
Art. 310. Falsificarea de monede. (1) Falsificarea de monedă cu valoare
circulatorie se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării
unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează falsificarea unei monede, emise de
către autorităţile competente, înainte de punerea oficială în circulaţie a acesteia.
(3) Tentativa se pedepseşte. [R.A.: art. 282 alin. (1), (3) şi (4) CP 1969]
Art. 311. Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată. (1) Fal
sificarea de titluri de credit, titluri sau instrumente pentru efectuarea plăţilor sau a
oricăror altor titluri ori valori asemănătoare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la
7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2)[1] Dacă fapta prevăzută la alin. (1) priveşte un instrument de plată fără numerar,
pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepseşte. [R.A.: ► art. 282 alin. (1), (3) şi (4) CP 1969; ► art. 24
alin. (1), (3) şi (4) din Legea nr. 365/2002]
Legislaţie conexă: Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din
17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de
plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului (J.O. L 123
din 10 mai 2019).

Art. 312. Falsificarea de timbre sau efecte poştale. (1) Falsificarea de timbre de
orice fel, mărci poştale, plicuri poştale, cărţi poştale sau cupoane răspuns internaţional
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Tentativa se pedepseşte. [R.A.: art. 283 CP 1969]
Art. 313. Punerea în circulaţie de valori falsificate sau dobândirea de instru
mente de plată fără numerar falsificate[2]. (1) Punerea în circulaţie a valorilor
falsificate prevăzute în art. 310‑312, precum şi primirea, deţinerea sau transmiterea
acestora, în vederea punerii lor în circulaţie, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută
de lege pentru infracţiunea de falsificare prin care au fost produse.
(2) Punerea în circulaţie a valorilor falsificate prevăzute în art. 310‑312, săvârşită
de către autor sau un participant la infracţiunea de falsificare, se sancţionează cu
pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de falsificare prin care au fost produse.
(3) Repunerea în circulaţie a uneia dintre valorile prevăzute în art. 310‑312,
de către o persoană care a constatat, ulterior intrării în posesia acesteia, că este
falsificată, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de
falsificare prin care au fost produse, ale cărei limite speciale se reduc la jumătate.
[1]
Alin. (2) al art. 311 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 6 din Legea
nr. 207/2021.
[2]
Denumirea marginală a art. 313 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 7
din Legea nr. 207/2021.
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Art. 314‑315

(4)[1] Dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin primire, însuşire,
cumpărare sau ca urmare a unei operaţiuni precum transferul, importul, exportul,
vânzarea, transportul, distribuirea sau punerea la dispoziţie în vederea utilizării
frauduloase a unui instrument de plată fără numerar falsificat se pedepseşte cu
închisoarea de la 2 la 7 ani.
(5)[2] Tentativa se pedepseşte. [R.A.: ► art. 282 alin. (2) şi (4) şi art. 283 CP 1969;
► art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002]

Art. 314. Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori. (1)
Fabricarea, primirea, deţinerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu
scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor prevăzute în art. 310, art. 311
alin. (1) şi art. 312 se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2)[3] Fabricarea, producerea, primirea, deţinerea, transmiterea sau punerea la
dispoziţie a unui dispozitiv, instrument, unor date informatice, echipamente, inclusiv
hardware sau software, sau a oricăror alte mijloace cu scopul de a servi la falsificarea
instrumentelor de plată fără numerar se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (2) se sancţionează şi dobândirea pentru
sine sau pentru altul, inclusiv prin importul, exportul, vânzarea, transportul sau
distribuţia unui dispozitiv, instrument, unor date informatice, echipamente, inclusiv
hardware sau software, ori a oricăror alte mijloace cu scopul de a servi la falsificarea
instrumentelor de plată fără numerar.
(4)[4] Nu se pedepseşte persoana care, după comiterea vreuneia dintre faptele
prevăzute la alin. (1)‑(3), înainte de descoperirea acestora şi înainte de a se fi trecut
la săvârşirea faptei de falsificare, predă instrumentele, materialele deţinute sau
orice alte mijloace autorităţilor judiciare ori încunoştinţează aceste autorităţi despre
existenţa lor. [R.A.: ► art. 285 CP 1969; ► art. 25 din Legea nr. 365/2002]
Art. 315. Emiterea frauduloasă de monedă. (1) Confecţionarea de monedă
autentică prin folosirea de instalaţii sau materiale destinate acestui scop, cu încălcarea
condiţiilor stabilite de autorităţile competente sau fără acordul acestora, se pedepseşte
cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează punerea în circulaţie a monedei
confecţionate în condiţiile alin. (1), precum şi primirea, deţinerea sau transmiterea
acesteia, în vederea punerii ei în circulaţie.
(3)[5] Tentativa se pedepseşte.
Legislaţie conexă: art. 109 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de mo
nedă electronică (M. Of. nr. 914 din 13 noiembrie 2019).

