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CAPITOLUL I 
NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

Dreptul penal este acea ramură a dreptului public, formată din ansamblul 
normelor juridice care reglementează relaţiile de apărare socială prin inter-
zicerea ca infracţiuni, sub sancţiuni specifice denumite pedepse, a faptelor peri-
culoase pentru valorile sociale, în scopul apărării acestor valori, fie prin preve-
nirea infracţiunilor, fie prin aplicarea pedepsei persoanelor care le săvârşesc1. 
Dreptul penal, ca ramură a sistemului de drept, este format din două părţi – 
partea generală şi partea specială. Partea generală a dreptului penal cuprinde 
totalitatea normelor penale generale, referitoare la: scopul legii penale, apli-
carea acesteia în timp şi spaţiu, infracţiune, răspunderea penală, pedepsele 
aplicabile, limitele acestora şi condiţiile de aplicare. În principal, aceste norme 
se regăsesc în Partea generală a Codului penal, art. 1-154. Partea specială a 
dreptului penal este definită ca fiind acea parte care cuprinde ansamblul 
normelor penale prin care se stabilesc faptele de pericol social, considerate 
infracţiuni, precum şi pedepsele aplicabile celor vinovaţi de comiterea lor2. 
Partea specială a dreptului penal cuprinde totalitatea normelor de incriminare a 
faptelor socialmente periculoase, considerate ca fiind infracţiuni, norme care se 
regăsesc în Codul penal (art. 155-362), precum şi în unele legi cu dispoziţii 
penale. În Partea specială a Codului penal sunt incriminate faptele care aduc 
atingere celor mai importante valori sociale – atributelor fundamentale ale 
statului, precum şi ale persoanei, patrimoniului, autorităţii de stat, activităţii de 
înfăptuire a justiţiei etc. Dispoziţiile de incriminare din Partea specială a 
Codului penal sunt completate prin normele prevăzute în unele legi speciale. 
Prin legile speciale sunt incriminate faptele socialmente periculoase care aduc 
atingere valorilor specifice diferitelor domenii de activitate, cum ar fi, de 
exemplu: activităţile comerciale, circulaţia rutieră, protecţia muncii, silvicul-
tura, proprietatea intelectuală etc. Legiuitorul a urmărit astfel să asigure o mai 
mare stabilitate Codului penal în raport cu frecventele modificări intervenite în 
diferitele domenii de activitate şi care sunt reglementate prin legile speciale. 
Totodată, prin Codul penal sunt consacrate faptele care prezintă cea mai mare 
gravitate, aducând atingere celor mai importante valori sociale. Chiar şi în 
prezenţa unor astfel de deziderate, este de observat faptul că actualmente, dat 
fiind imperativul armonizării legislaţiei penale cu cea europeană, Codul penal 

                                              
1  C. Bulai, B. Bulai, Manual de Drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2007, p. 7. 
2 Gh. Nistoreanu, Al. Boroi, Drept penal. Partea specială, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, 

p. 1-2. 
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cunoaşte frecvente şi profunde modificări, proces care este de dorit să se 
finalizeze într-o perioadă de timp cât mai scurtă.  

Sistemul părţii speciale a dreptului penal 

Procesul de sistematizare a normelor dreptului penal a cunoscut o evoluţie 
îndelungată, în raport cu însăşi evoluţia dreptului penal. Drept criteriu de 
sistematizare, legiuitorul s-a raportat la obiectul juridic, valoarea socială ocro-
tită prin incriminarea faptelor socialmente periculoase. A rezultat astfel un 
număr de XI titluri, reunind norme de incriminare a faptelor îndreptate împo-
triva unui fascicul de relaţii sociale, după cum urmează: Titlul I (art. 155-173), 
cuprinzând infracţiunile contra siguranţei statului; Titlul II (art. 174-207), 
infracţiuni contra persoanei; Titlul III (art. 208-222), infracţiuni contra patri-
moniului; Titlul IV (art. 223-235) – abrogat; Titlul V (art. 236-245), infracţiuni 
contra autorităţii; Titlul VI (art. 246-2811), infracţiuni care aduc atingere unor 
activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege; Titlul VII 
(art. 282-294), infracţiuni de fals; Titlul VIII (art. 295-3022), infracţiuni la regi-
mul stabilit pentru anumite activităţi economice; Titlul IX (art. 303-330), 
infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială; Titlul X 
(art. 331-355), infracţiuni contra capacităţii de apărare a României şi Titlul XI 
(art. 356-361), infracţiuni contra păcii şi omenirii.  
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CAPITOLUL AL II-LEA 
INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI STATULUI  

(art. 155-173) 

Aspecte comune 

Titlul I din Codul penal cuprinde infracţiunile îndreptate împotriva sigu-
ranţei statului, infracţiuni prin săvârşirea cărora sunt încălcate valorile funda-
mentale de care depinde însăşi existenţa statului român. Protecţia penală a 
acestor valori fundamentale este completată cu dispoziţiile cuprinse în unele 
legi speciale, în principal în cele privind siguranţa naţională. 

