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legea nr. 286/2009 
privind Codul penal 

publicată în  
M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009

cu modiicările şi completările aduse prin:
Ø  legea nr. 27/2012 pentru modiicarea şi completarea Codului penal al Ro-

mâniei şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 180 din 20 
martie 2012);

Ø  legea nr. 63/2012 pentru modiicarea şi completarea Codului penal al Ro-

mâniei şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 258 din 19 
aprilie 2012);

Ø legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012).

Partea generală

titlul I. legea penală şi limitele ei de aplicare

Capitolul I. Principii generale

art. 1. legalitatea incriminării. (1) Legea penală prevede faptele 
care constituie infracţiuni. 

(2) Nicio persoană nu poate i sancţionată penal pentru o faptă care 
nu era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârşită.

reglementarea anterioară
C. pen. 1969: ► art. 2: „Legalitatea incriminării. Legea prevede care fapte 
constituie infracţiuni, pedepsele ce se aplică infractorilor şi măsurile ce se 
pot lua în cazul săvârşirii acestor fapte”; ► art. 11: „Neretroactivitatea le-

gii penale. Legea penală nu se aplică faptelor care, la data când au fost 
săvârşite, nu erau prevăzute ca infracţiuni”.

legislaţie conexă: ► art. 7 CEDO; ► art. 49 CDFUE.

art. 2. legalitatea sancţiunilor de drept penal. (1) Legea penală 
prevede pedepsele aplicabile şi măsurile educative ce se pot lua faţă 
de persoanele care au săvârşit infracţiuni, precum şi măsurile de sigu-

ranţă ce se pot lua faţă de persoanele care au comis fapte prevăzute 
de legea penală.

(2) Nu se poate aplica o pedeapsă ori nu se poate lua o măsură 
educativă sau o măsură de siguranţă dacă aceasta nu era prevăzută 
de legea penală la data când fapta a fost săvârşită.
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(3) Nicio pedeapsă nu poate i stabilită şi aplicată în afara limitelor 
generale ale acesteia. 

legea de aplicare:
Art. 7. Ori de câte ori o normă în vigoare face trimitere la una sau mai 
multe infracţiuni prevăzute de Codul penal din 1969 sau de o lege specială 
modiicată prin dispoziţiile prezentei legi, trimiterea se consideră făcută la 
infracţiunea sau infracţiunile prevăzute de legea nouă, având aceleaşi ele
mente constitutive.
Art. 236. Dispoziţiile părţii generale a Codului penal, precum şi dispoziţiile 
generale ale prezentei legi se aplică şi faptelor sancţionate penal prin legi 
speciale, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

reglementarea anterioară
C. pen. 1969: ► art. 2: „Legalitatea incriminării. Legea prevede care fapte 
constituie infracţiuni, pedepsele ce se aplică infractorilor şi măsurile ce se 
pot lua în cazul săvârşirii acestor fapte”; ► art. 11: „Neretroactivitatea legii 
penale. Legea penală nu se aplică faptelor care, la data când au fost săvâr-
şite, nu erau prevăzute ca infracţiuni”.

legislaţie conexă: ► art. 23 alin. (12) C. Rom.; ► art. 7 CEDO; ► art. 49 

CDFUE.

Capitolul II. aplicarea legii penale

Secţiunea 1. Aplicarea legii penale în timp

art. 3. activitatea legii penale. Legea penală se aplică infracţiuni-
lor săvârşite în timpul cât ea se ală în vigoare.

reglementarea anterioară 

C. pen. 1969: art. 10: „Activitatea legii penale. Legea penală se aplică in
fracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se ală în vigoare”.

art. 4. aplicarea legii penale de dezincriminare. Legea pena-

lă nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt 
prevăzute de legea nouă. În acest caz, executarea pedepselor, a mă-

surilor educative şi a măsurilor de siguranţă, pronunţate în baza legii 
vechi, precum şi toate consecinţele penale ale hotărârilor judecătoreşti 
privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în vigoare a legii noi. 

