
No iuni introductive 

I. Noţiunea, structura şi caracteristicile  
Părţii speciale a dreptului penal 

1. Defini ia dreptului penal  

Dreptul penal este acea ramură a dreptului public, ce a primit în 
literatura juridică, de-a lungul timpului, multiple definiţii. Unii autori îl con-
sideră ca o „ramură a sistemului de drept cu privire la totalitatea normelor 
juridice care reglementează relaţiile de apărare socială prin interzicerea 
ca infracţiuni, sub sancţiuni specifice, denumite pedepse, a acţiunilor sau 
inacţiunilor periculoase pentru valorile sociale, în scopul apărării acestor 
valori, fie prin prevenirea infracţiunilor, fie prin aplicarea pedepselor 
persoanelor care le săvâr esc”[1]. Alţi autori[2] definesc dreptul penal ca o 
„ramură a sistemului nostru de drept, alcătuit dintr-o totalitate de norme 
juridice legiferate de puterea legislativă, care stabilesc ce fapte constituie 
infracţiuni, condiţiile răspunderii penale, sancţiunile i alte măsuri ce 
urmează a fi aplicate sau luate de către instanţele judecătore ti persoa-
nelor care au săvâr it infracţiuni, în scopul apărării celor mai importante 
valori sociale ale statului de drept”.  

În opinia noastră, dreptul penal este acea ramură a dreptului public 
care conţine totalitatea normelor juridice existente la un anumit moment 
dat într-un sistem juridic de referinţă, norme ce reglementează raporturile 
dintre stat ca protector al valorilor sociale ocrotite i cei ce aduc atingere 
acestor valori i care au scopul prevenirii fenomenului infracţional sau, în 
ultimă instanţă, al combaterii acestuia prin aplicarea forţei de coerciţie a 
statului, materializată prin pedepse, măsuri educative i/sau măsuri de 
siguranţă.  

Normele dreptului penal sunt structurate în cadrul Codului penal în 
două părţi – Partea generală i Partea specială.  

                                                 
[1] C. BULAI, Drept penal român, vol. 1, Casa de Editură i Presă „ ansa”, 

Bucure ti, 1992, p. 7. 
[2] AL. BOROI, Drept penal. Partea generală, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2006, p. 1. 



Curs de drept penal. Partea specială 

 

2

Partea generală conţine reglementarea precisă i completă a tot ceea 
ce este esenţial i comun categoriilor juridice infracţiune, răspundere 
penală i sancţiuni de drept penal[1].  

2. No iunea de Parte specială a Codului penal  

În opinia noastră, Partea specială a Codului penal cuprinde totalitatea 
faptelor incriminate ca infracţiune, ansamblul caracteristicilor specifice i 
esenţiale pentru realizarea conţinutului juridic al infracţiunii, sancţiunile de 
drept penal aplicabile persoanei care a săvâr it fapta, cu vinovăţie, faptă 
ce prezintă pericol social i care este prevăzută de legea penală (în 
actualul Cod penal); în noul Cod penal diferenţa se face prin aceea că 
pericolul social este absorbit în trăsătura esenţială a prevederii în legea 
penală. În plus, se cer cumulativ îndeplinite alte două trăsături esenţiale 
pentru existenţa infracţiunii, i anume fapta să fie nejustificată i imputa-
bilă persoanei care a săvâr it-o. Deci noţiunea, conform noului Cod penal, 
va fi: Partea specială a Codului penal cuprinde totalitatea faptelor incrimi-
nate ca infracţiune, ansamblul caracteristicilor specifice i esenţiale pentru 
realizarea conţinutului juridic al infracţiunii i sancţiunile de drept penal 
aplicabile persoanei care a săvâr it o faptă prevăzută de legea penală, cu 
vinovăţie, faptă nejustificată i imputabilă persoanei.  

Apreciem că în noul Cod penal prin art. 15 alin. (1), legiuitorul a înlătu-
rat, în mod corect, «pleonasmul juridico-penal» existent în art. 17 alin. (1) 
din Codul penal în vigoare, întrucât prin prevederea în legea penală, fapta 
fusese deja considerată ca având un grad de pericol social apreciat ca 
suficient pentru a fi incriminată. Nu suntem de acord cu ideea conform 
căreia dispare pericolul social ca trăsătură esenţială a infracţiunii. De 
altfel, nici nu ar avea cum o trăsătură esenţială, a a cum era considerată 
până la apariţia noului Cod, să dispară totalmente în noua viziune a legiui-
torului. În acest fel s-ar fi negat chiar rădăcinile existenţiale ale infracţiunii 
ca instituţie de drept penal. Considerăm că trăsătura prevederii în legea 
penală absoarbe trăsătura pericolului social, aceasta regăsindu-se în con-
ţinutul celei dintâi. Oricum, se va avea în vedere distincţia dintre pericolul 
social abstract, ca i conţinut al trăsăturii esenţiale a infracţiunii (prevede-
rea în legea penală), i pericolul concret pentru ordinea publică, ca i con-
diţie pentru luarea măsurii arestării preventive, prevăzută de art. 148 alin. (1) 
lit. f) C. proc. pen. în vigoare i de art. 223 alin. (2) noul C. proc. pen.  

                                                 
[1] V. DONGOROZ, S. KAHANE, I. OANCEA, R. STĂNOIU, I. FODOR, N. ILIESCU,  

C. BULAI, V. RO CA, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. I, ed. a II-a, 
Ed. All Beck, 2003, p. 6. 
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O altă schimbare radicală de viziune a legiuitorului, creator al noului 
Cod penal, pe care o împărtă im întru-totul, constă în aceea că persoana 
este valoarea socială fundamentală, ocrotită, cu aceasta începându-se 
prezentarea infracţiunilor din Partea specială a noului Cod penal. Codul 
penal în vigoare reglementează cu prioritate infracţiunile contra siguranţei 
statului, ceea ce ne arată în mod evident că legiuitorul comunist considera 
interesele statului mai presus de persoană i de interesele acesteia. Este 
interesant de analizat în contextul actual ceea ce scria profesorul Vintilă 
Dongoroz[1] „Ocrotirea are ca obiect, în dreptul socialist, relaţiile sociale 
[s.n.] a căror existenţă (adică normala formare, desfă urare i dezvoltare) 
nu este posibilă i nu poate fi asigurată decât prin incriminarea i sancţio-
narea faptei care prezintă pericol social. Relaţiile sociale astfel ocrotite 
formează obiectul juridic [s.n.] al infracţiunii.  

