
TITLUL IV 
INFRAC IUNI CONTRA ÎNF PTUIRII JUSTI IEI 

Considera ii generale 

Sec iunea 1 

 Sistematizarea incrimin rilor 

 

Codul penal (Legea nr. 286/2009, Expunere de motive, 



Aspecte generale privind infrac iunile contra înf ptuirii justi iei, în concep ia noului 

Cod penal, 

Infrac iuni contra înf ptuirii justi iei, 



Sec iunea a 2-a 

Noul Cod penal în raport cu legea anterioar  

 



 

Sec iunea a 3-a 

 Unele tr s turi comune 
 

Obiectul juridic generic (de grup) 

  

obiect juridic secundar 

obiect material 

op. cit.,

Explica iile noului Cod penal, vol. IV, art. 257-366, 

Ibidem, 



obiectul material 

subiectul activ 

subiectul activ 

Subiectul pasiv 

pasiv secundar

Elementul material 

ac iune 

inac iune 

Ibidem,  



Urmarea imediat   

Leg tura de cauzalitate   

inten ia direct

indirect . 

numai cu 

inten ie direct .  

Actele de preg tire 

Tentativa 

Consumarea 

, 

Epuizarea. 

Ibidem, 

Ibidem, 

Ibidem, 



Sec iunea a 4-a 

Situa ii tranzitorii. Aplicarea legii penale mai favorabile 

„Presiuni asupra justi iei”, 

op. cit.,  



Infrac iunile contra înf ptuirii justi iei în legisla ia român  de la marea unire pân  în zilele 

noastre. Continuitatea incrimin rii, 

Comunic ri prezentate la sesiunea anual  de comunic ri tiin ifice „Dreptul românesc la 100 de ani 

de la Marea Unire. Dimensiuni i tendin e”

op. cit., 



Examinarea infrac iunilor 
 

Sec iunea 1 

 Nedenun area14 

1. Concept i caracterizare 

(1) Fapta persoanei care, luând cuno tin  de comiterea unei fapte prev zute de legea penal  contra 

vie ii sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu în tiin eaz  de îndat  autorit ile se pedepse te 

cu închisoare de la un an la 3 ani. 

(11) Fapta persoanei care, luând cuno tin  de comiterea unei fapte prev zute de legea penal , de 

trafic i exploatare a persoanelor vulnerabile ori contra libert ii i integrit ii sexuale, s vâr ite fa  de un 

minor, nu în tiin eaz  de îndat  autorit ile se pedepse te cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.  

(2) Nedenun area s vâr it  de un membru de familie nu se pedepse te. 

(3) Nu se pedepse te persoana care, înainte de punerea în mi care a ac iunii penale împotriva unei 

persoane pentru s vâr irea faptei nedenun ate, încuno tin eaz  autorit ile competente despre aceasta sau 

care, chiar dup  punerea în mi care a ac iunii penale, a înlesnit tragerea la r spundere penal  a autorului 

sau a participan ilor. 

 

(1) Fapta persoanei care, luând cuno tin  de comiterea unei fapte prev zute de legea penal  contra vie ii 

sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu în tiin eaz  de îndat  autorit ile se pedepse te cu 

închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend . 

(2) Nedenun area s vâr it  de un membru de familie nu se pedepse te. 

(3) Nu se pedepse te persoana care, înainte de punerea în mi care a ac iunii penale împotriva unei 

persoane pentru s vâr irea faptei nedenun ate, încuno tin eaz  autorit ile competente despre aceasta sau 

care, chiar dup  punerea în mi care a ac iunii penale, a înlesnit tragerea la r spundere penal  a autorului sau 

a participan ilor. 

(1) Omisiunea de a denun a de îndat  s vâr irea vreuneia dintre infrac iunile prev zute în art. 174, 175, 

176, 211, 212, 2151, 217 alin. (2)-(4), art. 218 alin. (1) i art. 276 alin. (3) se pedepse te cu închisoare de la 3 luni 

la 3ani. 

(2) Fapta prev zut  în alin. (1), s vâr it  de so  sau o rud  apropiat , nu se pedepse te. 

(3) Nu se pedepse te persoana care, mai înainte de a se fi început urm rirea penal  pentru infrac iunea 

nedenun at , încuno tin eaz  autorit ile competente despre acea infrac iune sau care, chiar dup  ce s-a început 

urm rirea penal  ori dup  ce vinova ii au fost descoperi i, a înlesnit arestarea acestora. 



fapte prev zute de legea penal  infrac iuni

membru de familie



se impune în primul rând 

legiuitorului, 

2. Codul penal în vigoare în raport cu legea anterioar  

„Nedenun area unor 

infrac iuni” 

prefa  la Codul penal (Legea nr. 286/2009), Noile coduri incluzând i Expunerile de 

motive, publicat la 24.07.2009, 

Noul Cod penal, Partea special , 

Analize, explica ii, comentarii, 

Drept penal, Partea general , Curs universitar, vol. I, 