legea de aplicare:
Art. 3. (1) Dispoziţiile art. 4 din Codul penal privind legea penală de dezin
criminare sunt aplicabile şi în situaţiile în care o faptă determinată, comisă 
sub imperiul legii vechi, nu mai constituie infracţiune potrivit legii noi datorită 
modiicării elementelor constitutive ale infracţiunii, inclusiv a formei de 
vinovăţie, cerută de legea nouă pentru existenţa infracţiunii. (2) Dispoziţiile 
art. 4 din Codul penal nu se aplică în situaţia în care fapta este incriminată 
de legea nouă sau de o altă lege în vigoare, chiar sub o altă denumire.
Art. 8. Dispoziţiile art. 4 se aplică în mod corespunzător şi pedepselor 
apli cate prin hotărâri care au rămas deinitive anterior intrării în vigoare a 

art. 3-4
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prezentei legi, pentru fapte incriminate de actele normative prevăzute în 
titlul II.

reglementarea anterioară 

C. pen. 1969: art. 12: „Retroactivitatea legii penale. (1) Legea penală nu se 
aplică faptelor săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de 
legea nouă. În acest caz executarea pedepselor, a măsurilor de siguranţă 
şi a măsurilor educative, pronunţate în baza legii vechi, precum şi toate 
consecinţele penale ale hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte, 
încetează prin intrarea în vigoare a legii noi. (2) Legea care prevede măsuri 
de siguranţă sau măsuri educative se aplică şi infracţiunilor care nu au fost 
deinitiv judecate până la data intrării în vigoare a legii noi”.

art. 5. aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea 
deinitivă a cauzei. (1) În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii 
până la judecarea deinitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe 
legi penale, se aplică legea mai favorabilă. 

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi actelor normative ori prevederi-
lor din acestea declarate neconstituţionale, precum şi ordonanţelor de 
urgenţă aprobate de Parlament cu modiicări sau completări ori respin-

se, dacă în timpul când acestea sau alat în vigoare au cuprins dispo-

ziţii penale mai favorabile.

legea de aplicare:
Art. 12. (1) În cazul succesiunii de legi penale intervenite până la rămânerea 
deinitivă a hotărârii de condamnare, pedepsele accesorii şi complemen-

tare se aplică potrivit legii care a fost identiicată ca lege mai favorabilă în 
raport cu infracţiunea comisă.
Art. 16. (1) Măsura suspendării sub supraveghere a executării pedepsei 
aplicată în baza Codului penal din 1969 se menţine şi după intrarea în 
vigoare a Codului penal, până la împlinirea termenului de încercare stabilit 
prin hotărârea de condamnare. (2) Pentru determinarea legii penale mai fa-

vorabile cu privire la suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei 
conform art. 5 din Codul penal, instanţa va avea în vedere sfera obligaţiilor 
impuse condamnatului şi efectele suspendării potrivit legilor succesive, cu 
prioritate faţă de durata termenului de încercare sau supraveghere.
Art. 17. În aplicarea dispoziţiilor referitoare la legea penală mai favorabilă 
intervenită în cursul procesului, o pedeapsă cu suspendarea executării, 
aplicabilă potrivit Codului penal din 1969, este considerată mai favorabilă 
decât o măsură educativă privativă de libertate prevăzută de Codul penal.

reglementarea anterioară 

C. pen. 1969: art. 13: „Aplicarea legii penale mai favorabile. (1) În cazul în 
care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea deinitivă a cauzei au 
intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea cea mai favorabilă. 
(2) Când legea anterioară este mai favorabilă, pedepsele complementare 
care au corespondent în legea penală nouă se aplică în conţinutul şi limitele 
prevăzute de aceasta, iar cele care nu mai sunt prevăzute în legea penală 
nouă nu se mai aplică”.

legislaţie conexă: art. 15 alin. (2) C. Rom.

art. 5
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art. 6. aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea 
deinitivă a cauzei. (1) Când după rămânerea deinitivă a hotărârii de 
condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii sau 
amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, sanc-

ţiunea aplicată, dacă depăşeşte maximul special prevăzut de legea 
nouă pentru infracţiunea săvârşită, se reduce la acest maxim.