Ocrotirea relaţiilor sociale care sunt ameninţate sau atinse prin săvâr-
irea unei fapte care prezintă pericol social, ca obiect juridic al infracţiunii, 

este o concepţie proprie dreptului socialist; în dreptul penal burghez, 
obiectul juridic al infracţiunilor îl formează drepturile, interesele sau bu-
nurile care în orânduirea capitalistă au ca principali i reali beneficiari pe 
membrii clasei dominante.  

În locul acestei concepţii individualiste a dreptului penal burghez, 
dreptul penal socialist, i deci i Codul penal în vigoare din 1969, consa-
cră concepţia socialistă, potrivit căreia, ocrotirea legii penale prive te rela-
ţiile sociale de tip socialist, prin această ocrotire fiind deopotrivă apăraţi 
toţi membrii societăţii i fiecare membru în parte.  

A adar, în sistemul Codului penal în vigoare, obiectul juridic al ocrotirii 
penale i, deci, al infracţiunilor îl formează relaţiile sociale.” 

Dacă a a stăteau lucrurile sau nu din punctul de vedere al marelui pro-
fesor, dacă aceasta era convingerea sa tiinţifică sau nu, este irelevant în 
acest moment. Cert este că la acea dată aprecierile tiinţifice trebuiau să 
ţină cont de demagogia i doctrina politică, iar profesorul Dongoroz a 
făcut-o a a cum deja ne-a obi nuit, definind de o manieră profesională 
deosebită lucruri relativ forţate de regim.  

Este evident faptul că relaţiile sociale sunt create de către persoane în 
jurul i în legătură cu acestea, în respectul intereselor i drepturilor per-
soanei, a protecţiei universalităţii de bunuri, iar protecţia penală a 
acestora este nu numai necesară, dar i suficientă. Este mult mai lesne i 
util să protejezi valori sociale concrete, ca obiect juridic, decât noţiuni ab-
stracte cum ar fi relaţiile sociale pe care le proteja statul socialist. Legiui-

                                                 
[1] V. DONGOROZ, S. KAHANE, ş.a., op. cit., vol. III, p. 3. 
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torul creator al noului Cod penal revine la o protecţie printr-un sistem 
juridic democratic, în care persoana, drepturile i interesele, precum i 
bunurile acesteia, sunt scopul legii penale.  

Specific Părţii speciale a dreptului penal considerăm a fi i conceptul 
de încadrare juridică, concept a cărui aplicare practică, nu de puţine ori, a 
dus la erori judiciare grave, i, în final, la realizarea defectuoasă a actului 
de justiţie penală. Realizarea încadrării juridice este rezultatul expertizei i 
deprinderii de a aplica legea penală, de a identifica în starea de fapt sta-
bilită pe baza probelor administrate în cauză împrejurările esenţiale care 
corespund trăsăturilor conţinutului juridic al unei infracţiuni.  

În concluzie, încadrarea juridică a unei fapte ca infracţiune este un pro-
ces riguros, de aplicare a mai multor operaţiuni specifice, prin care fapta 
prime te tiparul legii penale i se identifică perfecta stare de fapt cu tota-
litatea dispoziţiilor penale aplicabile în speţă.  

3. Structura Păr ii Speciale a Codului penal 

În cadrul Părţii speciale, infracţiunile sunt structurate, în primul rând, 
după obiectul juridic generic, formându-se titluri, în ordinea importanţei 
acordate obiectului ocrotirii penale. Spre exemplu, infracţiuni contra sta-
tului, infracţiuni contra persoanei, infracţiuni contra patrimoniului etc.  

O a doua împărţire se materializează prin aceea că o un titlu este 
structurat în două sau mai multe grupe ce au la bază trăsături comune, 
specifice. (ex.: infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, infrac-
ţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni contra siguranţei circu-
laţiei pe căile ferate, infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele 
activităţi reglementate de lege – patru grupe).  

În al treilea rând, avem în vedere divizarea infracţiunilor dintr-o grupă 
în mai multe subgrupe, având în vedere trăsăturile specifice ale acestora 
(ex: grupa infracţiunilor contra vieţii, integrităţii corporale i sănătăţii se îm-
parte în trei subgrupe: omuciderea, lovirea i vătămarea integrităţii corpo-
rale sau a sănătăţii i avortul).  

Elementul de bază în structura Codului penal, Partea specială, este, 
însă, articolul, care fixează conţinutul juridic al fiecărei infracţiuni. Facem 
precizarea că raportul dintre articol i norma de incriminare este unul de 
parte-întreg, deoarece articolul poate să conţină, pe lângă incriminarea 
faptei ca infracţiune i alte precizări, cum ar fi cele cu privire la aspectele 
procesuale, cauzele de impunitate etc.  

Vizavi de cele arătate, facem precizarea că, mai sus, am definit Partea 
specială a Codului penal i nu Partea specială a dreptului penal, pe care o 
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considerăm o ramură a dreptului penal ce se ocupă cu studiul tuturor nor-
melor juridice penale existente în principal în Codul penal, Partea specială 
(art. 155-363 C. pen. actual, art. 188-445 noul C. pen.), dar i în legile 
speciale nepenale (ex.: Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combate-
rea criminalităţii organizate, Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerci-
ale etc.).  

II. Structura de studiu a infracţiunii 

Pentru analiza infracţiunilor prevăzute în Codul penal actual i descrise 
în cuprinsul acestui curs, avem în vedere următoarele elemente compo-
nente ale structurii de studiu a infracţiunii, a a cum o denumim i perso-
nalizăm.  

1. Fapta incriminată este denumirea pe care o folosim pentru a reda 
articolul din Codul penal care incriminează fapta penală analizată. Spre 
deosebire de alţi doctrinari care au ales să folosească noţiuni de genul 
„Normă incriminatoare”[1], „Concept i caracterizare”[2], „Noţiune”[3], noi am 
considerat că aceasta este cea mai potrivită pentru a prezenta ad litteram 
textul de lege.  

2. Obiectul protecţiei penale este sintagma folosită de noi, în locul 
celei de „Obiectul ocrotirii penale” sau, mai simplu, „Obiectul juridic”, 
denumiri folosite de către alţi doctrinari, pentru a puncta valorile sociale 
protejate prin normele penale.  

Obiectul juridic generic reprezintă valorile sociale comune unui grup de 
infracţiuni, acesta fiind criteriul în funcţie de care infracţiunile din cuprinsul 
Codului penal sunt grupate în titluri (de ex.: Titlul I – Infracţiuni contra sta-
tului, Titlul II – Infracţiuni contra persoanei etc.), capitole (Capitolul I – In-
fracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale i sănătăţii, Capitolul II – Infrac-
ţiuni contra libertăţii persoanei, Capitolul III – Infracţiuni privitoare la viaţa 
sexuală), secţiuni (Secţiunea I – Omuciderea, secţiunea II – Lovirea i 
vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii).  