Din acest titlu fac parte următoarele infracţiuni: trădarea (art. 155); trădarea 
prin ajutarea inamicului (art. 156); trădarea prin transmitere de secrete (art. 157); 
acţiunile duşmănoase contra statului (art. 158); spionajul (art. 159); atentatul 
care pune în pericol siguranţa statului (art. 160); atentatul contra unei colec-
tivităţi (art. 161); subminarea puterii de stat (art. 162); actele de diversiune 
(art. 163); subminarea economiei naţionale (art. 165); propaganda în favoarea 
statului totalitar (art. 166); acţiuni împotriva ordinii constituţionale (art. 1661); 
complotul (art. 167); compromiterea unor interese de stat (art. 168); comu-
nicarea de informaţii false (art. 1681); divulgarea secretului care periclitează 
siguranţa statului (art. 169); nedenunţarea (art. 170) şi infracţiunile contra 
reprezentantului unui stat străin (art. 171 C. pen.).  

1. Obiectul juridic, comun tuturor infracţiunilor îndreptate împotriva sigu-
ranţei statului, constă în relaţiile sociale referitoare la atributele fundamentale 
ale statului: unitatea, suveranitatea, independenţa şi indivizibilitatea. Obiectul 
juridic special constă în relaţii sociale diferite, cum ar fi, de exemplu: cele pri-
vind stricta păstrare a documentelor şi datelor ce constituie secrete de stat, în 
cazul infracţiunii de trădare prin transmitere de secrete (art. 157 C. pen.); inte-
gritatea corporală, sănătatea şi viaţa persoanei, la atentatul care pune în pericol 
siguranţa statului (art. 160 C. pen.); integritatea bunurilor, la actele de diver-
siune (art. 163 C. pen.); activitatea de înfăptuire a justiţiei, la nedenunţare  
(art. 170 C. pen.) etc.  

Relaţiile sociale privind atributele fundamentale ale statului sunt ocrotite şi 
prin intermediul legii speciale privind siguranţa naţională a României1, în art. 3 
fiind enumerate faptele ce constituie ameninţări la adresa siguranţei naţionale. 

2. Obiectul material. De regulă, infracţiunile contra siguranţei statului sunt 
lipsite de obiect material. Totuşi, unele dintre infracţiunile analizate au şi un 
obiect material constând, de exemplu, în documentele transmise unei puteri 

                                              
1 Legea nr. 51 din 29 iulie 1991 (M. Of. nr. 163 din 7 august 1991).  
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sau organizaţii străine ori deţinute fără drept, în cazul infracţiunii de trădare 
prin transmitere de secrete (art. 157 C. pen.); corpul victimei, în cazul atenta-
tului care pune în pericol siguranţa statului (art. 160 C. pen.), la atentatul 
contra unei colectivităţi (art. 161 C. pen.) şi a infracţiunilor contra reprezen-
tantului unui stat străin (art. 171 C. pen.) etc. 

3. Subiectul activ şi participaţia penală. Subiect activ poate fi, de regulă, 
orice persoană. Subiectul activ este calificat prin calitatea de cetăţean român 
sau de persoană fără cetăţenie domiciliată pe teritoriul statului român, în cazul 
infracţiunilor de trădare (art. 155 C. pen.), trădare prin ajutarea inamicului 
(art. 156 C. pen.) şi trădare prin transmitere de secrete (art. 157 C. pen.), 
respectiv de cetăţean străin sau de persoană fără cetăţenie care nu domiciliază 
pe teritoriul statului român, în cazul infracţiunilor constând în acţiunile duşmă-
noase contra statului (art. 158 C. pen.) şi spionaj (art. 159 C. pen.). Divulgarea 
secretului care periclitează siguranţa statului, în modalităţile prevăzute de  
art. 169 alin. (1)-(3) C. pen., nu poate fi săvârşită decât de un funcţionar care 
are atribuţii de serviciu în legătură cu păstrarea documentelor sau datelor ce 
constituie secrete de stat. 

Participaţia penală este posibilă, de regulă, sub toate formele. Coautoratul 
nu este posibil la infracţiunile prin care se consacră o obligaţie cu caracter 
strict personal, cum ar fi nedenunţarea (art. 170 C. pen.), precum şi la infrac-
ţiunile care presupun o pluralitate de făptuitori, cum ar fi subminarea puterii de 
stat (art. 162 C. pen.) şi complotul (art. 167 C. pen.). 

4. Subiect pasiv principal, pentru toate infracţiunile din prezentul titlu, este 
statul român. La unele infracţiuni există şi un subiect pasiv secundar, cum ar fi 
persoana care îndeplineşte o activitate importantă de stat sau altă activitate 
publică importantă, în cazul atentatului care pune în pericol siguranţa statului 
(art. 160 C. pen.), reprezentantul unui stat străin, în cazul infracţiunilor contra 
reprezentantului unui stat străin (art. 171 C. pen.), etc. 