[1]
Alin. (4) al art. 313 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 7 din Legea
nr. 207/2021.
[2]
Alin. (5) al art. 313 a fost introdus prin art. I pct. 8 din Legea nr. 207/2021.
[3]
Alin. (2) şi (3) ale art. 314 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 9 din
Legea nr. 207/2021.
[4]
Alin. (4) al art. 314 a fost introdus prin art. I pct. 10 din Legea nr. 207/2021.
[5]
Alin. (3) al art. 315 a fost introdus prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 18/2016.
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Art. 316.[1] Falsificarea de valori străine. Dispoziţiile cuprinse în prezentul
capitol se aplică şi în cazul când infracţiunea priveşte monede, timbre, titluri de
valoare ori instrumente de plată, inclusiv instrumente de plată fără numerar emise
în străinătate. [R.A.: art. 284 CP 1969]
Legislaţie conexă: ► Directiva nr. 2014/62/UE a Parlamentului European şi a Consiliului
din 15 mai 2014 privind protecţia prin măsuri de drept penal a monedei euro şi a altor
monede împotriva falsificării (J.O. L nr. 151 din 21 mai 2014); ► Regulamentul (CE)
nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei
monedei euro împotriva falsificării (J.O. L nr. 181 din 4 iulie 2001); ► Regulamentul (CE)
nr. 1339/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 privind extinderea efectelor Regulamentului
(CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva
falsificării la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică (J.O. L nr. 181
din 4 iulie 2001).

Capitolul II. Falsificarea instrumentelor
de autentificare sau de marcare
Art. 317. Falsificarea de instrumente oficiale. (1) Falsificarea unui sigiliu, a unei
ştampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc persoanele prevăzute
în art. 176 sau persoanele fizice menţionate în art. 175 alin. (2) se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Falsificarea unui sigiliu, a unei ştampile sau a unui instrument de marcare
de care se folosesc alte persoane decât cele prevăzute în alin. (1) se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(3) Tentativa se pedepseşte. [R.A.: art. 286 CP 1969]
Legislaţie conexă: ► art. 17 din O.U.G. nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi
pietrelor preţioase în România, republicată (M. Of. nr. 77 din 29 ianuarie 2004); ► art. 1071
din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată (M. Of. nr. 611 din 12 august 2015);
► art.  452 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie
2015); ► art. 7 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
(M. Of. nr. 672 din 27 iulie 2005).

Art. 318. Folosirea instrumentelor false. Folosirea instrumentelor false prevă
zute în art. 317 se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
[R.A.: art. 287 CP 1969]
Legislaţie conexă: ► art. 17 din O.U.G. nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi
pietrelor preţioase în România, republicată (M. Of. nr. 77 din 29 ianuarie 2004); ► art. 452
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015); ► art. 7
din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (M. Of. nr. 672
din 27 iulie 2005).

Art. 319. Falsificarea de instrumente de autentificare străine. Dispoziţiile
cuprinse în prezentul capitol se aplică şi atunci când fapta priveşte instrumente de
autentificare sau de marcare folosite de autorităţile unui stat străin.

[1]

Art. 316 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din Legea nr. 207/2021.
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Capitolul III. Falsuri în înscrisuri
Art. 320. Falsul material în înscrisuri oficiale. (1) Falsificarea unui înscris
oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod,
de natură să producă consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni
la 3 ani.
(2) Falsul prevăzut în alin. (1), săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul
atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(3) Sunt asimilate înscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate
producătoare de consecinţe juridice.
(4) Tentativa se pedepseşte. [R.A.: art. 288 CP 1969]
Legislaţie conexă: ► art. 14 din Legea nr. 191/2003 privind infracţiunile la regimul
transportului naval (M. Of. nr. 332 din 16 mai 2003); ► art. 33 din Legea nr. 535/2004
privind prevenirea şi combaterea terorismului (M. Of. nr. 1161 din 8 decembrie 2004);
► art. 29 alin. (3) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări (M. Of. nr. 853
din 8 octombrie 2018).

Art. 321. Falsul intelectual. (1) Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul
întocmirii acestuia, de către un funcţionar public aflat în exercitarea atribuţiilor de
serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului
ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări, se pedepseşte
cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Tentativa se pedepseşte. [R.A.: art. 289 CP 1969]
Legislaţie conexă: ► art. 91 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat (M. Of.
nr. 556 din 27 iulie 2015); ► art. 116 din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor (M. Of. nr. 342 din 5 mai 2016); ► art. 38 din
Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii
produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie (M. Of. nr. 431 din 12 iunie 2017).

