Cuprins
TITLU PRELIMINAR. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND
PARTEA SPECIALĂ A DREPTULUI PENAL__________________________________ 1
§1. Noţiunea dreptului penal, partea specială________________________________
§2. Corelaţia dintre partea generală şi partea specială ale dreptului penal__________
§3. Încadrarea juridică în dreptul penal_____________________________________
§4. Sistemul părţii speciale a dreptului penal________________________________

1
2
3
4

TITLUL I. INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI___________________________________ 5
Capitolul I. Infracţiuni contra vieţii____________________________________ 5
§1. Omorul___________________________________________________________ 5
§2. Omorul calificat___________________________________________________ 17
§3. Uciderea la cererea victimei_________________________________________ 31
§4. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii_________________________________ 34
§5. Uciderea din culpă_________________________________________________ 39
Capitolul al II‑lea. Infracţiuni contra integrităţii corporale
sau sănătăţii________________________________________________________ 50
§1. Lovirea sau alte violenţe____________________________________________
§2. Vătămarea corporală_______________________________________________
§3. Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte____________________________
§4. Vătămarea corporală din culpă_______________________________________
§5. Relele tratamente aplicate minorului___________________________________
§6. Încăierarea_______________________________________________________

50
56
64
67
71
74

Capitolul al III‑lea. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru
de familie___________________________________________________________ 78
§1. Violenţa în familie_________________________________________________ 78
§2. Uciderea ori vătămarea nou‑născutului săvârşită de către mamă_____________ 79
Capitolul al IV‑lea. Agresiuni asupra fătului__________________________ 87
§1. Întreruperea cursului sarcinii_________________________________________ 87
§2. Vătămarea fătului__________________________________________________ 91
Capitolul al V‑lea. Infracţiuni privind obligaţia de asistenţă
a celor în primejdie_________________________________________________ 96
§1. Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate____________________ 96
§2. Împiedicarea ajutorului______________________________________________ 98
Capitolul al VI‑lea. Infracţiuni contra libertăţii persoanei__________ 100
§1. Lipsirea de libertate în mod ilegal____________________________________
§2. Ameninţarea____________________________________________________
§3. Şantajul________________________________________________________
§4. Hărţuirea_______________________________________________________

100
107
111
117

VIII

Drept penal. Partea specială

Capitolul al VII‑lea. Traficul şi exploatarea persoanelor
vulnerabile________________________________________________________ 120
§1. Sclavia_________________________________________________________
§2. Traficul de persoane______________________________________________
§3. Traficul de minori_________________________________________________
§4. Supunerea la muncă forţată sau obligatorie____________________________
§5. Proxenetismul___________________________________________________
§6. Exploatarea cerşetoriei____________________________________________
§7. Folosirea unui minor în scop de cerşetorie_____________________________
§8. Folosirea serviciilor unei persoane exploatate___________________________
§9. Folosirea prostituţiei infantile________________________________________

120
122
127
129
131
135
138
140
142

Capitolul al VIII‑lea. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii
sexuale____________________________________________________________ 143
§1. Violul__________________________________________________________
§2. Agresiunea sexuală_______________________________________________
§3. Actul sexual cu un minor___________________________________________
§4. Coruperea sexuală a minorilor_______________________________________
§5. Racolarea minorilor în scopuri sexuale________________________________
§6. Hărţuirea sexuală_________________________________________________

143
156
159
163
168
169

Capitolul al IX‑lea. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului
şi vieţii private_____________________________________________________ 173
§1. Violarea de domiciliu______________________________________________
§2. Violarea sediului profesional________________________________________
§3. Violarea vieţii private______________________________________________
§4. Divulgarea secretului profesional_____________________________________

173
181
183
187

TITLUL II. Infracţiuni contra patrimoniului____________________________ 191
Capitolul I. Furtul____________________________________________________ 191
§1. Furtul__________________________________________________________
§2. Furtul calificat____________________________________________________
§3. Furtul în scop de folosinţă__________________________________________
§4. Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă__________________________

191
202
213
216

Capitolul al II‑lea. Tâlhăria şi pirateria______________________________ 219
§1. Tâlhăria________________________________________________________
§2. Tâlhăria calificată_________________________________________________
§3. Pirateria________________________________________________________
§4. Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei________________________

219
224
227
230

Capitolul al III‑lea. Infracţiuni contra patrimoniului prin
nesocotirea încrederii_____________________________________________ 231
§1. Abuzul de încredere_______________________________________________
§2. Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor__________________________
§3. Bancruta simplă__________________________________________________
§4. Bancruta frauduloasă______________________________________________