Obiectul juridic specific (special) este valoarea socială protejată în con-
cret prin incriminarea unei fapte penale. Spre exemplu, obiectul juridic 
specific al infracţiunii de violare a secretului corespondenţei este libertatea 

                                                 
[1] V. CIOCLEI, Drept penal. Partea specială. Infracţiuni contra persoanei, Ed. 

C.H. Beck, Bucure ti, 2009. 
[2] V. DONGOROZ, S. KAHANE, ş.a., op. cit.  
[3] M. UDROIU, Drept penal. Partea generală. Partea specială, ed. II, Ed. C.H. 

Beck, 2011.  
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corespondenţei, în timp ce obiectul juridic generic este libertatea per-
soanei, în genere. Există uneori i un obiect juridic secundar, altfel spus o 
valoare socială protejată indirect, în mod adiacent. Spre exemplu, în ipo-
teza infracţiunii prevăzute de art. 195 C. pen., anterior menţionată, obiec-
tul juridic secundar este dat de buna desfă urare a relaţiilor de serviciu, 
atunci când fapta este săvâr ită de un funcţionar care are obligaţia legală 
de a respecta secretul profesional i confidenţialitatea informaţiilor la care 
are acces.  

Obiectul material constă în valoarea socială materializată într-un bun 
sau lucru împotriva căruia se îndreaptă acţiunea sau inacţiunea care con-
stituie elementul material. Nu toate infracţiunile au obiect material, ci, de 
regulă, doar infracţiunile de rezultat.  

3. Subiecţii. Subiectul activ este persoana fizică sau juridică ce săvâr-
e te infracţiunea i care urmează să fie trasă la răspundere penală. În 

funcţie de prevederile din norma penală, acesta poate fi necircumstanţiat 
sau trebuie să aibă o anumită calitate. De asemenea, trebuie precizat 
dacă fapta poate fi săvâr ită doar de către o persoană sau dacă este sus-
ceptibilă de participaţie penală (instigare, complicitate, coautorat).  

Subiectul pasiv este persoana fizică sau juridică, vătămată prin săvâr-
irea infracţiunii, circumstanţiată ori necircumstanţiată.  

4. Condiţia premisă reprezintă o stare, situaţie sau calitate prealabilă, 
necesară pentru existenţa infracţiunii, însă nu se regăse te în ipoteza 
tuturor infracţiunilor.  

5. Conţinutul constitutiv 

5.1. Latura obiectivă constă în activitatea infracţională a făptuitorului.  
Elementul material este o acţiune ori o inacţiune care materializează 

actul de conduită interzis (verbum regens). Este expres prevăzut în norma 
de incriminare, putându-se realiza prin una sau mai multe acţiuni sau 
inacţiuni ori acţiuni i inacţiuni alternative ori cumulative.  

Urmarea imediată constă în consecinţele asupra realităţii pe care le 
produce elementul material, respectiv fie o pagubă materială (în ipoteza 
infracţiunilor de rezultat), fie o stare de pericol (în situaţia infracţiunilor de 
pericol).  

Legătura de cauzalitate reprezintă relaţia cauză-efect care trebuie să 
existe între elementul material i urmarea imediată pentru realizarea laturii 
obiective a infracţiunii. Aceasta trebuie stabilită, în ipoteza infracţiunilor de 
rezultat, însă rezultă din materialitatea faptei i, în consecinţă, nu trebuie 
demonstrată, dacă suntem în prezenţa unei infracţiuni de pericol.  

5.2. Latura subiectivă. Vinovăţia este atitudinea psihică a făptuitorului 
faţă de fapta i urmările socialmente periculoase ale acesteia, formele 
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vinovăţiei fiind intenţia (directă ori indirectă), culpa (simplă sau cu pre-
vedere) i praeterintenţia. Vinovăţia, ca element al laturii subiective, există 
doar atunci când acţiunea sau inacţiunea care constituie element material 
al laturii obiective sunt săvâr ite cu forma de vinovăţie prevăzute de lege.  

Mobilul constituie un impuls, o pornire interioară, un factor psihic, ce 
determină făptuitorul să adopte rezoluţia infracţională i să treacă la 
executarea acesteia.  

Scopul este rezultatul prefigurat de făptuitor prin săvâr irea infracţiunii. 
Nu toate infracţiunile implică un anumit scop, însă atunci când fapta este 
săvâr ită cu un scop special, acesta, dacă este prevăzut în mod expres, 
poate apărea fie ca element constitutiv al infracţiunii, fie ca element 
circumstanţial agravant.  

6. Forme, modalităţi, sancţiuni 

6.1. Forme. Actele preparatorii reprezintă o fază de desfă urare a 
activităţii infracţionale, existentă doar în ipoteza infracţiunilor săvâr ite cu 
intenţie. Acestea constau în acte de pregătire materială sau morală în 
vederea săvâr irii infracţiunii i sunt incriminate doar atunci când norma 
de incriminare le prevede în mod expres, fie ca tentativă, fie ca infracţiune 
de sine-stătătoare.  

Tentativa este, de asemenea, posibilă doar la infracţiunile săvâr ite cu 
intenţie i presupune fie acte de executare întrerupte, fie duse până la 
capăt, dar fără ca rezultatul să se producă. Acestea sunt incriminate doar 
atunci când legea le prevede în mod expres, fie în conţinutul textului care 
incriminează infracţiunea a cărei tentativă este sancţionată, fie la finele 
unui capitol.  

Infracţiunea se consumă fie în momentul în care se realizează elemen-
tul material (ipoteza infracţiunilor de pericol), fie odată cu producerea 
pagubelor (în situaţia infracţiunilor de rezultat).  

6.2. Modalităţile reprezintă formele în care o infracţiune poate fi săvâr-
ită, incriminate diferit în funcţie de gradul de pericol social. Orice infrac-

ţiune are o variantă tip, de bază, existând pentru unele dintre acestea i 
una sau mai multe variante agravate sau atenuate, acolo unde norma de 
incriminare prevede în mod expres.  

6.3. Sancţiunile de drept penal reprezintă o instituţie de bază a 
dreptului penal care, alături de instituţia infracţiunii i aceea a răspunderii 
penale, constituie pilonii oricărui sistem de drept penal[1]. Pentru fiecare 
infracţiune în parte este prevăzută pedeapsa cu închisoarea, ca unică pe-
deapsă sau alternativ cu amendă, urmând ca instanţa, în funcţie de peri-

                                                 
[1] G.S. BARBU, A. ERBAN, Drept execuţional penal, Ed. All Beck, 2005, p. 12.  
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colul social concret să aplice fie o pedeapsă privativă de libertate, fie una 
pecuniară. Uneori, legea prevede i pedeapsa complementară a interzi-
cerii unor drepturi.  