Art. 322. Falsul în înscrisuri sub semnătură privată. (1) Falsificarea unui
înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în art. 320
sau art. 321, dacă făptuitorul foloseşte înscrisul falsificat ori îl încredinţează altei
persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Tentativa se pedepseşte. [R.A.: art. 290 CP 1969]
Recurs în interesul legii. Prin Decizia nr. 21/2017 (M. Of. nr. 1024 din 27 decembrie 2017),
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 unitară a dispoziţiilor
vizând încadrarea juridică a faptei de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente
legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni
fictive, în ipoteza înregistrării unor facturi fiscale şi chitanţe de plată întocmite în fals în
numele unor societăţi comerciale care nu recunosc tranzacţiile sau care au avut în perioada
funcţionării comportamentul fiscal asemănător societăţilor comerciale „fantomă”, în scopul
sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale; raportul dintre infracţiunea de evaziune fiscală
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prevăzută de art. 9 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 şi infracţiunile de fals în înscrisuri sub
semnătură privată/uz de fals prevăzute de art. 322 şi art. 323 din Codul penal, a stabilit:
„Fapta de evidenţiere în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care
nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prin folosirea de
facturi şi chitanţe fiscale falsificate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor
fiscale, constituie infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale”.
Dezlegarea unor chestiuni de drept. Prin Decizia nr. 3/2020 (M. Of. nr. 138 din 21
februarie 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 Iaşi,
Secţia penală şi pentru cauze cu minori, prin care s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri
prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „În cazul infracţiunii prevăzute de art. 181
alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor
de corupţie, comisă în modalitatea alternativă a folosirii sau prezentării cu rea-credinţă de
documente false, în condiţiile în care documentele respective sunt înscrisuri sub semnătură
privată, este o infracţiune complexă, ce absoarbe în conţinutul său infracţiunea de fals în
înscrisuri sub semnătură privată, atunci când aceasta este săvârşită (în forma autoratului
sau a instigării) de aceeaşi persoană care foloseşte aceste înscrisuri şi obţine ulterior, pe
nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate
de aceasta ori în numele ei, sau cele două infracţiuni îşi păstrează autonomia, existând
un concurs real de infracţiuni între infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată
şi infracţiunea prevăzută de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie”, şi a stabilit:
„Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de înscrisuri sub semnătură privată falsificate,
care a avut ca rezultat obţinerea, pe nedrept, de fonduri din bugetul Uniunii Europene
sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, săvârşită de către aceeaşi
persoană care, în calitate de autor sau participant secundar, a contribuit la comiterea
falsului, realizează conţinutul infracţiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de
documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, prevăzută de art. 181 alin. (1) din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie,
şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 alin. (1) din Codul penal,
în concurs real”.

Art. 323. Uzul de fals. Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată,
cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, când înscrisul este oficial, şi cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, când înscrisul este sub semnătură
privată. [R.A.: art. 291 CP 1969]
Recurs în interesul legii. A se vedea Decizia nr. 21/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, redată în extras supra,
la art. 322.
Legislaţie conexă: art. 273 din Legea nr. 86/2006 – Codul vamal (M. Of. nr. 350 din
19 aprilie 2006).

Art. 324. Falsificarea unei înregistrări tehnice. (1) Falsificarea unei înregistrări
tehnice prin contrafacere, alterare ori prin determinarea atestării unor împrejurări
necorespunzătoare adevărului sau omisiunea înregistrării unor date sau împrejurări,
dacă a fost urmată de folosirea de către făptuitor a înregistrării ori de încredinţarea
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acesteia unei alte persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe
juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează folosirea unei înregistrări tehnice
falsificate în vederea producerii unei consecinţe juridice.
(3) Prin înregistrare tehnică, în sensul prezentului articol, se înţelege atestarea
unei valori, greutăţi, măsuri ori a desfăşurării unui eveniment, realizată, în tot sau
în parte, în mod automat, prin intermediul unui dispozitiv tehnic omologat şi care
este destinată a proba un anumit fapt, în vederea producerii de consecinţe juridice.
Art. 325. Falsul informatic. Fapta de a introduce, modifica sau şterge, fără drept,
date informatice ori de a restricţiona, fără drept, accesul la aceste date, rezultând
date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii
unei consecinţe juridice, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de
la unu la 5 ani. [R.A.: art. 48 din Legea nr. 161/2003, Titlul III]
Dezlegarea unor chestiuni de drept. Prin Decizia nr. 4/2021 (M. Of. nr. 171 din 19
februarie 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
Braşov, Secţia penală, prin care s‑a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru
dezlegarea chestiunii de drept: „Dacă fapta de a deschide şi utiliza un cont pe o reţea de
socializare deschisă publicului (reţea care nu solicită dovezi din care să reiasă folosirea
numelui real de către deţinătorul unui cont), furnizând ca nume de utilizator numele unei
alte persoane şi introducând date reale vizând această persoană (informaţii, fotografii,
imagini video etc.), realizează condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de fals informatic,
prevăzută de art. 325 din Codul penal, cu referire la cerinţele ca acţiunea de introducere
a unor date informatice să fie realizată fără drept şi, respectiv, să aibă ca rezultat date
necorespunzătoare adevărului”, şi a stabilit:
„Fapta de a deschide şi utiliza un cont pe o reţea de socializare deschisă publicului, folosind
ca nume de utilizator numele unei alte persoane şi introducând date personale reale care
permit identificarea acesteia, întruneşte două dintre cerinţele esenţiale ale infracţiunii de fals
informatic prevăzute în art. 325 din Codul penal, respectiv cea ca acţiunea de introducere
a datelor informatice să fie realizată fără drept şi cea ca acţiunea de introducere a datelor
informatice să aibă ca rezultat date necorespunzătoare adevărului”.