231
237
240
242

Cuprins
§5. Gestiunea frauduloasă_____________________________________________
§6. Însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor___________________
§7. Înşelăciunea_____________________________________________________
§8. Înşelăciunea privind asigurările______________________________________
§9. Deturnarea licitaţiilor publice________________________________________
§10. Exploatarea patrimonială a unei personale vulnerabile___________________

IX
247
251
255
263
267
268

Capitolul al IV‑lea. Fraude comise prin sisteme informatice
şi mijloace de plată electronice__________________________________ 273
§1. Frauda informatică________________________________________________ 273
§2. Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos_____________________ 274
§3. Acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos_____________ 278
Capitolul al V‑lea. Distrugerea şi tulburarea de posesie____________ 280
§1. Distrugerea_____________________________________________________
§2. Distrugerea calificată______________________________________________
§3. Distrugerea din culpă______________________________________________
§4. Tulburarea de posesie_____________________________________________

280
285
286
287

TITLUL III. INFRACŢIUNI PRIVIND AUTORITATEA ŞI FRONTIERA DE STAT________ 290
Capitolul I. Infracţiuni contra autorităţii____________________________ 290
§1. Ultrajul_________________________________________________________
§2. Uzurparea de calităţi oficiale________________________________________
§3. Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri______________________________
§4. Ruperea de sigilii_________________________________________________
§5. Sustragerea de sub sechestru_______________________________________

290
297
302
304
307

Capitolul al II‑lea. Infracţiuni privind frontiera de stat_____________ 311
§1. Trecerea frauduloasă a frontierei de stat_______________________________
§2. Traficul de migranţi_______________________________________________
§3. Facilitarea şederii ilegale în România_________________________________
§4. Sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul României_________

311
314
316
318

TITLUL IV. INFRACŢIUNI CONTRA ÎNFĂPTUIRII JUSTIŢIEI______________________ 321
§1. Nedenunţarea___________________________________________________
§2. Omisiunea sesizării_______________________________________________
§3. Inducerea în eroare a organelor judiciare______________________________
§4. Favorizarea făptuitorului___________________________________________
§5. Tăinuirea_______________________________________________________
§6. Obstrucţionarea justiţiei____________________________________________
§7. Influenţarea declaraţiilor___________________________________________
§8. Mărturia mincinoasă______________________________________________
§9. Răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei________________________________
§10. Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri___________________
§11. Presiuni asupra justiţiei___________________________________________
§12. Compromiterea intereselor justiţiei__________________________________

321
325
327
333
337
342
343
346
354
356
359
359

X

Drept penal. Partea specială
§13. Încălcarea solemnităţii justiţiei______________________________________
§14. Ultrajul judiciar__________________________________________________
§15. Cercetarea abuzivă______________________________________________
§16. Supunerea la rele tratamente______________________________________
§17. Tortura________________________________________________________
§18. Represiunea nedreaptă___________________________________________
§19. Asistenţa şi reprezentarea neloială__________________________________
§20. Evadarea______________________________________________________
§21. Înlesnirea evadării_______________________________________________
§22. Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti_______________________________
§23. Neexecutarea sancţiunilor penale___________________________________

362
363
365
369
373
376
379
381
385
388
395

TITLUL V. INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE ŞI DE SERVICIU________________________ 398
Capitolul I. Infracţiuni de corupţie___________________________________ 398
§1. Luarea de mită___________________________________________________
§2. Darea de mită___________________________________________________
§3. Traficul de influenţă_______________________________________________
§4. Cumpărarea de influenţă___________________________________________
§5. Fapte săvârşite de către membrii instanţelor de arbitraj sau în legătură
cu aceştia_______________________________________________________
§6. Fapte săvârşite de către funcţionari străini sau în legătură cu aceştia________

398
411
415
421
423
424

Capitolul al II‑lea. Infracţiuni de serviciu____________________________ 426
§1. Delapidarea_____________________________________________________
§2. Purtarea abuzivă_________________________________________________
§3. Abuzul în serviciu_________________________________________________
§4. Neglijenţa în serviciu______________________________________________
§5. Folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual_____________________________
§6. Uzurparea funcţiei________________________________________________
§7. Conflictul de interese______________________________________________
§8. Violarea secretului corespondenţei___________________________________
§9. Divulgarea informaţiilor secrete de stat________________________________
§10. Divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice________________
§11. Neglijenţa în păstrarea informaţiilor__________________________________
§12. Obţinerea ilegală de fonduri________________________________________
§13. Deturnarea de fonduri____________________________________________

426
436
438
444
448
451
452
454
461
463
466
467
469

TITLUL VI. INFRACŢIUNI DE FALS__________________________________________ 472
Capitolul I. Falsificarea de monede, timbre sau DE alte
valori______________________________________________________________ 472
§1. Falsificarea de monede____________________________________________
§2. Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată___________________
§3. Falsificarea de timbre sau efecte poştale______________________________
§4. Punerea în circulaţie de valori falsificate_______________________________
§5. Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori__________________