7. Explicaţii de interes practic 

7.1. Legătura cu alte infracţiuni. În cadrul acestei secţiuni se în-
cearcă lămurirea unor confuzii care ar putea interveni în practica judiciară, 
atunci când conţinutul constitutiv al unei infracţiuni ar putea absorbi o altă 
infracţiune sau, din contră, s-ar reţine în concurs cu aceasta.  

7.2. Aspecte procesuale. De regulă, funcţionează principiul oficiali-
tăţii, însă există o serie de infracţiuni pentru care legea a prevăzut expres 
că acţiunea penală se pune în mi care la plângere prealabilă. Urmărirea 
penală este efectuată, de regulă, de către organele de cercetare penală, 
exceptând acele infracţiuni expres enumerate în cuprinsul art. 209  
C. proc. pen., când competenţa în vederea efectuării urmăririi penale re-
vine procurorului, în mod obligatoriu. Judecata în primă instanţă revine, de 
principiu, judecătoriei, cu excepţia cazurilor expres enumerate în art. 27 
C. proc. pen., când competenţa aparţine tribunalului. Desigur, există i 
alte prevederi legale care îndrumă, pentru competenţa în primă instanţă, 
către curtea de apel sau către Înalta Curte de Casaţie i Justiţie.  

8. Aspectele tranzitorii punctează o imagine comparativă între 
infracţiuni, bazată pe elementele esenţiale de diferenţiere dintre acestea, 
a a cum sunt ele incriminate în actualul Cod penal i în noul Cod penal – 
Legea nr. 286/2009.  



Titlul I.  
Infrac iuni contra siguran ei statului 

Subtitlul I. Studiul infrac iunii 

§1. Trădarea – art. 155 

I. Fapta incriminată 

Art. 155 C. pen.: „Fapta cetăţeanului român sau a persoanei fără cetă-
ţenie, domiciliată pe teritoriul statului român, de a intra în legătură cu o pu-
tere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora, în scopul de a 
suprima sau tirbi unitatea i indivizibilitatea, suveranitatea sau indepen-
denţa statului, prin acţiuni de provocare de război contra ţării sau de înles-
nire a ocupaţiei militare străine, ori de subminare economică sau politică a 
statului, ori de aservire faţă de o putere străină, sau de ajutare a unei 
puteri străine pentru desfă urarea unei activităţi du mănoase împotriva 
siguranţei statului, se pedepse te cu detenţiune pe viaţă sau cu închi-
soare de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi.” 

II. Obiectul protec iei penale 

Obiectul juridic generic îl constituie statul cu atributele sale esenţiale: 
unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea i independenţa. Obiectul juridic 
specific se confundă cu cel generic. Infracţiunea de trădare nu are obiect 
material.  

III. Subiec ii 

Subiectul activ este circumstanţiat: cetăţeanul român sau persoana 
fără cetăţenie, domiciliată pe teritoriul statului român. Participaţia penală 
este posibilă sub toate formele.  

Subiectul pasiv general este statul.  

IV. Condi ia premisă nu există.  
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V. Con inutul constitutiv 

Latura obiectivă. Elementul material se realizează prin acţiunea de a 
intra în legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai 
acestora (fapta comisivă); intrarea în legătură se poate realiza prin 
contact direct ori prin mijloace de comunicare. Cerinţa esenţială ata ată 
elementului material, în lipsa căreia nu se realizează conţinutul constitutiv 
al infracţiunii de trădare, este aceea că făptuitorul trebuie să intre în legă-
tură fie cu o putere, fie cu o organizaţie străină, fie cu agenţi ai acestora. 
Urmarea imediată este starea de pericol la adresa valorilor sociale 
protejate prin norma de incriminare. Legătura de cauzalitate rezultă ex re.  

Latura subiectivă. Vinovăţia. Infracţiunea de trădare se săvâr e te 
întotdeauna cu intenţie directă calificată prin scopul de a suprima sau 
tirbi unitatea i indivizibilitatea, suveranitatea sau independenţa statului.  

Cerinţa esenţială ata ată laturii subiective constă în aceea că scopul 
trebuie să se realizeze prin una dintre următoarele acţiuni, limitativ i 
alternativ prevăzute de lege: provocare de război contra ţării, înlesnire a 
ocupaţiei militare străine, subminare economică sau politică a statului, 
aservire faţă de o putere străină, ajutarea unei puteri străine pentru desfă-
urarea unei activităţi du mănoase împotriva siguranţei statului. Aceste 

acţiuni nu trebuie să se realizeze neapărat, dar trebuie avute în vedere de 
făptuitor.  

Mobilul nu este un element constitutiv al infracţiunii i nu are relevanţă 
din acest punct de vedere, însă va fi avut în vedere la individualizarea 
pedepsei.  

VI. Forme, modalită i, sanc iuni 

Forme. Actele preparatorii sunt posibile, dar nu sunt incriminate. Ten-
tativa se pedepse te, conform art. 173 alin. (1) C. pen. Este posibilă ten-
tativa întreruptă (făptuitorul este prins în momentul în care încearcă să 
intre în legătură cu o putere străină) sau terminată (făptuitorul intră în le-
gătură cu o organizaţie străină, dar nu se înţelege cu aceasta cu privire la 
condiţiile săvâr irii faptei). Infracţiunea se consumă în momentul realizării 
elementului material, fiind o infracţiune instantanee.  

Modalităţi. Infracţiunea este incriminată într-o singură variantă tip.  
Sancţiuni. Infracţiunea de trădare se pedepse te cu detenţiunea pe 

viaţă, alternativ cu închisoarea de la 15 la 25 de ani i pedeapsa comple-
mentară obligatorie a interzicerii unor drepturi. Tăinuirea i favorizarea 
infracţiunii de trădare se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani, pe-
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deapsa aplicată tăinuitorului sau favorizatorului neputând fi mai mare 
decât pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. Tăinuirea i favorizarea 
săvâr ite de soţ sau de o rudă apropiată se pedepsesc, dar pedeapsa 
prevăzută de lege pentru ace ti făptuitori se reduce la jumătate.  

VII. Cauze de nepedepsire sau de reducere a pedepsei  

Conform art. 172 C. pen., nu se pedepse te participantul (autor, insti-
gator, complice) care denunţă săvâr irea infracţiunii de trădare înainte de 
consumare sau care împiedică el însu i consumarea acestei infracţiuni i 
apoi o denunţă, esenţială pentru nepedepsire fiind existenţa denunţului. 
Limitele pedepsei se reduc la jumătate pentru participantul (autor, insti-
gator, complice) care înlesne te arestarea infractorilor, după ce urmărirea 
penală a început ori infractorii au fost descoperiţi.  