Art. 326.[1] Falsul în declaraţii. (1) Declararea necorespunzătoare a adevărului,
făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta
îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută
serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni
la 2 ani sau cu amendă.
(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârşită pentru a ascunde existenţa unui risc
privind infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepseşte cu închisoare de
la unu la 5 ani sau cu amendă. [R.A.: art. 292 CP 1969]
Legislaţie conexă: ► art. 181 şi art. 18 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea,
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (M. Of. nr. 219 din 18 mai 2000); ► art. 282
din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (M. Of. nr. 401 din 20 iulie 2001);
► art. 28 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor

[1]

Art. 326 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 1 din O.U.G. nr. 28/2020.
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publice (M. Of. nr. 621 din 2 septembrie 2010); ► art. 29 alin. (5) din Legea nr. 236/2018
privind distribuţia de asigurări (M. Of. nr. 853 din 8 octombrie 2018).

Art. 327. Falsul privind identitatea. (1) Prezentarea sub o identitate falsă
ori atribuirea unei asemenea identităţi altei persoane, făcută unei persoane dintre
cele prevăzute în art. 175 sau transmisă unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară
activitatea prin folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte la identificare, legitimare
ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a induce sau a
menţine în eroare un funcţionar public, în vederea producerii unei consecinţe juridice,
pentru sine ori pentru altul, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Când prezentarea s‑a făcut prin întrebuinţarea identităţii reale a unei persoane,
pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.
(3) Încredinţarea unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea
stării civile spre a fi folosit fără drept se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la
2 ani sau cu amendă. [R.A.: art. 293 CP 1969]
Dezlegarea unor chestiuni de drept. Prin Decizia nr. 20/2015 (M. Of. nr. 573 din 30 iulie
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 Timişoara, Secţia
penală, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a
problemei de drept, respectiv: „interpretarea dispoziţiilor art. 327 alin. (2) din Codul penal,
în sensul de a lămuri în ce măsură art. 327 alin. (2) din Codul penal împrumută toate
condiţiile elementului material de la art. 327 alin. (1) din Codul penal, inclusiv condiţia
ca prezentarea să fie efectuată – prin folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte la
identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat –, sau
art. 327 alin. (2) din Codul penal împrumută de la art. 327 alin. (1) din Codul penal condiţiile
elementului material, mai puţin condiţia vizând modalitatea în care se face prezentarea,
astfel încât condiţia ca acţiunea de prezentare să fie efectuată – prin folosirea frauduloasă
a unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel
de act falsificat – este înlocuită în art. 327 alin. (2) din Codul penal cu condiţia ca acţiunea
de prezentare să fie efectuată prin întrebuinţarea identităţii reale a unei persoane”, şi, în
interpretarea art. 327 alin. (2) din Codul penal, a stabilit:
„Cerinţa esenţială a elementului material al infracţiunii de fals privind identitatea reglementată
în varianta‑tip, vizând folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte la identificare, legitimare
ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat, este obligatorie şi în ipoteza în
care acţiunea de prezentare s‑a făcut prin întrebuinţarea identităţii reale a unei persoane”.
Legislaţie conexă: art. 337 alin. (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată (M. Of. nr. 652 din 28 august 2015).

Art. 328. Infracţiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin.
Dispoziţiile cuprinse în prezentul capitol se aplică şi atunci când fapta priveşte acte
emise de o autoritate competentă a unui stat străin sau de o organizaţie internaţională
instituită printr‑un tratat la care România este parte sau declaraţii ori o identitate
asumate în faţa acesteia.

Titlul VII. Infracţiuni contra siguranţei publice
Capitolul I. Infracţiuni contra siguranţei
circulaţiei pe căile ferate
Art. 329. Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defec‑
tuoasă. (1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă
de către angajaţii care gestionează infrastructura feroviară ori ai operatorilor de
transport, intervenţie sau manevră, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa
circulaţiei mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată, se pe
depseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Dacă fapta a avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este
închisoarea de la 3 la 10 ani. [R.A.: art. 274 CP 1969]
Art. 330. Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor
defectuoasă din culpă. (1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea
lor defectuoasă, din culpă, de către angajaţii care gestionează infrastructura feroviară
ori ai operatorilor de transport, intervenţie sau manevră, dacă prin aceasta se pune
în pericol siguranţa mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Când fapta a avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este
închisoarea de la unu la 5 ani. [R.A.: art. 273 CP 1969]
Art. 331. Părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa alcoolului
sau a altor substanţe. (1) Părăsirea postului, în orice mod şi sub orice formă, de
angajaţii cu atribuţii privind siguranţa circulaţiei mijloacelor de transport, intervenţie
sau manevră pe calea ferată, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa cir
culaţiei acestor mijloace, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează îndeplinirea îndatoririlor de serviciu de
către un angajat având atribuţii privind siguranţa circulaţiei mijloacelor de transport,
intervenţie sau manevră pe calea ferată, care are o îmbibaţie alcoolică de peste
0,80 g/l alcool pur în sânge ori se află sub influenţa unor substanţe psihoactive.
(3) Când faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au avut ca urmare un accident
de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor
drepturi. [R.A.: art. 275 CP 1969]
Legea de aplicare: Art. 241. Prin substanţe psihoactive se înţelege substanţele stabilite
prin lege, la propunerea Ministerului Sănătăţii.