5. Latura obiectivă. Elementul material al laturii obiective se realizează 
printr-o acţiune sau printr-o inacţiune. 

Acţiunile sunt cele mai frecvente, constând în: intrarea în legătură cu o 
putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora, în cazul infrac-
ţiunilor de trădare (art. 155 C. pen.) şi acţiunile duşmănoase contra statului 
(art. 158 C. pen.); predarea de teritorii, oraşe, nave, aeronave; fapta de a pro-
cura oameni, valori sau de a trece de partea inamicului, în cazul infracţiunilor 
de trădare prin ajutarea inamicului (art. 156 C. pen.) şi acţiunile duşmănoase 
contra statului (art. 158 C. pen.); transmiterea secretelor de stat unei puteri sau 
organizaţii străine, în cazul infracţiunilor de trădare prin transmiterea de secrete 
(art. 157 C. pen.) şi spionaj (art. 159 C. pen.); atentatul săvârşit contra vieţii, 
integrităţii corporale ori sănătăţii unei persoane, în cazul atentatului care pune 
în pericol siguranţa statului (art. 160 C. pen.); otrăvirile în masă, provocarea de 
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epidemii etc., la atentatul contra unei colectivităţi (art. 161 C. pen.); acţiunea 
armată sau orice alte acţiuni violente, în cazul subminării puterii de stat  
(art. 162 C. pen.); distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuin-
ţare a uzinelor, instalaţiilor etc., la actele de diversiune (art. 163 C. pen.); folo-
sirea unei unităţi dintre cele la care se referă art. 145 C. pen. sau împiedicarea 
activităţii acesteia, la subminarea economiei naţionale (art. 165 C. pen.); 
propaganda în vederea instaurării unui stat totalitar, la propaganda în favoarea 
statului totalitar (art. 166 C. pen.); desfăşurarea oricărei acţiuni pentru schim-
barea ordinii constituţionale, la infracţiunea constând în acţiuni împotriva ordi-
nii constituţionale (art. 1661 C. pen.); iniţierea sau constituirea unei asociaţii 
sau grupări, precum şi aderarea sau sprijinirea acestora, la complot (art. 167  
C. pen.); distrugerea, alterarea sau ascunderea unui document sau înscris, la 
compromiterea unor interese de stat (art. 168 C. pen.); comunicarea sau răs-
pândirea de ştiri, date sau informaţii false ori documente falsificate, la comuni-
carea de informaţii false (art. 1681 C. pen.); divulgarea unor documente ori 
deţinerea acestora în afara îndatoririlor de serviciu, la divulgarea secretului 
care periclitează securitatea statului (art. 169 C. pen.). 

Inacţiunea, ca modalitate a elementului material, se întâlneşte la infracţiu-
nea de nedenunţare (art. 170 C. pen.) şi constă în omisiunea de a denunţa de 
îndată săvârşirea unora dintre infracţiunile grave contra siguranţei statului.  

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru atributele 
fundamentale ale statului. La unele infracţiuni există şi o urmare secundară, 
constând, de exemplu, într-o vătămare a integrităţii corporale ori a sănătăţii 
persoanei, la atentatul care pune în pericol siguranţa statului (art. 160 C. pen.), 
sau în relaţiile cu caracter patrimonial, la actele de diversiune (art. 163 
C. pen.), etc.  

Raportul de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei săvârşite.  

6. Latura subiectivă. Majoritatea infracţiunilor contra siguranţei statului pre-
supun, sub aspectul laturii subiective, intenţia, care poate fi directă sau 
indirectă. La unele infracţiuni, legiuitorul prevede şi un scop special, cum ar fi, 
de exemplu, la infracţiunea de trădare (art. 155 C. pen.), situaţie în care intenţia 
nu poate fi decât directă. 

Culpa este posibilă, alături de intenţie, la infracţiunea de nedenunţare  
(art. 170 C. pen.), deoarece elementul material este omisiv. 

7. Tentativa şi consumarea. În cazul unora dintre infracţiunile contra sigu-
ranţei statului, actele de pregătire se pedepsesc, fiind asimilate tentativei. Astfel, 
potrivit art. 173 alin. (2) C. pen., se consideră tentativă şi producerea sau pro-
curarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea 
comiterii infracţiunilor prevăzute în art. 156, art. 157, art. 159-163, art. 165, 
art. 166, art. 1661 şi art. 158 raportat la infracţiunea de trădare prin ajutarea 
inamicului. 



 

Tudorel Toader 6

Tentativa infracţiunilor prevăzute în prezentul titlu se pedepseşte, potrivit 
art. 173 alin. (1) C. pen. 

Consumarea infracţiunilor analizate are loc în momentul în care se reali-
zează fapta incriminată, moment în care se produce şi urmarea socialmente 
periculoasă, constând în starea de pericol pentru siguranţa statului. Nedenun-
ţarea se consumă în momentul în care, deşi are posibilitatea efectivă, făptui-
torul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a denunţa de îndată săvârşirea vreuneia 
dintre infracţiunile grave enumerate limitativ în textul de incriminare. 

8. Sancţiunea constă în detenţiunea pe viaţă, alternativ cu închisoarea în 
limite maxime, datorită faptului că aduc atingere celor mai importante valori 
sociale. Pentru unele infracţiuni cu un grad de pericol social mai redus, 
legiuitorul a prevăzut limite mai mici de pedeapsă, cum ar fi, de exemplu, la 
comunicarea de informaţii false (art. 1681 C. pen.), pentru care este prevăzută 
închisoarea de la 1 la 5 ani. 

9. Forme agravate. Unele dintre infracţiunile contra siguranţei statului au, 
pe lângă forma de bază, şi o formă agravată. O astfel de formă agravată întâl-
nim la subminarea economiei naţionale [art. 165 alin. (2) C. pen.]. 

10. Cauze speciale de nepedepsire. Tăinuirea şi favorizarea săvârşite de soţ 
sau de o rudă apropiată nu se pedepsesc, potrivit art. 173 alin. (5) ipoteza a II-a 
C. pen., în cazul infracţiunilor constând în: propaganda în favoarea statului 
totalitar (art. 166 C. pen.); compromiterea unor interese de stat (art. 168  
C. pen.); divulgarea secretului care periclitează securitatea statului (art. 169  
C. pen.); nedenunţarea (art. 170 C. pen.), precum şi celor săvârşite contra repre-
zentantului unui stat străin (art. 171 C. pen.). 