(2) Dacă după rămânerea deinitivă a hotărârii de condamnare la 
detenţiune pe viaţă şi până la executarea ei a intervenit o lege care 
prevede pentru aceeaşi faptă numai pedeapsa închisorii, pedeapsa 
detenţiunii pe viaţă se înlocuieşte cu maximul închisorii prevăzut pen-

tru acea infracţiune.
(3) Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai 

amenda, pedeapsa aplicată se înlocuieşte cu amenda, fără a se putea 
depăşi maximul special prevăzut în legea nouă. Ţinânduse seama de 
partea executată din pedeapsa închisorii, se poate înlătura în totul sau 
în parte executarea amenzii.

(4) Măsurile educative neexecutate şi neprevăzute în legea nouă 
nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă se 
execută în conţinutul şi limitele prevăzute de aceasta, dacă este mai 
favorabilă.

(5) Când legea nouă este mai favorabilă în condiţiile alin. (1)(4), 
pedepsele complementare şi măsurile de siguranţă neexecutate şi ne-

prevăzute în legea nouă nu se mai execută, iar cele care au corespon
dent în legea nouă se execută în conţinutul şi limitele prevăzute de 
aceasta.

(6) Dacă legea nouă este mai favorabilă numai sub aspectul pe-

depselor complementare sau măsurilor de siguranţă, acestea se exe-

cută în conţinutul şi limitele prevăzute de legea nouă.
(7) Când o dispoziţie din legea nouă se referă la pedepse deinitiv 

aplicate, se ţine seama, în cazul pedepselor executate până la data 
intrării în vigoare a acesteia, de pedeapsa redusă sau înlocuită potrivit 
dispoziţiilor alin. (1)(6). 

legea de aplicare:
Art. 4. Pedeapsa aplicată pentru o infracţiune printro hotărâre ce a rămas 
deinitivă sub imperiul Codului penal din 1969, care nu depăşeşte maximul 
special prevăzut de Codul penal, nu poate i redusă în urma intrării în vi-
goare a acestei legi.

Art. 11. Dispoziţiile art. 62 din Codul penal privind amenda care însoţeşte 
pedeapsa închisorii nu se aplică în cazul infracţiunilor săvârşite anterior 
intrării în vigoare a acestuia şi nu vor i avute în vedere pentru determinarea 
legii penale mai favorabile.
Art. 13. (1) În cazul amenzilor stabilite deinitiv sub imperiul Codului penal 
din 1969, aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile se face prin 
compararea amenzii aplicate cu suma ce rezultă din prevederile art. 61 
alin. (2) şi (4) din Codul penal, prin utilizarea unui cuantum de referinţă 
pentru o ziamendă în sumă de 150 lei. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în 
mod corespunzător şi amenzilor deinitive stabilite pentru persoane juridice, 

art. 6
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în acest caz cuantumul de referinţă pentru o ziamendă, utilizat pentru apli-
carea prevederilor art. 137 alin. (2) şi (4) din Codul penal, iind de 2.000 lei.

reglementarea anterioară 

C. pen. 1969: ► art. 14: „Aplicarea obligatorie a legii penale mai favora-

bile în cazul pedepselor deinitive. (1) Când după rămânerea deinitivă a 
hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închi-
sorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, 
sancţiunea aplicată, dacă depăşeşte maximul special prevăzut de legea 
nouă pentru infracţiunea săvârşită, se reduce la acest maxim. (2) Dacă 
după rămânerea deinitivă a hotărârii de condamnare la detenţiune pe viaţă 
şi până la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceeaşi 
faptă pedeapsa închisorii, pedeapsa detenţiunii pe viaţă se înlocuieşte cu 
maximul închisorii prevăzut pentru acea infracţiune. (3) Dacă legea nouă 
prevede în locul pedepsei închisorii numai amenda, pedeapsa aplicată se 
înlocuieşte cu amenda, fără a se putea depăşi maximul special prevăzut în 
legea nouă. Ţinânduse seama de partea executată din pedeapsa închiso-

rii, se poate înlătura în totul sau în parte executarea amenzii. (4) Pedepsele 
complementare, măsurile de siguranţă, precum şi măsurile educative nee-