Art. 332. Distrugerea sau semnalizarea falsă. (1) Distrugerea, degradarea
ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a liniei de cale ferată, a materialului rulant,
a instalaţiilor de cale ferată ori a celor de comunicaţii feroviare, precum şi a oricăror
altor bunuri sau dotări aferente infrastructurii feroviare ori aşezarea de obstacole pe
linia ferată, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa mijloacelor de transport,
manevră sau intervenţie pe calea ferată, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la
7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
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(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează săvârşirea de acte de semnalizare
falsă sau săvârşirea oricăror acte care pot induce în eroare personalul care asigură
circulaţia mijloacelor de transport, manevră sau intervenţie pe calea ferată în timpul
executării serviciului, dacă prin aceste fapte se creează un pericol de accident de
cale ferată.
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au avut ca urmare un accident
de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării
unor drepturi.
(4) Când faptele prevăzute în alin. (1)‑(3) sunt săvârşite din culpă, limitele speciale
ale pedepsei se reduc la jumătate.
(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se pedepseşte.
[R.A.: art. 276 CP 1969]

Art. 333. Accidentul de cale ferată. Accidentul de cale ferată constă în distru
gerea sau degradarea adusă mijloacelor de transport, materialului rulant sau insta
laţiilor de cale ferată în cursul circulaţiei sau manevrei mijloacelor de transport,
manevră, întreţinere sau intervenţie pe calea ferată. [R.A.: art. 277 alin. (1) CP 1969]

Capitolul II. Infracţiuni contra siguranţei
circulaţiei pe drumurile publice
Legislaţie conexă: ► O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, repu
blicată (M. Of. nr. 670 din 3 august 2006); ► Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru
facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de
circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate
acestor încălcări, republicată (M. Of. nr. 439 din 13 iunie 2016); ► Ordinul ministrului sănătăţii
nr. 1512/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi
transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau
a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu
efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în
legătură cu traficul rutier (M. Of. nr. 812 din 20 decembrie 2013); ► Convenţia europeană
privind reprimarea infracţiunilor rutiere, adoptată la Strasbourg la 30 noiembrie 1964, ratificată
prin Legea nr. 183/1997 (M. Of. nr. 316 din 18 noiembrie 1997).

Art. 334. Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat. (1)
Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau
a unui tramvai neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii, se pedepseşte cu
închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.
(2) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul
sau a unui tramvai cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare se pedepseşte
cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
(3) Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals
de înmatriculare sau înregistrare se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amendă.
(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci
ale cărei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau
a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România,
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se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. [R.A.: art. 85 din

O.U.G. nr. 195/2002]

Dezlegarea unor chestiuni de drept. Prin Decizia nr. 11/2017 (M. Of. nr. 479 din 26 iunie
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 Timişoara, Secţia
penală, prin care s‑a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea
chestiunii de drept: „în ce măsură tractorul agricol sau forestier condus pe drumurile publice
devine asimilat autovehiculului, iar conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol
sau forestier neînregistrat, potrivit legii, sau de către o persoană care nu posedă permis de
conducere întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunilor prevăzute de art. 334 alin. (1)
din Codul penal, respectiv art. 335 alin. (1) din Codul penal” şi a stabilit:
„În interpretarea noţiunii de «autovehicul», prevăzută de art. 334 alin. (1) din Codul penal şi
art. 335 alin. (1) din Codul penal, raportat la art. 6 pct. 6 şi pct. 30 din O.U.G. nr. 195/2002,
modificată şi completată prin O.G. nr. 21/2014, conducerea pe drumurile publice a unui
tractor agricol sau forestier neînmatriculat/neînregistrat potrivit legii sau de către o persoană
care nu posedă permis de conducere nu întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunilor
prevăzute de art. 334 alin. (1) din Codul penal, respectiv de art. 335 alin. (1) din Codul penal”.