VIII. Explica ii de interes practic 

Legătura cu alte infracţiuni. Dacă subiectul activ este cetăţeanul 
străin ori apatridul care nu domiciliază pe teritoriul statului român, fapta nu 
mai este o infracţiune de trădare, ci, dacă sunt îndeplinite i celelalte 
condiţii prevăzute de lege, suntem în prezenţa infracţiunii prevăzute de 
art. 158 C. pen. – acţiunile duşmănoase contra statului.  

Aspecte procesuale. Acţiunea penală se pune în mi care din oficiu. 
Competenţa de judecată, în primă instanţă, aparţine curţii de apel, con-
form art. 28¹ alin. (1) pct. lit. a) C. proc. pen. Urmărirea penală este efec-
tuată, în mod obligatoriu, de către procuror, conform art. 209 alin. (3)  
C. proc. pen.  

IX. Aspecte tranzitorii 

Spre deosebire de actualul Cod penal, art. 394 noul C. pen. Incrimi-
nează infracţiunea de trădare doar atunci când este săvâr ită de un cetă-
ţean român, pedeapsa fiind de asemenea redusă, prin reglementarea din 
noul Cod sancţiunea fiind închisoarea de la 10 la 20 de ani, iar alternativa 
detenţiunii pe viaţă este eliminată.  

În plus, mai este o diferenţă de structură i de ordonare a capitolelor în 
noul Cod, în sensul că infracţiunile contra siguranţei statului, i implicit 
trădarea, nu mai sunt amplasate la începutul legii, ci locul lor a fost luat de 
infracţiunile contra vieţii.  
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Conform noului Cod penal, dacă fapta are ca subiect activ Pre e-
dintele României ori un alt membru al Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării, suntem în prezenţa unei incriminări distincte, infracţiunea de înaltă 
trădare – art. 398 C. pen.: „Faptele prevăzute în art. 394-397, săvâr ite de 
către Pre edintele României sau de către un alt membru al Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării, constituie infracţiunea de înaltă trădare i se 
pedepsesc cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani 
i interzicerea exercitării unor drepturi.” 

 

C. pen., art. 155: Trădarea 

Fapta cetăţeanului român sau a 
persoanei fără cetăţenie, domiciliată pe 
teritoriul statului român, de a intra în le-
gătură cu o putere sau cu o organizaţie 
străină ori cu agenţi ai acestora, în 
scopul de a suprima sau tirbi unitatea 
i indivizibilitatea, suveranitatea sau in-

dependenţa statului, prin acţiuni de 
provocare de război contra ţării sau de 
înlesnire a ocupaţiei militare străine, ori 
de subminare economică sau politică a 
statului, ori de aservire faţă de o putere 
străină, sau de ajutare a unei puteri 
străine pentru desfă urarea unei activi-
tăţi du mănoase împotriva siguranţei 
statului, se pedepse te cu detenţiune 
pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 
25 de ani i interzicerea unor drepturi.  

 

Noul C. pen., art. 394: Trădarea 
Fapta cetăţeanului român de a intra 

în legătură cu o putere sau cu o organi-
zaţie străină ori cu agenţi ai acestora, în 
scopul de a suprima sau tirbi unitatea 
i indivizibilitatea, suveranitatea sau in-

dependenţa statului, prin: 
a) provocare de război contra ţării sau 

de înlesnire a ocupaţiei militare străine; 
b) subminare economică, politică 

sau a capacităţii de apărare a statului; 
c) aservire faţă de o putere sau or-

ganizaţie străină; 
d) ajutarea unei puteri sau organi-

zaţii străine pentru desfă urarea unei 
activităţi ostile împotriva securităţii na-
ţionale, 

se pedepse te cu închisoarea de la 
10 la 20 de ani i interzicerea exercitării 
unor drepturi.  

§2. Trădarea prin ajutarea inamicului – art. 156 

I. Fapta incriminată  

Art. 156 C. pen.: „(1) Fapta cetăţeanului român sau a persoanei fără 
cetăţenie domiciliată pe teritoriul statului român, care,în timp de război:  

a) predă teritorii, ora e, poziţii de apărare, depozite ori instalaţii ale 
forţelor armate române sau care servesc apărării;  

b) predă nave, aeronave, ma ini, aparate, armament sau orice alte 
materiale care pot sluji purtării războiului;  

c) procură du manului oameni, valori i materiale de orice fel;  
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d) trece de partea inamicului sau efectuează alte acţiuni care sunt de 
natură să favorizeze activitatea du manului ori să slăbească puterea de 
luptă a forţelor armate române sau a armatelor aliate, se pedepse te cu 
detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani i interzicerea 
unor drepturi.  

(2) Cu aceea i pedeapsă se sancţionează cetăţeanul român sau 
persoana fără cetăţenie domiciliată pe teritoriul statului român, care, în 
timp de război, luptă sau face parte din formaţii de luptă împotriva statului 
român sau a aliaţilor săi.” 

II. Obiectul protec iei penale 

Obiectul juridic generic îl constituie statul cu atributele sale esenţiale: 
unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea i independenţa. Obiectul juridic 
specific principal se confundă cu cel generic. Există i un obiect juridic 
specific adiacent – capacitatea de apărare a ţării. În principiu, infracţiunea 
nu are un obiect material, însă atunci când elementul material se reali-
zează într-una dintre modalităţile prevăzute de art. 156 lit. a), b) sau c) – 
respectiv prin acţiunea de „a preda” sau „a procura”, există un obiect 
material adiacent reprezentat de depozite, instalaţii, nave, aeronave etc.  

III. Subiec ii 

Subiectul activ este circumstanţiat: cetăţeanul român sau persoana 
fără cetăţenie, domiciliată pe teritoriul statului român. Participaţia penală 
este posibilă sub toate formele.  

Subiectul pasiv general este statul, dar poate fi i un stat aliat, atunci 
când elementul material se realizează în modalitatea prevăzută în art. 156 
lit. d), respectiv prin efectuarea de acţiuni care sunt de natură să slă-
bească puterea de luptă a forţelor armate române sau a armatelor străine.  