472
476
479
481
485

Cuprins

XI

§6. Emiterea frauduloasă de monedă____________________________________ 488
§7. Falsificarea de valori străine________________________________________ 490
Capitolul al II‑lea. Falsificarea instrumentelor
de autentificare sau de marcare__________________________________ 491
§1. Falsificarea de instrumente oficiale___________________________________ 491
§2. Folosirea instrumentelor false_______________________________________ 493
§3. Falsificarea de instrumente de autentificare străine______________________ 495
Capitolul al III‑lea. Falsuri în înscrisuri______________________________ 496
§1. Falsul material în înscrisuri oficiale___________________________________
§2. Falsul intelectual_________________________________________________
§3. Falsul în înscrisuri sub semnătură privată______________________________
§4. Uzul de fals_____________________________________________________
§5. Falsificarea unei înregistrări tehnice__________________________________
§6. Falsul informatic__________________________________________________
§7. Falsul în declaraţii________________________________________________
§8. Falsul privind identitatea___________________________________________
§9. Infracţiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin__________

496
500
504
508
510
512
514
516
519

TITLUL VII. INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI PUBLICE______________________ 520
Capitolul I. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei
pe căile ferate_____________________________________________________ 520
§1. Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă______
§2. Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă
din culpă________________________________________________________
§3. Părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa alcoolului sau
a altor substanţe_________________________________________________
§4. Distrugerea sau semnalizarea falsă__________________________________

520
522
523
525

Capitolul al II‑lea. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei
pe drumurile publice_______________________________________________ 530
§1. Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat___________
§2. Conducerea unui vehicul fără permis de conducere______________________
§3. Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe_______
§4. Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice______________
§5. Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor
acestuia________________________________________________________
§6. Împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice______________
§7. Nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea
reparaţiilor______________________________________________________
§8. Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public_________________

530
538
543
547
549
553
556
559

Capitolul al III‑lea. Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor,
materialelor nucleare şi al materiilor explozive________________ 562
§1. Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor_________________________ 562
§2. Uzul de armă fără drept____________________________________________ 570

XII

Drept penal. Partea specială
§3. Falsificarea sau modificarea. Ştergerea sau modificarea marcajelor
de pe arme letale_________________________________________________
§4. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii
radioactive______________________________________________________
§5. Nerespectarea regimului materiilor explozive___________________________
§6. Nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricţionaţi____________

571
572
577
580

Capitolul al IV‑lea. Infracţiuni privitoare la regimul stabilit
pentru alte activităţi reglementate de lege______________________ 583
§1. Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi_______________________
§2. Neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă______________
§3. Nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă__________
§4. Camăta________________________________________________________

583
586
591
594

Capitolul al V‑lea. Infracţiuni contra sănătăţii publice_____________ 595
§1. Zădărnicirea combaterii bolilor_______________________________________
§2. Contaminarea venerică____________________________________________
§3. Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit_______________________
§4. Răspândirea bolilor la animale sau plante______________________________
§5. Infectarea apei___________________________________________________
§6. Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse__________________
§7. Comercializarea de produse alterate__________________________________
§8. Traficul de produse sau substanţe toxice______________________________

595
597
598
600
601
603
605
607

Capitolul al VI‑lea. Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii
sistemelor şi datelor informatice_________________________________ 610
§1. Accesul ilegal la un sistem informatic_________________________________
§2. Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice_________________
§3. Alterarea integrităţii datelor informatice________________________________
§4. Perturbarea funcţionării sistemelor informatice__________________________
§5. Transferul neautorizat de date informatice_____________________________
§6. Operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice________________

610
612
614
615
616
617

TITLUL VIII. INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAŢII PRIVIND
CONVIEŢUIREA SOCIALĂ______________________________________________ 620
Capitolul I. Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice______________ 620
§1. Constituirea unui grup infracţional organizat____________________________
§2. Instigarea publică_________________________________________________
§3. Incitarea la ură sau discriminare_____________________________________
§4. Încercarea de a determina săvârşirea unei infracţiuni_____________________
§5. Tulburarea ordinii şi liniştii publice____________________________________
§6. Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase_____________________
§7. Împiedicarea desfăşurării unei adunări publice__________________________
§8. Pornografia infantilă_______________________________________________
§9. Ultrajul contra bunelor moravuri______________________________________

620
623
625
626
628
631
635
636
643

Cuprins

XIII

Capitolul al II‑lea. Infracţiuni contra familiei________________________ 645
§1. Bigamia________________________________________________________
§2. Incestul________________________________________________________
§3. Abandonul de familie______________________________________________
§4. Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului__________________
§5. Împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu________________