Art. 335. Conducerea unui vehicul fără permis de conducere. (1) Conducerea
pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care
nu posedă permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede
obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis
de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei[1] din care face
parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i‑a fost retras sau anulat ori căreia
exercitarea dreptului de a conduce i‑a fost suspendată sau care nu are dreptul de
a conduce autovehicule în România se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la
3 ani sau cu amendă.
(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana care încredinţează un
vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere
pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştie că se află
în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) sau alin. (2) sau sub influenţa alcoolului
ori a unor substanţe psihoactive. [R.A.: art. 86 din O.U.G. nr. 195/2002]
Legea de aplicare: Art. 241. Prin substanţe psihoactive se înţelege substanţele stabilite
prin lege, la propunerea Ministerului Sănătăţii.
Constituţionalitate. Prin Decizia nr. 224/2017 (M. Of. nr. 427 din 9 iunie 2017), Curtea
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că soluţia legislativă
cuprinsă în art. 335 alin. (1) din Codul penal, care nu incriminează fapta de conducere
pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, fără permis de conducere,
este neconstituţională.
Dezlegarea unor chestiuni de drept. 1. A se vedea Decizia nr. 11/2017 a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală,
redată în extras supra, la art. 334.
[1]
În O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, nu se mai utilizea
ză sintagma „subcategorie”, deoarece, potrivit art. I pct. 18 din Legea nr. 203/2012, în vigoare de
la 19 ianuarie 2013, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma „subcategorii de vehicule” se
înlocuieşte cu sintagma „categorii de vehicule”.

Art. 336
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2. Prin Decizia nr. 18/2019 (M. Of. nr. 66 din 30 ianuarie 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 Suceava, Secţia penală şi pentru cauze penale
cu minori, prin care s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea
chestiunii de drept: „Dacă obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite,
impusă de organul judiciar pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar conform
art. 215 alin. (2) lit. i) din Codul de procedură penală, constituie o suspendare a exercitării
dreptului de a conduce şi întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de
art. 335 alin. (2) din Codul penal” şi a stabilit:
„Obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar
pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar conform art. 215 alin. (2) lit. i) din Codul
de procedură penală, nu constituie o suspendare a exercitării dreptului de a conduce, iar
încălcarea acesteia nu întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de
art. 335 alin. (2) din Codul penal”.
3. Prin Decizia nr. 14/2020 (M. Of. nr. 135 din 10 februarie 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 Oradea, prin care s‑a solicitat pronunţarea unei
hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „dacă, în condiţiile
art. 335 alin. (3) din Codul penal, acţiunea de încredinţare a unui vehicul pentru a fi condus
pe drumurile publice unei persoane despre care ştia că se află sub influenţa alcoolului
trebuie să vizeze o persoană care să aibă o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur
în sânge sau este suficient ca aceasta să aibă o îmbibaţie alcoolică, indiferent de gradul
de alcoolemie?”, şi a stabilit:
„În interpretarea dispoziţiilor art. 335 alin. (3) din Codul penal, care incriminează fapta unei
persoane de a încredinţa un vehicul pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane
despre care ştie că se află sub influenţa alcoolului, acestea trebuie să vizeze o persoană
care să aibă o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge”.
4. Prin Decizia nr. 27/2021 (M. Of. nr. 664 din 6 iulie 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 Cluj, Secţia penală, privind pronunţarea unei hotărâri
prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă poate fi subiect activ al
infracţiunii prevăzute de 335 alin. (2) din Codul penal persoana care, după pronunţarea
hotărârii definitive de condamnare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 336
alin. (1) din Codul penal şi până la anularea permisului de conducere dispusă de către
şeful poliţiei, conduce un autovehicul pe drumurile publice?” şi a stabilit:
„Poate fi subiect activ al infracţiunii prevăzute de 335 alin. (2) din Codul penal persoana
care, după pronunţarea hotărârii definitive de condamnare pentru săvârşirea infracţiunii
prevăzute de art. 336 alin. (1) din Codul penal şi până la anularea permisului de conducere
dispusă de către şeful poliţiei, conduce un autovehicul pe drumurile publice”.