IV. Condi ia premisă  

Aceasta constă în aflarea statului român în timp de război. Noţiunea 
„timp de război” este definită în art. 153 ca fiind intervalul de timp de la 
data declarării mobilizării sau de la începerea operaţiilor de război până la 
data trecerii armatei la starea de pace.  
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V. Con inutul constitutiv 

Latura obiectivă. Elementul material constă în acţiunea de ajutare a 
inamicului, într-una dintre modalităţile alternative prevăzute de text: acţiu-
nea de a preda teritorii, nave etc. [alin. (1) lit. a) i b)], acţiunea de a pro-
cura du manului oameni, valori, bunuri [alin. (1) lit. c)], acţiunea de a trece 
de partea inamicului [alin. (1) lit. d)] i acţiunea de a lupta sau de a face 
parte din formaţia de luptă a inamicului [alin. (2)].  

Aceste modalităţi sunt prevăzute exemplificativ, întrucât enumerarea 
din art. 156 C. pen. sfâr e te cu menţiunea „sau efectuează alte acţiuni 
care sunt de natură să favorizeze activitatea du manului, ori să slăbească 
puterea de luptă a forţelor armate române sau a armatelor aliate”.  

Pentru existenţa infracţiunii, elementul material trebuie să se realizeze 
în cel puţin una dintre modalităţile anterior prezentate, însă săvâr irea 
faptei prin două sau mai multe acţiuni de ajutare nu va duce la un concurs 
de infracţiuni, ci la o singură infracţiune.  

Cerinţa esenţială presupune ca ajutorul să fie dat în timp de război i 
să fie îndreptat spre inamic. Urmarea imediată constă în starea de pericol 
la adresa valorilor sociale protejate prin incriminarea faptei. Legătura de 
cauzalitate rezultă din materialitatea faptei (ex re).  

Latura subiectivă. Vinovăţia îmbracă forma intenţiei în ambele 
modalităţi, directă i indirectă. Mobilul i scopul nu prezintă relevanţă 
pentru existenţa laturii subiective.  

VI. Forme, modalită i, sanc iuni 

Forme. Actele preparatorii nu sunt incriminate ca fază de desfă urare 
a activităţii infracţionale, însă sunt asimilate tentativei i sancţionate ca 
atare. Astfel, conform art. 173 C. pen., producerea sau procurarea mijloa-
celor ori instrumentelor, precum i luarea de măsuri în vederea comiterii 
infracţiunii de trădare prin ajutarea inamicului constituie tentativa.  

Tentativa se pedepse te, conform art. 173 C. pen.  
Infracţiunea se consumă în momentul în care se realizează elementul 

material într-una din modalităţile anterior enumerate, când se creează i 
starea de pericol.  

Infracţiunea de trădare prin ajutarea inamicului poate căpăta caracter 
continuu (când ajutorul constă în „a face parte din formaţii de luptă împo-
triva statului român sau a aliaţilor săi”) sau continuat (când elementul 
material constă în acţiuni de ajutor repetate, la diferite intervale de timp, în 
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baza aceleia i rezoluţii infracţionale), caz în care infracţiunea cunoa te un 
moment al epuizării, determinat de ultimul act al activităţii infracţionale.  

Modalităţi. Infracţiunea de trădare prin ajutarea inamicului este 
incriminată într-o variantă tip [prevăzută în alin. (1)] i o variantă asimilată 
[prevăzută în alin. (2)].  

Sancţiuni. Infracţiunea de trădare prin ajutarea inamicului se pedep-
se te cu detenţiunea pe viaţă alternativ cu închisoarea de la 15 la 25 de 
ani i pedeapsa complementară obligatorie a interzicerii unor drepturi. 
Tăinuirea i favorizarea infracţiunii de trădare prin ajutarea inamicului se 
pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani, pedeapsa aplicată tăinui-
torului sau favorizatorului neputând fi mai mare decât pedeapsa prevăzută 
de lege pentru autor. Tăinuirea i favorizarea săvâr ite de soţ sau de o 
rudă apropiată se pedepsesc, dar pedeapsa prevăzută de lege pentru 
ace ti făptuitori se reduce la jumătate.  

VII. Cauze de nepedepsire sau de reducere a pedepsei  

Conform art. 172 C. pen., nu se pedepse te participantul (autor, insti-
gator, complice) care denunţă săvâr irea infracţiunii de trădare prin aju-
tarea inamicului înainte de consumare sau care împiedică el însu i consu-
marea acestei infracţiuni i apoi o denunţă, esenţială pentru nepedepsire 
fiind existenţa denunţului. Limitele pedepsei se reduc la jumătate pentru 
participantul (autor, instigator, complice) care înlesne te arestarea infracto-
rilor, după ce urmărirea penală a început ori infractorii au fost descoperiţi.  

VIII. Explica ii de interes practic 

Legătura cu alte infracţiuni. Dacă subiectul activ este cetăţeanul 
străin ori apatridul care nu domiciliază pe teritoriul statului român, fapta nu 
mai este trădare, ci, dacă sunt îndeplinite i celelalte condiţii prevăzute de 
lege, suntem în prezenţa infracţiunii prevăzute de art. 158 C. pen. – 
acţiunile duşmănoase contra statului.  

Aspecte procesuale. Acţiunea penală se pune în mi care din oficiu. 
Competenţa de judecată, în primă instanţă, aparţine curţii de apel, con-
form art. 28¹ pct. 1 lit. a) C. proc. pen. Urmărirea penală este efectuată, în 
mod obligatoriu, de către procuror, conform art. 209 alin. (3) C. proc. pen.  
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IX. Aspecte tranzitorii 

Infracţiunea de trădare prin ajutarea inamicului este incriminată i în 
noul Cod penal, cu singura deosebire a subiectului activ, care poate fi 
doar cetăţeanul român.  

Conform noului Cod penal, dacă fapta are ca subiect activ Pre e-
dintele României ori un alt membru al Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării, suntem în prezenţa unei incriminări distincte – infracţiunea de înaltă 
trădare.  

 

C. pen., art. 156: Trădarea prin 

ajutarea inamicului 

(1) Fapta cetăţeanului român sau a 
persoanei fără cetăţenie domiciliată pe 
teritoriul statului român, care, în timp de 
război:  

a) predă teritorii, ora e, poziţii de 
apărare, depozite ori instalaţii ale forţe-
lor armate române sau care servesc 
apărării;  

b) predă nave, aeronave, ma ini, 
aparate, armament sau orice alte mate-
riale care pot sluji purtării războiului;  

c) procură du manului oameni, 
valori i materiale de orice fel;  

d) trece de partea inamicului sau 
efectuează alte acţiuni care sunt de na-
tură să favorizeze activitatea du ma-
nului ori sa slăbească puterea de luptă 
a forţelor armate române sau a armate-
lor aliate, se pedepse te cu detenţiune 
pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 
25 de ani i interzicerea unor drepturi.  