Potrivit art. 172 alin. (1) C. pen., nu se pedepseşte participantul la infrac-
ţiunile prevăzute în prezentul titlu, dacă denunţă în timp util săvârşirea infrac-
ţiunii, astfel încât să fie împiedicată consumarea ei, sau dacă împiedică el 
însuşi consumarea infracţiunii şi apoi o denunţă.  

Pentru unele infracţiuni contra siguranţei statului, legiuitorul a consacrat şi 
alte cauze de nepedepsire. Astfel, în cazul complotului, potrivit art. 167  
alin. (4) C. pen., nu se pedepseşte persoana care, săvârşind fapta prevăzută în 
alin. (1) sau (3), o denunţă mai înainte de a fi fost descoperită. În cazul infrac-
ţiunii de nedenunţare, potrivit art. 170 alin. (3) C. pen., nu se pedepseşte per-
soana care, mai înainte de a se fi început urmărirea penală pentru infracţiunea 
nedenunţată, încunoştinţează autorităţile competente despre acea infracţiune 
sau care, chiar după ce s-a început urmărirea penală ori după ce vinovaţii au 
fost descoperiţi, a înlesnit arestarea acestora.  

11. Cauze speciale de reducere a pedepsei. Potrivit art. 172 alin. (2) C. pen., 
participantul care, după ce urmărirea penală a început ori infractorii au fost 
descoperiţi, înlesneşte arestarea acestora, se sancţionează cu o pedeapsă ale 
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cărei limite se reduc la jumătate. Potrivit art. 173 alin. (5) C. pen., tăinuirea şi 
favorizarea săvârşite de soţ sau de o rudă apropiată în cazul infracţiunilor 
prevăzute în art. 155-163, art. 165, art. 1661 şi art. 167 se pedepsesc, însă 
limitele pedepsei prevăzute în alin. (3), constând în închisoare de la 3 la 10 
ani, se reduc la jumătate. 

12. Aspecte procesuale. Pentru majoritatea infracţiunilor prevăzute în pre-
zentul titlu, acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu.  

Prin excepţie, în cazul infracţiunilor săvârşite contra reprezentantului unui 
stat străin (art. 171 C. pen.), acţiunea penală se pune în mişcare la dorinţa 
exprimată de guvernul străin. 

TRĂDAREA 
(art. 155) 

1. Noţiune şi definiţie. Infracţiunea constă în fapta cetăţeanului român sau a 

persoanei fără cetăţenie, domiciliată pe teritoriul statului român, de a intra în 
legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora, în 
scopul de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea, suveranitatea sau 
independenţa 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 desfăşurarea unei activităţi duşmănoase împotriva siguranţei 
statului. 

2. Obiectul juridic constă în relaţiile sociale referitoare la atributele funda-
mentale ale statului român, atribute enumerate în art. 1 din Constituţie: suve-
ranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea. Incriminarea faptei este în 
acord cu prevederile art. 54 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora fidelitatea 
faţă de ţară este sacră. 

3. Subiectul activ şi participaţia penală. Subiectul activ este calificat prin 
calitatea de cetăţean român sau de persoană fără cetăţenie domiciliată pe 
teritoriul statului român. 

Participaţia penală este posibilă sub toate formele – instigare, complicitate, 
coautorat. 

4. Latura obiectivă. Elementul material se realizează prin acţiunea făptuito-
rului de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi 
ai acestora. Pentru existenţa infracţiunii este suficientă fapta de intrare în 
legătură, de stabilire a contactului, în scopul prevăzut în mod expres, fiind fără 
relevanţă juridică faptul că ulterior se realizează sau nu vreo înţelegere. Pentru 
existenţa infracţiunii nu au importanţă mijloacele săvârşirii faptei. 
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Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru atributele 
fundamentale ale statului.  

Raportul de cauzalitate rezultă din săvârşirea faptei. 

5. Latura subiectivă presupune intenţia directă. Intrarea în legătură se 
realizează cu scopul de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea, suve-
ranitatea sau independenţa statului. Trădarea există numai dacă făptuitorul 
concepe şi urmăreşte realizarea scopului prin una dintre acţiunile alternative, 
enumerate în mod limitativ în textul de incriminare, şi anume: 

– provocarea de război contra ţării; 
– înlesnirea ocupaţiei militare străine; 
– subminarea economică sau politică a statului; 
– aservirea faţă de o putere străină; 
– ajutarea unei puteri străine pentru desfăşurarea unei activităţi duşmănoase 

împotriva siguranţei statului. 
Pentru realizarea infracţiunii nu se cere realizarea scopului, fiind suficient 

ca acesta să existe în momentul intrării în legătură. 

6. Tentativa şi consumarea. Tentativa infracţiunii de trădare se pedepseşte, 
potrivit art. 173 alin. (1) C. pen. 

Consumarea infracţiunii are loc în momentul realizării elementului material, 
în momentul intrării în legătură cu o putere, o organizaţie străină ori cu agenţi 
ai acestora. 

7. Sancţiunea constă în detenţiunea pe viaţă alternativ cu închisoarea de la 
15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. 