645
647
649
656
659

Capitolul al III‑lea. Infracţiuni contra libertăţii religioase şi
respectului datorat persoanelor decedate______________________ 661
§1. Împiedicarea exercitării libertăţii religioase_____________________________
§2. Profanarea lăcaşurilor sau obiectelor de cult____________________________
§3. Profanarea de cadavre sau morminte_________________________________
§4. Prelevarea ilegală de ţesuturi sau organe______________________________

661
664
665
668

TITLUL IX. INFRACŢIUNI ELECTORALE______________________________________ 670
§1. Împiedicarea exercitării drepturilor electorale___________________________
§2. Coruperea alegătorilor_____________________________________________
§3. Frauda la vot____________________________________________________
§4. Frauda la votul electronic___________________________________________
§5. Violarea confidenţialităţii votului______________________________________
§6. Nerespectarea regimului urnei de vot_________________________________
§7. Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale_______________________

670
674
675
678
679
681
683

TITLUL AL X‑LEA. INFRACŢIUNI CONTRA SECURITĂŢII NAŢIONALE_____________ 686
§1. Trădarea_______________________________________________________
§2. Trădarea prin transmitere de informaţii secrete de stat____________________
§3. Trădarea prin ajutarea inamicului____________________________________
§4. Acţiuni împotriva ordinii constituţionale________________________________
§5. Înalta trădare____________________________________________________
§6. Acţiunile ostile contra statului_______________________________________
§7. Spionajul_______________________________________________________
§8. Atentatul care pune în pericol securitatea naţională______________________
§9. Atentatul contra unei colectivităţi_____________________________________
§10. Actele de diversiune_____________________________________________
§11. Comunicarea de informaţii false____________________________________
§12. Propaganda pentru război_________________________________________
§13. Compromiterea unor interese de stat________________________________
§14. Divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională______________
§15. Infracţiuni contra persoanelor care se bucură de protecţie
internaţională____________________________________________________
§16. Constituirea de structuri informative ilegale____________________________
§17. Nedenunţarea unor infracţiuni contra securităţii naţionale_________________

686
688
691
692
696
697
698
699
701
703
705
707
709
710
713
715
717

XIV

Drept penal. Partea specială

TITLUL XI. INFRACŢIUNI CONTRA CAPACITĂŢII DE LUPTĂ A FORŢELOR
ARMATE_____________________________________________________________ 720
Capitolul I. Infracţiuni săvârşite de militari__________________________ 720
§1. Absenţa nejustificată______________________________________________
§2. Dezertarea______________________________________________________
§3. Încălcarea consemnului____________________________________________
§4. Părăsirea postului sau comenzii_____________________________________
§5. Insubordonarea__________________________________________________
§6. Constrângerea superiorului_________________________________________
§7. Abuzul de autoritate_______________________________________________
§8. Lovirea superiorului ori a inferiorului__________________________________
§9. Capitularea_____________________________________________________
§10. Părăsirea câmpului de luptă_______________________________________
§11. Zborul neautorizat_______________________________________________
§12. Părăsirea navei_________________________________________________
§13. Părăsirea comenzii______________________________________________
§14. Neluarea măsurilor necesare în operaţiunile navale_____________________
§15. Coborârea pavilionului____________________________________________
§16. Coliziunea_____________________________________________________

720
722
725
728
730
733
735
736
738
739
740
742
744
745
746
747

Capitolul al II‑lea. Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili_____ 750
§1. Sustragerea de la serviciul militar în timp de război______________________
§2. Agresiunea împotriva santinelei______________________________________
§3. Sustragerea de la luarea în evidenţă militară___________________________
§4. Neprezentarea la încorporare sau concentrare__________________________
§5. Jefuirea celor căzuţi pe câmpul de luptă_______________________________
§6. Folosirea emblemei Crucii Roşii în timpul operaţiunilor militare_____________

750
751
753
754
756
758

TITLUL XII. INFRACŢIUNI DE GENOCID, CONTRA UMANITĂŢII ŞI DE RĂZBOI______ 760
Capitolul I. Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii_______________ 760
§1. Genocidul_______________________________________________________ 760
§2. Infracţiuni contra umanităţii_________________________________________ 764
Capitolul al II‑lea. Infracţiuni de război______________________________ 769
§1. Infracţiuni de război contra persoanelor_______________________________
§2. Infracţiuni de război contra proprietăţii şi altor bunuri_____________________
§3. Infracţiuni de război contra operaţiunilor umanitare şi emblemelor___________
§4. Utilizarea de metode interzise în operaţiunile de luptă____________________
§5. Utilizarea de metode interzise în operaţiunile de luptă____________________

769
774
777
780
782

Bibliografie___________________________________________________________ 785