Art. 336. Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor
substanţe. (1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea
prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care,
la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l
alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa
unor substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede
obligativitatea deţinerii permisului de conducere.
(3) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2)
efectuează transport public de persoane, transport de substanţe sau produse
periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru
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obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale
examenului pentru obţinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea
de la 2 la 7 ani. [R.A.: art. 87 alin. (1)‑(4) şi art. 90 din O.U.G. nr. 195/2002]
Legea de aplicare: Art. 241. Prin substanţe psihoactive se înţelege substanţele stabilite
prin lege, la propunerea Ministerului Sănătăţii.
Constituţionalitate. Prin Decizia nr. 732/2014 (M. Of. nr. 69 din 27 ianuarie 2015), Curtea
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „la
momentul prelevării mostrelor biologice” din cuprinsul dispoziţiilor art. 336 alin. (1)
din Codul penal este neconstituţională.
Dezlegarea unor chestiuni de drept. 1. Prin Decizia nr. 3/2014 (M. Of. nr. 392 din 28 mai
2014), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de
drept în materie penală, a admis sesizarea formulată de către Curtea de Apel Alba Iulia,
Secţia penală şi pentru cauze cu minori, prin care s‑a solicitat pronunţarea unei hotărâri
prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând interpretarea şi aplicarea
dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal, în sensul de a se stabili rezultatul alcoolemiei
cu relevanţă penală în ipoteza unei duble prelevări de mostre biologice, şi a stabilit:
„În aplicarea art. 336 alin. (1) din Codul penal, în ipoteza unei duble prelevări de mostre
biologice, rezultatul alcoolemiei cu relevanţă penală este cel dat de prima prelevare”.
2. Prin Decizia nr. 6/2019 (M. Of. nr. 386 din 16 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 Oradea, Secţia penală şi pentru cauze cu minori,
prin care s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a
chestiunii de drept „dacă acţiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevăzută
de art. 336 din Codul penal, presupune în mod necesar punerea în mişcare a vehiculului
prin acţionarea sistemelor de autopropulsie” şi a stabilit:
„Acţiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevăzută de art. 336 din Codul
penal, nu presupune în mod necesar punerea în mişcare a vehiculului prin acţionarea
sistemelor de autopropulsie”.
3. Prin Decizia nr. 48/2021 (M. Of. nr. 698 din 14 iulie 2021), Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, a admis
sesizarea formulată de către Curtea de Apel Ploieşti, Secţia penală şi pentru cauze cu
minori şi de familie, prin care s‑a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru
dezlegarea de principiu a următoarei probleme de drept: „Folosirea sintagmei «substanţe
psihoactive» în conţinutul normei de incriminare presupune o restrângere a sferei de
aplicare a normei de incriminare la categoria de substanţe la care face referire Legea
nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte
psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată, sau, după
caz, sfera noţiunii de substanţe psihoactive se impune a fi interpretată în mod extensiv,
fiind incluse şi substanţele prevăzute în conţinutul legilor speciale nr. 143/2000 privind
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi
preparatelor stupefiante şi psihotrope”, şi a stabilit:
„Folosirea sintagmei «substanţe psihoactive» din cuprinsul normei de incriminare a art. 336
alin. (2) din Codul penal include, pe lângă categoria de substanţe la care face referire
Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea
efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată,
şi substanţele prevăzute în conţinutul Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea
traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
şi al Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor
stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare”.

Art. 337-338
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Art. 337. Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.
Refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obli
gativitatea deţinerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat în procesul
de instruire, sau a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării
probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a
se supune prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei
ori a prezenţei unor substanţe psihoactive se pedepseşte cu închisoarea de la unu
la 5 ani. [R.A.: art. 87 alin. (5) din O.U.G. nr. 195/2002]
Legea de aplicare: Art. 241. Prin substanţe psihoactive se înţelege substanţele stabilite
prin lege, la propunerea Ministerului Sănătăţii.

Art. 338. Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea
urmelor acestuia. (1) Părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea poliţiei sau
a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei, de către conducătorul
vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, ori de către
examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale
examenului pentru obţinerea permisului de conducere, implicat într‑un accident de
circulaţie, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta oricărei persoane de a modifica
starea locului sau de a şterge urmele accidentului de circulaţie din care a rezultat
uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor
persoane, fără acordul echipei de cercetare la faţa locului.
(3) Nu constituie infracţiune părăsirea locului accidentului când:
a) în urma accidentului s‑au produs doar pagube materiale;
b) conducătorul vehiculului, în lipsa altor mijloace de transport, transportă el
însuşi persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură să acorde
asistenţă medicală necesară şi la care a declarat datele personale de identitate şi
numărul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus, consemnate într‑un
registru special, dacă se înapoiază imediat la locul accidentului;
c) conducătorul autovehiculului cu regim de circulaţie prioritară anunţă de îndată
poliţia, iar după terminarea misiunii se prezintă la sediul unităţii de poliţie pe a cărei
rază de competenţă s‑a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de
constatare;
d) victima părăseşte locul faptei, iar conducătorul de vehicul anunţă imediat
evenimentul la cea mai apropiată unitate de poliţie. [R.A.: art. 89 din O.U.G. nr. 195/2002]
Dezlegarea unor chestiuni de drept. 1. Prin Decizia nr. 5/2018 (M. Of. nr. 355 din 24
aprilie 2018), 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 s‑a solicitat pronunţarea unei
hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: „Ce se înţelege
prin termenul de rănire prevăzut de art. 75 lit. b) teza a II‑a din O.U.G. nr. 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din
Codul penal privind infracţiunea de părăsire a locului accidentului?”, şi a stabilit:
„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal privind infracţiunea
de părăsire a locului accidentului, termenul de «rănire» prevăzut de art. 75 lit. b) teza a II‑a
din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, se interpretează
în sensul de «leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, a căror gravitate
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este evaluată prin zile de îngrijiri medicale (cel puţin o zi) ori printr‑una dintre urmările
prevăzute de art. 194 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) din Codul penal»”.
2. Prin Decizia nr. 8/2019 (M. Of. nr. 424 din 30 mai 2019), Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, a admis
sesizarea Curţii de Apel Suceava, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
prin care s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a
următoarei probleme de drept: „dacă noţiunea de rănire a uneia sau mai multor persoane
prevăzută de art. 75 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice raportat la art. 338 alin. (3) din Codul penal, articol care defineşte accidentul de
circulaţie ca situaţie premisă a infracţiunii de părăsire a locului accidentului prevăzută de
art. 338 alin. (1) din Codul penal, are în vedere şi autorănirea, când singura persoană
rănită este însuşi conducătorul singurului autovehicul implicat în accident”, şi a stabilit:
„Rănirea uneia sau mai multor persoane prevăzută de art. 75 lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002,
cuprinsă în definiţia accidentului de circulaţie, ca situaţie premisă a infracţiunii de părăsire
a locului accidentului prevăzută de art. 338 alin. (1) din Codul penal, nu are în vedere şi
autorănirea, când singura persoană rănită este însuşi conducătorul singurului autovehicul
implicat în accident”.