TRĂDAREA PRIN AJUTAREA INAMICULUI  
(art. 156) 

1. Noţiune şi definiţie. Potrivit alin. (1), infracţiunea constă în fapta cetă-

ţeanului român sau a persoanei fără cetăţenie domiciliată pe teritoriul statului 
român, care, în timp de război: 

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

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

c) procură duşmanului oameni, valori şi materiale de orice fel; 
d) trece de partea inamicului sau efectuează alte acţiuni care sunt de natură 

să favorizeze activitatea duşmanului ori să slăbească puterea de luptă a forţelor 
armate române sau a armatelor aliate,  

iar potrivit alin. (2), infracţiunea constă în fapta cetăţeanului român sau a 
persoanei fără cetăţenie domiciliată pe teritoriul statului român, care, în timp 
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de război, luptă sau face parte din formaţii de luptă împotriva statului român 
sau a aliaţilor săi. 

2. Obiectul juridic principal constă în relaţiile sociale referitoare la atribu-
tele fundamentale ale statului, unitatea şi indivizibilitatea, suveranitatea şi inde-
pendenţa. Obiectul juridic secundar constă în relaţiile sociale privind capaci-
tatea de apărare a ţării. 

3. Obiectul material constă în bunurile cu privire la care se desfăşoară, în 
mod nemijlocit, fapta incriminată: teritoriile, depozitele, navele, aeronavele, 
materialele de orice fel etc. 

4. Subiectul activ şi participaţia penală. Subiectul activ este calificat prin 
calitatea de cetăţean român sau de persoană fără cetăţenie domiciliată pe 
teritoriul statului român. 

Participaţia penală este posibilă sub toate formele. 

5. Latura obiectivă. Elementul material se realizează printr-o acţiune de 
ajutare a inamicului. Cu titlu exemplificativ, legiuitorul enumeră următoarele 
acţiuni: 

– predarea de teritorii, oraşe, poziţii de apărare, depozite ori instalaţii ale 
forţelor armate române sau care servesc apărării; 

– predarea de nave, aeronave, maşini, aparate, armament sau orice alte 
materiale care pot sluji purtării războiului; 

– procurarea, în favoarea duşmanului, de oameni, valori şi materiale de 
orice fel; 

– fapta, săvârşită pe timp de război, de a lupta sau de a face parte din for-
maţii de luptă împotriva statului român sau a aliaţilor săi. 

Caracterul exemplificativ pe care îl au acţiunile enumerate rezultă din pre-
vederile lit. d) ipoteza a II-a, potrivit cărora făptuitorul poate efectua şi alte 
acţiuni care sunt de natură să favorizeze activitatea duşmanului ori să slă-
bească puterea de luptă a forţelor armate române sau a armatelor aliate. 

Infracţiunea are formă continuă când făptuitorul face parte din formaţii de 
luptă împotriva statului român sau a aliaţilor săi. 

Pentru existenţa infracţiunii este necesar ca fapta să se săvârşească în timp 
de război. Potrivit art. 153 C. pen., prin timp de război se înţelege intervalul de 
timp de la data declarării mobilizării sau de la începerea operaţiunilor de 
război până la data trecerii armatei la starea de pace. 

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol faţă de valorile 
fundamentale ale statului român. Prin săvârşirea infracţiunii de trădare prin 
ajutarea inamicului poate fi produsă în secundar şi o altă urmare, cum ar fi, de 
exemplu, producerea unor pagube materiale.  

Raportul de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei. 

6. Latura subiectivă presupune intenţia, care poate fi directă sau indirectă. 
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7. Tentativa şi consumarea. Tentativa infracţiunii de trădare prin ajutarea 
inamicului se pedepseşte. Actele de pregătire sunt asimilate tentativei pedep-
sibile. Potrivit art. 173 alin. (2) C. pen., se consideră tentativă şi producerea sau 
procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în 
vederea comiterii infracţiunii prevăzute în art. 156 C. pen. 

Consumarea infracţiunii are loc în momentul realizării oricăreia dintre 
modalităţile elementului material. În forma continuă, infracţiunea se epuizează 
în momentul în care făptuitorul încetează să facă parte din formaţii de luptă 
împotriva statului român sau a aliaţilor săi. 

8. Sancţiunea constă în detenţiunea pe viaţă alternativ cu închisoarea de la 
15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. 

TRĂDAREA PRIN TRANSMITEREA DE SECRETE 
(art. 157) 

1. Noţiune şi definiţie. Potrivit art. 157 alin. (1), infracţiunea constă în 
transmiterea secretelor de stat1 unei puteri sau organizaţii străine ori agenţilor 
acestora, precum şi procurarea de documente sau date ce constituie secrete de 
stat ori deţinerea de asemenea documente de către cei care nu au calitatea de a 
le cunoaşte, în scopul transmiterii lor unei puteri sau organizaţii străine ori 
agenţilor acestora, săvârşite de un cetăţean român sau de o persoană fără cetă-
ţenie domiciliată pe teritoriul statului român, 

iar potrivit alin. (2), infracţiunea constă în aceleaşi fapte, dacă privesc alte 
documente sau date care, prin caracterul şi importanţa lor, fac ca fapta 
săvârşită să pericliteze securitatea statului. 

2. Obiectul juridic principal constă în relaţiile sociale privind atributele fun-
damentale ale statului, relaţii care sunt incompatibile cu transmiterea secretelor 
de stat, a altor documente sau date care pot periclita securitatea statului către o 
putere, o organizaţie străină ori agenţi ai acestora. Obiectul juridic secundar 
constă în relaţiile sociale privind păstrarea respectivelor secrete ori documente. 