(2) Cu aceea i pedeapsă se sancţi-
onează cetăţeanul român sau persoana 
fără cetăţenie domiciliată pe teritoriul 
statului român, care, în timp de război, 
luptă sau face parte din formaţii de lup-
tă împotriva statului român sau a alia-
ţilor săi.  

 

Noul C. pen., art. 396: Trădarea 

prin ajutarea inamicului 
Fapta cetăţeanului român care, în 

timp de război: 
a) predă teritorii, ora e, poziţii de 

apărare, depozite ori instalaţii ale for-
ţelor armate române sau care servesc 
apărării; 

b) predă nave, aeronave, ma ini, 
aparate, armament sau orice alte mate-
riale care pot servi purtării războiului; 

c) procură inamicului oameni, valori 
sau materiale de orice fel; 

d) trece de partea inamicului sau e-
fectuează alte acţiuni care sunt de natu-
ră să favorizeze activitatea inamicului ori 
să slăbească puterea de luptă a forţelor 
armate române sau a armatelor aliate; 

e) luptă sau face parte din formaţii 
de luptă împotriva statului român sau a 
aliaţilor săi 

se pedepse te cu detenţiune pe via-
ţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de 
ani i interzicerea exercitării unor drep-
turi.  
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§3. Trădarea prin transmiterea de secrete – art. 157 

I. Fapta incriminată  

Art. 157 C. pen.: „(1) Transmiterea secretelor de stat unei puteri sau 
organizaţii străine ori agenţilor acestora, precum i procurarea de docu-
mente sau date ce constituie secrete de stat, ori deţinerea de asemenea 
documente de către acei care nu au calitatea de a le cunoa te, în scopul 
transmiterii lor unei puteri sau organizaţii străine ori agenţilor acestora, 
săvâr ite de un cetăţean român sau de o persoană fără cetăţenie 
domiciliată pe teritoriul statului român, se pedepse te cu detenţiune pe 
viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi.  

(2) Acelea i fapte, dacă privesc alte documente sau date care prin 
caracterul i importanţa lor fac ca fapta săvâr ită sa pericliteze securitatea 
statului, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani i interzicerea 
unor drepturi.” 

II. Obiectul protec iei penale 

Obiectul juridic generic îl constituie statul cu atributele sale esenţiale: 
unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea i independenţa. Obiectul juridic 
specific este reprezentat de relaţiile sociale protejate prin păstrarea secre-
tului de stat. Obiectul material constă în documentul în care se materiali-
zează secretul de stat [în varianta tip de la alin. (1)] i/sau în documentul 
care nu include secrete de stat, dar care prin caracterul i importanţa sa 
face ca fapta săvâr ită să pericliteze siguranţa statului [în cazul variantei 
atenuate de la alin. (2)]. În măsura în care informaţiile transmise nu se 
concretizează într-un document, infracţiunea nu are obiect material.  

III. Subiec ii 

Subiectul activ este circumstanţiat: cetăţeanul român sau persoana 
fără cetăţenie, domiciliată pe teritoriul statului român. Participaţia penală 
este posibilă sub toate formele. Instigatorii sau complicii la această infrac-
ţiune nu trebuie să aibă calitatea cerută de lege pentru autor.  

Subiectul pasiv principal este statul, iar ca subiecţi pasivi secundari apar 
unităţile i instituţiile care au fost vătămate prin săvâr irea infracţiunii.  
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IV. Condi ia premisă 

Condiţia premisă, în varianta de la alin. (1), constă în existenţa secre-
tului de stat sau a unui document care constituie secret de stat, iar în va-
rianta de la alin. (2) constă în existenţa unui document ori a unei date care 
prin caracterul i importanţa lor fac ca fapta săvâr ită să pericliteze securita-
tea statului. Noţiunea de secrete de stat este definită în art. 150 C. pen.[1]  

V. Con inutul constitutiv 

Latura obiectivă. Elementul material se realizează prin una din urmă-
toarele trei acţiuni, prevăzute limitativ i alternativ de art. 157 C. pen.:  

a) transmiterea secretelor de stat, care presupune comunicarea unor 
date care nu sunt materializate într-un înscris sau predarea instrumentului 
în care sunt materializate secretele de stat; transmiterea poate fi directă 
ori indirectă (telefon, fax ori prin intermediul unei alte persoane); 

b) procurarea de documente sau date care constituie secrete de stat 
se poate face prin orice modalităţi, de obicei ilicite (sustragere), de către o 
persoană care nu avea cuno tinţă de datele respective; 

c) deţinerea unor documente cu caracter de secret de stat de către cei 
care nu au calitatea de a le deţine presupune posedarea a cel puţin unui 
astfel de document, indiferent de modalitatea de intrare în stăpânire a 
acestuia;  

În cazul variantei atenuate, prevăzută în alin. (2), elementul material se 
realizează prin acelea i modalităţi.  

Cerinţele esenţiale, care întregesc latura obiectivă, variază în funcţie 
de acţiunea prin care se realizează elementul material. Astfel, transmi-
terea vizează secrete de stat i se face către o putere ori o organizaţie 
străină ori către agenţii acestora. Procurarea se referă la documente ori 
date care constituie secrete de stat i a fost săvâr ită în scopul trans-
miterii lor unei puteri ori organizaţii străine ori agenţilor acestora. Acţiunea 
de deţinere trebuie să vizeze documente care constituie secrete de stat, 
să se facă în acela i scop anterior amintit i, în plus, făptuitorul trebuie să 
nu aibă calitatea de a cunoa te documentele respective.  

Urmarea imediată constă într-o stare de pericol pentru securitatea 
statului. Legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei (ex re).  

                                                 
[1] Art. 150 C. pen.: „Secretele de stat sunt documentele i datele care prezintă 

în mod vădit acest caracter, precum i cele declarate sau calificate astfel prin 
hotărâre a Guvernului.” 
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Latura subiectivă. Vinovăţia îmbracă forma intenţiei, în ambele sale 
modalităţi, directă i indirectă. Mobilul şi scopul nu prezintă relevanţă 
pentru existenţa infracţiunii. Cerinţa „în scopul transmiterii” întrege te 
latura obiectivă, nu pe aceea subiectivă. Nu suntem în prezenţa unei 
infracţiuni săvâr ite cu intenţie directă calificată prin scop.  

VI. Forme, modalită i, sanc iuni 

Forme. Actele preparatorii nu sunt incriminate ca fază de desfă urare 
a activităţii infracţionale, însă sunt asimilate tentativei i sancţionate ca 
atare. Astfel, conform art. 173, producerea sau procurarea mijloacelor ori 
instrumentelor, precum i luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunii 
de trădare prin transmitere de secrete constituie tentativă. Tentativa se 
pedepse te, conform art. 173 C. pen., însă este posibilă doar în moda-
litatea transmiterii i a procurării, nu i a deţinerii.  