Art. 339. Împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice. (1)
Instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea poziţiilor acestora,
fără autorizaţie eliberată de autorităţile competente, de natură să inducă în eroare
participanţii la trafic ori să îngreuneze circulaţia pe drumul public se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Participarea în calitate de conducător de vehicul la întreceri neautorizate pe
drumurile publice se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează aşezarea de obstacole care îngreunează
sau împiedică circulaţia pe drumul public, dacă se pune în pericol siguranţa circulaţiei
ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la trafic.
(4) Lăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a drumului public a unui vehicul
care transportă produse sau substanţe periculoase se pedepseşte cu închisoare de
la unu la 3 ani sau cu amendă. [R.A.: art. 92 alin. (2)‑(5) din O.U.G. nr. 195/2002]
Art. 340. Nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea
reparaţiilor. (1) Îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuţiilor de verificare
tehnică ori inspecţie tehnică periodică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor
ori a celor referitoare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice de către
persoanele care au asemenea atribuţii, dacă din cauza stării tehnice a vehiculului s‑a
pus în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, se pedepseşte cu închisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Dacă, urmare a faptei prevăzute în alin. (1), s‑a produs un accident de circulaţie
care a avut ca urmare vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii uneia sau mai
multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani, iar dacă s‑a produs
moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost săvârşite din culpă,
limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.
(4) Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având
urme de accident, fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. [R.A.: art. 93 din O.U.G. nr. 195/2002]

Art. 341-342
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Art. 341. Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public. (1)
Efectuarea unor lucrări de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a
drumului public ori de amenajare a accesului rutier la drumul public, fără autorizaţie
de construcţie eliberată în condiţiile legii ori cu încălcarea condiţiilor stabilite în
autorizaţie, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Amplasarea unor construcţii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului,
fără autorizaţie de construcţie eliberată în condiţiile legii ori cu încălcarea condiţiilor
stabilite în autorizaţie, dacă prin aceasta se creează un pericol pentru siguranţa
circulaţiei, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(3) Persoana autorizată de administratorul căii ferate care nu ia măsurile
corespunzătoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(4) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (3) se sancţionează şi persoana autorizată
de către administratorul unui drum public sau executantul unei lucrări pe partea
carosabilă, care nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea obstacolelor
sau a lucrărilor pe drumurile publice, dacă prin aceasta s‑a produs un accident de
circulaţie. [R.A.: art. 94 din O.U.G. nr. 195/2002]

Capitolul III. Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor,
materialelor nucleare şi al materiilor explozive
Art. 342. Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor. (1) Deţinerea,
portul, confecţionarea, precum şi orice operaţiune privind circulaţia armelor letale, a
muniţiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcţionarea atelierelor de
reparare a armelor letale, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Deţinerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse
autorizării se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(3) Sustragerea armelor sau muniţiilor prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se pedep
seşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Portul armelor prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), fără drept, în sediul autorităţilor
publice, instituţiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în
spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral, se pedepseşte cu închisoarea
de la unu la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
(5) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (3) au ca obiect arme interzise sau
muniţii, mecanisme ori dispozitive ale acestora, limitele speciale ale pedepsei se
majorează cu o treime.
(6)[1] Nedepunerea armei şi a muniţiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile
de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă constituie infracţiune
şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
(7) Fabricarea sau asamblarea de arme letale, de piese sau de muniţie pentru
acestea:
a) din orice componente esenţiale traficate ilicit;
b) fără o autorizaţie eliberată de către o autoritate competentă a statului membru
în care are loc fabricarea sau asamblarea;
[1]

Alin. (6) şi (7) ale art. 342 au fost introduse prin art. 245 pct. 32 din Legea nr. 187/2012.