3. Obiectul material constă în documentul transmis, procurat sau deţinut de 
către făptuitor. Potrivit art. 150 alin. (1) C. pen., secrete de stat sunt docu-
mentele şi datele care prezintă în mod vădit acest caracter, precum şi cele 
declarate sau calificate astfel prin hotărâre a Guvernului. Documentele sau 
datele care, prin caracterul şi importanţa lor, fac ca fapta săvârşită să pericliteze 
securitatea statului sunt acele documente sau date care, deşi nu constituie 
secrete de stat, totuşi, atunci când sunt transmise unei puteri sau organizaţii 

                                              
1 Conform art. 44 alin. (2) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasi-

ficate, expresia „secrete de stat” din conţinutul actelor normative în vigoare se va înlocui cu 
sintagma „informaţii secrete de stat”. 



 

Drept penal român. Partea specială 11

străine ori agenţilor acestora, creează o stare de pericol pentru siguranţa 
naţională 1 . De asemenea, infracţiunea are un obiect material atunci când 
datele transmise ţin de materialitatea unui bun2. 

4. Subiectul activ şi participaţia penală. Subiectul activ este calificat prin 
calitatea de cetăţean român sau de persoană fără cetăţenie domiciliată pe 
teritoriul statului român. În modalitatea deţinerii documentelor sau datelor, 
făptuitorul nu are calitatea de a le cunoaşte.  

Participaţia penală este posibilă sub toate formele. 

5. Latura obiectivă. Elementul material se poate realiza prin una dintre 
următoarele trei modalităţi alternative, enumerate în mod limitativ în textul de 
incriminare: 

– transmiterea secretelor de stat unei puteri sau organizaţii străine ori 
agenţilor acestora; 

– procurarea de documente sau date ce constituie secrete de stat, faptă care 
se poate realiza prin orice mijloc; 

– deţinerea de asemenea documente. 
Ultimele două modalităţi ale elementului material se realizează în scopul 

transmiterii documentelor unei puteri sau organizaţii străine ori agenţilor 
acestora. 

În condiţiile alin. (2), elementul material se realizează prin aceleaşi moda-
lităţi descrise în alin. (1). Spre deosebire de alin. (1), activităţile incriminate 
privesc alte documente sau date care, prin caracterul şi importanţa lor, fac ca 
fapta săvârşită să pericliteze securitatea statului. 

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru securitatea 
statului. 

Raportul de cauzalitate rezultă din săvârşirea faptei. 

6. Latura subiectivă presupune intenţia directă sau indirectă. Intenţia poate 
să fie şi indirectă, deoarece termenul „scop” este folosit de către legiuitor în 
sensul de destinaţie obiectivă, şi nu de finalitate subiectivă3. 

7. Tentativa şi consumarea. Tentativa infracţiunii este posibilă atunci când 
fapta se realizează în modalitatea transmiterii sau procurării documentelor sau 
datelor şi se pedepseşte, potrivit art. 173 alin. (1) C. pen. 

Consumarea infracţiunii are loc în momentul realizării faptei incriminate. În 
modalitatea deţinerii de documente sau date, fiind o infracţiune continuă, va 

                                              
1 O. Loghin, T. Toader, Drept penal român. Partea specială, ed. a 4-a, Casa de Editură şi 

Presă „Şansa”, Bucureşti, 2001, p. 40. 
2 V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, V. Roşca, 

Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea specială, vol. III, Ed. Academiei, 
Bucureşti, 1971, p. 43. 

3 Idem, p. 69. 
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exista şi un moment al epuizării, momentul în care încetează activitatea incri-
minată.  

8. Sancţiunea constă în detenţiunea pe viaţă alternativ cu închisoarea de la 
15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi, pentru forma din alin. (1), respec-
tiv închisoarea de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, pentru forma 
din alin. (2).  

ACŢIUNILE DUŞMĂNOASE CONTRA STATULUI 
(art. 158) 

1. Noţiune şi definiţie. Infracţiunea constă în faptele prevăzute în art. 155 şi 
în art. 156, săvârşite de un cetăţean străin sau de o persoană fără cetăţenie care 

nu domiciliază pe teritoriul statului român. 

2. Obiectul juridic constă în relaţiile sociale referitoare la atributele fun-
damentale ale statului şi are conţinut identic celui de la infracţiunile de trădare 
şi trădare prin ajutarea inamicului. 

3. Subiectul activ şi participaţia penală. Subiect activ poate fi numai un 
cetăţean străin sau o persoană fără cetăţenie care nu domiciliază pe teritoriul 
statului român. Subiectul activ trebuie să aibă această calitate în momentul 
săvârşirii faptei, moment în care nu are obligaţia de loialitate faţă de statul 
nostru1 . Rezultă că acţiunile duşmănoase contra statului se diferenţiază de 
infracţiunile de trădare (art. 155 C. pen.) şi trădare prin ajutarea inamicului  
(art. 156 C. pen.) prin calitatea subiectului activ.  

Participaţia penală este posibilă sub forma instigării şi a complicităţii. 
Instigator sau complice poate fi orice persoană. 

4. Conţinutul constitutiv. Toate elementele constitutive ale infracţiunii de 
acţiuni duşmănoase contra statului sunt cele corespunzătoare infracţiunilor de 
trădare (art. 155 C. pen.) şi trădare prin ajutarea inamicului (art. 156 C. pen.), la 
care facem trimitere.  