Infracţiunea se consumă în momentul realizării elementului material, 
respectiv al transmiterii secretelor de stat, al procurării de documente ori 
de date ori al intrării în posesia documentelor. Infracţiunea are caracter 
continuu (în modalitatea deţinerii) i poate avea caracter continuat, în 
modalitatea transmiterii ori a procurării, caz în care infracţiunea cunoa te 
i un moment al epuizării, momentul încetării deţinerii, respectiv momentul 

încetării acţiunii ori al descoperirii faptei.  
Modalităţi. Infracţiunea este incriminată într-o variantă tip i una 

atenuată.  
Sancţiuni. Infracţiunea de trădare prin transmitere de secrete se 

pedepse te cu detenţiunea pe viaţă alternativ cu închisoarea de la 15 la 
25 de ani i pedeapsa complementară obligatorie a interzicerii unor 
drepturi. Tăinuirea i favorizarea infracţiunii de trădare prin transmitere de 
secrete se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani, pedeapsa aplicată 
tăinuitorului sau favorizatorului neputând fi mai mare decât pedeapsa 
prevăzută de lege pentru autor. Tăinuirea i favorizarea săvâr ite de soţ 
sau de o rudă apropiată se pedepsesc, dar pedeapsa prevăzută de lege 
pentru ace ti făptuitori se reduce la jumătate.  

VII. Cauze de nepedepsire sau de reducere a pedepsei  

Conform art. 172 C. pen., nu se pedepse te participantul (autor, insti-
gator, complice) care denunţă săvâr irea infracţiunii de trădare prin trans-
mitere de secrete înainte de consumare sau care împiedică el însu i con-
sumarea acestei infracţiuni i apoi o denunţă, esenţială pentru nepe-
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depsire fiind existenţa denunţului. Limitele pedepsei se reduc la jumătate 
pentru participantul (autor, instigator, complice) care înlesne te arestarea 
infractorilor, după ce urmărirea penală a început ori infractorii au fost 
descoperiţi.  

VIII. Explica ii de interes practic 

Legătura cu alte infracţiuni. Dacă fapta este săvâr ită de un 
cetăţean străin ori de un apatrid care nu are domiciliul pe teritoriul statului 
român, dacă sunt îndeplinite i celelalte condiţii prevăzute de lege, se 
realizează conţinutul infracţiunii de spionaj – art. 159 C. pen., i nu al 
infracţiunii de trădare prin transmitere de secrete.  

Aspecte procesuale. Acţiunea penală se pune în mi care din oficiu. 
Competenţa de judecată, în primă instanţă, aparţine curţii de apel, 
conform art. 28¹ pct. 1 lit. a) C. proc. pen. Urmărirea penală este 
efectuată, în mod obligatoriu, de către procuror, conform art. 209 alin. (3) 
C. proc. pen.  

VIII. Aspecte tranzitorii  

În noul Cod penal regăsim această infracţiune, sub denumirea de 
„Trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat”, însă subiectul 
activ poate fi doar cetăţeanul român, iar limitele de pedeapsă a fost 
reduse – în noua reglementare, sancţiunea fiind închisoarea de la 10 la 
20 de ani i interzicerea exercitării unor drepturi. În plus, noţiunea de 
„secrete de stat” a fost înlocuită cu aceea de „informaţii secrete de stat”, 
iar obiectul material constă doar în documente sau date care constituie 
secrete de stat, nu i în alte documente sau date care nu constituie 
secrete de stat, dar care prin caracterul i importanţa lor fac ca fapta 
săvâr ită să pericliteze securitatea statului.  

Conform noului Cod penal, dacă fapta are ca subiect activ Pre e-
dintele României ori un alt membru al Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării, suntem în prezenţa unei incriminări distincte, infracţiunea de înaltă 
trădare – art. 398 C. pen.  

 

C. pen., art. 157: Trădarea prin 

transmiterea de secrete de stat 

(1) Transmiterea secretelor de stat 
unei puteri sau organizaţii străine ori 
agenţilor acestora, precum i procura-
rea de documente sau date ce constitu-

 

Noul C. pen., art. 395: Trădarea 

prin transmitere de informaţii secre-

te de stat 
Transmiterea de informaţii secrete 

de stat unei puteri sau organizaţii stră-
ine ori agenţilor acestora, precum i 
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ie secrete de stat, ori deţinerea de ase-
menea documente de către acei care 
nu au calitatea de a le cunoa te, în 
scopul transmiterii lor unei puteri sau 
organizaţii străine ori agenţilor aces-
tora, săvâr ite de un cetăţean român 
sau de o persoană fără cetăţenie domici-
liată pe teritoriul statului român, se pe-
depse te cu detenţiune pe viaţă sau cu 
închisoare de la 15 la 25 de ani i inter-
zicerea unor drepturi.  

(2) Acelea i fapte, dacă privesc alte 
documente sau date care prin carac-
terul i importanţa lor fac ca fapta să-
vâr ită să pericliteze securitatea statului, 
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 
20 de ani i interzicerea unor drepturi.  

 

procurarea ori deţinerea de documente 
sau date ce constituie informaţii secrete 
de stat de către cei care nu au calitatea 
de a le cunoa te, în scopul transmiterii 
lor unei puteri sau organizaţii străine ori 
agenţilor acestora, săvâr ite de un ce-
tăţean român, se pedepsesc cu închi-
soarea de la 10 la 20 de ani i inter-
zicerea exercitării unor drepturi.  

 

§4. Acţiunile duşmănoase contra statului – art. 158 

I. Fapta incriminată  

Art. 158 C. pen.: „Faptele prevăzute în art. 155 i în art. 156, săvâr ite 
de un cetăţean străin sau de o persoană fără cetăţenie care nu domi-
ciliază pe teritoriul statului român, se pedepsesc cu detenţiune pe viaţă 
sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi.” 

II. Obiectul protec iei penale 

Obiectul juridic generic, specific şi cel material sunt identice cu cele de 
la infracţiunea de trădare – art. 155 C. pen., respectiv trădare prin ajuta-
rea inamicului – art. 156 C. pen., în funcţie de conţinutul concret al faptei 
săvâr ite.  

III. Subiec ii 

Subiectul activ poate fi doar cetăţeanul străin ori o persoană fără 
cetăţenie care nu domiciliază pe teritoriul statului român, calitate care 
trebuie să existe în momentul săvâr irii faptei, i nu al judecării acesteia. 
Participaţia penală este posibilă sub toate formele, însă pentru existenţa 
coautoratului fiecare făptuitor trebuie să aibă calitatea cerută de lege.  