5. Sancţiunea constă în detenţiunea pe viaţă alternativ cu închisoarea de la 
15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. 

 

                                              
1 T. Vasiliu, D. Pavel, G. Antoniu, D. Lucinescu, V. Papadopol, V. Rămureanu, Codul 

penal comentat şi adnotat. Partea specială, vol. I, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1975, p. 29. 
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SPIONAJUL  
(art. 159) 

1. Noţiune şi definiţie. Infracţiunea constă în faptele prevăzute în art. 157, 

săvârşite de un cetăţean străin sau de o persoană fără cetăţenie care nu domi-
ciliază pe teritoriul statului român. 

2. Obiectul juridic constă în relaţiile sociale referitoare la atributele fun-
damentale ale statului şi are conţinut identic celui de la infracţiunea de trădare 
prin transmitere de secrete.  

3. Subiectul activ şi participaţia penală. Subiect activ poate fi numai un 
cetăţean străin sau o persoană fără cetăţenie care nu domiciliază pe teritoriul 
statului român. Ca şi în cazul infracţiunii constând în acţiuni duşmănoase 
contra statului, subiectul activ trebuie să aibă această calitate în momentul 
săvârşirii faptei, moment în care nu are obligaţia de loialitate faţă de statul 
nostru 1 . Spionajul se diferenţiază de trădarea prin transmiterea de secrete  
(art. 157 C. pen.) prin calitatea subiectului activ. 

Participaţia penală este posibilă sub forma instigării şi a complicităţii. Insti-
gator sau complice poate fi orice persoană. 

4. Conţinutul constitutiv. Toate elementele constitutive ale infracţiunii de 
spionaj sunt corespunzătoare infracţiunii de trădare prin transmiterea de secre-
te, la care facem trimitere. 

5. Sancţiunea constă în detenţiunea pe viaţă alternativ cu închisoarea de la 
15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. 

ATENTATUL CARE PUNE ÎN PERICOL SIGURANŢA STATULUI  
(art. 160)  

1. Noţiune şi definiţie. Infracţiunea constă în atentatul săvârşit contra vieţii, 
integrităţii corporale ori sănătăţii unei persoane care îndeplineşte o activitate 
importantă de stat sau altă activitate publică importantă, în împrejurări care fac 
ca fapta să pună în pericol siguranţa statului. 

2. Obiectul juridic principal constă în relaţiile sociale referitoare la sigu-
ranţa statului. Obiectul juridic secundar constă în relaţiile sociale referitoare la 
viaţa, integritatea corporală ori sănătatea persoanei. 

3. Obiectul material constă în corpul victimei faţă de care se realizează în 
mod nemijlocit fapta incriminată. 

                                              
1 Idem, p. 29. 
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4. Subiectul activ şi participaţia penală. Subiect activ poate fi orice per-
soană.  

Participaţia penală este posibilă sub toate formele. 

5. Latura obiectivă. Elementul material se realizează printr-o acţiune 
constând într-un atentat îndreptat împotriva vieţii, integrităţii corporale ori 
sănătăţii. Prin atentat se înţelege un atac material şi violent1 îndreptat împotriva 
victimei infracţiunii, indiferent dacă a rămas în faza tentativei ori are formă 
consumată. Atentatul se îndreaptă împotriva unei persoane care îndeplineşte o 
activitate importantă de stat sau altă activitate publică importantă. Împrejurările 
săvârşirii faptei trebuie să creeze o stare de pericol pentru siguranţa statului. 
Neîndeplinirea acestei cerinţe determină încadrarea faptei sub aspectul săvâr-
şirii unei infracţiuni de drept comun: omor, vătămare corporală gravă etc. 

Urmarea imediată constă, în principal, în crearea unei stări de pericol 
pentru siguranţa statului şi, în secundar, într-o încălcare a atributelor fun-
damentale ale persoanei. 

6. Latura subiectivă presupune vinovăţia sub forma intenţiei, care poate fi 
directă sau indirectă. Este necesar ca făptuitorul să aibă reprezentarea calităţii 
victimei, împrejurărilor săvârşirii faptei, precum şi a urmărilor acesteia. 

7. Tentativa şi consumarea. Tentativa este pusă pe acelaşi plan cu fapta 
consumată. Potrivit art. 173 alin. (2), se consideră tentativă şi se sancţionează 
ca atare producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi 
luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunii analizate. 

Consumarea infracţiunii are loc în momentul în care începe acţiunea 
violentă, atentatul, în împrejurări care fac ca fapta să pună în pericol siguranţa 
statului. 

8. Sancţiunea constă în detenţiunea pe viaţă alternativ cu închisoarea de la 
15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. 

ATENTATUL CONTRA UNEI COLECTIVITĂŢI 
(art. 161) 

1. Noţiune şi definiţie. Infracţiunea constă în atentatul săvârşit contra unei 

colectivităţi prin otrăviri în masă, provocare de epidemii sau prin oricare alt 
mijloc, de natură să slăbească puterea de stat. 

2. Obiectul juridic principal constă în relaţiile sociale referitoare la puterea 
de stat. Obiectul juridic secundar constă în relaţiile sociale referitoare la atri-

                                              
1 V. Dongoroz, S. Kahane ş.a., op. cit., p. 99. 
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butele fundamentale ale persoanelor care formează colectivitatea faţă de care 
se săvârşesc actele de otrăviri, provocare de epidemii etc. 

3. Obiectul material constă în corpul victimelor. 

4. Subiectul activ şi participaţia penală. Subiect activ poate fi orice per-
soană.  

Participaţia penală este posibilă sub toate formele. 

5. Latura obiectivă. Elementul material se realizează printr-o acţiune constând 
într-un atentat îndreptat împotriva unei colectivităţi. Atentatul se îndreaptă 
împotriva colectivităţii în ansamblul ei, şi nu a unora dintre persoanele care o 
alcătuiesc. Cerinţa rezultă, pe de o parte, din mijloacele folosite – otrăviri în 
masă, provocare de epidemii –, iar, pe de altă parte, din aptitudinea faptei de a 
slăbi puterea de stat. 

În afara celor două acţiuni enumerate cu titlu exemplificativ, atentatul poate 
fi săvârşit şi prin orice alt mijloc de natură să atragă aceleaşi urmări. 

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru puterea de 
stat şi, în secundar, în încălcarea atributelor fundamentale ale persoanelor ori 
numai a unora dintre persoanele care formează respectiva colectivitate. Prin 
slăbirea puterii de stat trebuie să se înţeleagă punerea organelor care înde-
plinesc sarcini în cadrul puterii sau administraţiei de stat în situaţia de a nu 
putea face faţă sau de a nu putea face faţă în mod corespunzător sarcinilor ce 
le revin pentru asigurarea ordinii şi necesităţilor curente ale unei colectivităţi, 
situaţie susceptibilă de a avea repercusiuni asupra întregii ţări1. În lipsa urmării 
principale, încadrarea juridică se va face sub aspectul unei infracţiuni îndrep-
tate împotriva persoanei – omor, vătămare corporală etc. 

6. Latura subiectivă presupune intenţia, care poate fi directă sau indirectă. 
Făptuitorul trebuie să aibă reprezentarea împrejurării că atentatul se îndreaptă 
împotriva colectivităţii în ansamblul ei şi, totodată, a aptitudinii acestuia de a 
slăbi puterea de stat. 

7. Tentativa şi consumarea. Tentativa este pusă pe acelaşi plan cu fapta 
consumată, prin atentat înţelegându-se atât fapta tentată, încercată, cât şi fapta 
consumată. 

Actele de pregătire sunt asimilate tentativei pedepsibile. Astfel, potrivit 
art. 173 alin. (2), se consideră tentativă şi se sancţionează ca atare producerea 
sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în 
vederea comiterii infracţiunii. 

Consumarea infracţiunii are loc în momentul realizării atentatului de natură 
să slăbească puterea de stat. 

                                              
1 Idem, p. 88. 
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8. Sancţiunea constă în detenţiunea pe viaţă alternativ cu închisoarea de la 
15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. 

SUBMINAREA PUTERII DE STAT  
(art. 162) 

1. Noţiune şi definiţie. Potrivit alin. (1), infracţiunea constă în acţiunea 

armată de natură să slăbească puterea de stat,  
iar potrivit alin. (2), constă în orice alte acţiuni violente săvârşite de mai 

multe persoane împreună, de natură să atragă aceleaşi urmări. 

2. Obiectul juridic principal constă în relaţiile sociale referitoare la puterea 
de stat. Obiectul juridic secundar constă în relaţiile sociale privind atributele 
fundamentale ale persoanei ori în relaţiile sociale cu caracter patrimonial, 
atunci când fapta incriminată se săvârşeşte în mod nemijlocit asupra unor 
persoane sau bunuri. 

3. Obiectul material există numai în măsura în care va exista şi un obiect 
juridic secundar. Acesta constă în corpul victimelor sau în bunurile faţă de care 
se desfăşoară în mod nemijlocit acţiunea armată ori alte acţiuni violente. 

4. Subiectul activ şi participaţia penală. Subiect activ poate fi orice per-
soană. În ambele modalităţi, infracţiunea are o pluralitate de făptuitori. În con-
diţiile alin. (1), această cerinţă rezultă implicit din aceea că o acţiune armată 
nu poate fi realizată de o singură persoană1, iar în condiţiile alin. (2) este pre-
văzută în mod expres în textul de incriminare. Făptuitorii au calitatea de 
coautori, când acţionează în modalitatea alin. (1), şi de coautori sau autor şi 
complice concomitent, când acţionează în modalitatea alin. (2).  

Participaţia penală este posibilă sub toate formele. 

5. Latura obiectivă. Elementul material se realizează, în condiţiile alin. (1), 
printr-o acţiune armată, iar în condiţiile alin. (2), prin orice alte acţiuni 
violente. 

Acţiunea armată implică, pe de o parte, ideea de grup, iar, pe de altă parte, 
ideea de înarmat2. Făptuitorii au asupra lor arme în accepţiunea prevederilor 
art. 151 alin. (1) şi (2) C. pen., precum şi ale legii speciale privind regimul 
armelor şi muniţiilor. Astfel, potrivit prevederilor art. 151 alin. (1) C. pen., 
armele sunt instrumentele, piesele sau dispozitivele declarate astfel prin dispo-
ziţii legale, iar potrivit prevederilor alin. (2), sunt asimilate armelor orice alte 
obiecte de natură a putea fi folosite ca arme şi care au fost întrebuinţate pentru 
atac. 

                                              
1 V. Dongoroz, S. Kahane ş.a., op. cit., p. 94. 
2 O. Loghin, T. Toader, op. cit., p. 53. 