xecutate şi neprevăzute în legea nouă, nu se mai execută, iar cele care au 
corespondent în legea nouă se execută în conţinutul şi limitele prevăzute 
de această lege. (5) Când o dispoziţie din legea nouă se referă la pedepse 
deinitiv aplicate, se ţine seama, în cazul pedepselor executate până la 
data intrării în vigoare a acesteia, de pedeapsa redusă sau înlocuită potrivit 
dispoziţiilor alineatelor precedente”; ► art. 15: „Aplicarea facultativă a legii 
penale mai favorabile în cazul pedepselor deinitive. (1) Când după rămâ-

nerea deinitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea completă 
a pedepsei închisorii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoa-

ră, iar sancţiunea aplicată este mai mică decât maximul special prevăzut 
de legea nouă, ţinânduse seama de infracţiunea săvârşită, de persoana 
condamnatului, de conduita acestuia după pronunţarea hotărârii sau în 
timpul executării pedepsei şi de timpul cât a executat din pedeapsă, se 
poate dispune ie menţinerea, ie reducerea pedepsei. Pedeapsa aplicată 
nu poate i coborâtă sub limita ce ar rezulta din reducerea acestei pedepse 
proporţional cu micşorarea maximului special prevăzut pentru infracţiunea 
săvârşită. (2) Dispoziţiile art. 14 alin. (5) se aplică şi în cazul condamnărilor 
arătate în prezentul articol, executate până la data intrării în vigoare a legii 
noi, pedeapsa din hotărâre reducânduse cu o treime”.

legislaţie conexă: art. 15 alin. (2) C. Rom.

art. 7. aplicarea legii penale temporare. (1) Legea penală tem-

porară se aplică infracţiunii săvârşite în timpul când era în vigoare, 
chiar dacă fapta nu a fost urmărită sau judecată în acel interval de timp.

(2) Legea penală temporară este legea penală care prevede data 
ieşirii ei din vigoare sau a cărei aplicare este limitată prin natura tem-

porară a situaţiei care a impus adoptarea sa.

reglementarea anterioară
C. pen. 1969: art. 16: „Aplicarea legii penale temporare. Legea penală 
temporară se aplică infracţiunii săvârşite în timpul când era în vigoare, chiar 
dacă fapta nu a fost urmărită sau judecată în acest interval de timp”.

art. 7
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Secţiunea a 2-a. Aplicarea legii  
penale în spaţiu

art. 8. teritorialitatea legii penale. (1) Legea penală română se 
aplică infracţiunilor săvârşite pe teritoriul României.

(2) Prin teritoriul României se înţelege întinderea de pământ, ma-

rea teritorială şi apele cu solul, subsolul şi spaţiul aerian, cuprinse între 
frontierele de stat.

(3) Prin infracţiune săvârşită pe teritoriul României se înţelege orice 
infracţiune comisă pe teritoriul arătat în alin. (2) sau pe o navă sub pa-

vilion românesc ori pe o aeronavă înmatriculată în România.
(4) Infracţiunea se consideră săvârşită pe teritoriul României şi 

atunci când pe acest teritoriu ori pe o navă sub pavilion românesc sau 
pe o aeronavă înmatriculată în România sa efectuat un act de exe-

cutare, de instigare sau de complicitate ori sa produs, chiar în parte, 
rezultatul infracţiunii.

reglementarea anterioară
C. pen. 1969: ► art. 3: „Teritorialitatea legii penale. Legea penală se aplică 
infracţiunilor săvârşite pe teritoriul României”; ► art. 142: „Teritoriul. Prin 
termenul teritoriu din expresiile «teritoriul României» şi «teritoriul ţării» se 
înţelege întinderea de pământ şi apele cuprinse între frontiere, cu subsolul 
şi spaţiul aerian, precum şi marea teritorială cu solul, subsolul şi spaţiul 
aerian ale acesteia”; ► art. 143: „Infracţiune săvârşită pe teritoriul ţării. 
(1) Prin infracţiune săvârşită pe teritoriul ţării se înţelege orice infracţiune 
comisă pe teritoriul arătat în art. 142 sau pe o navă ori aeronavă română. 
(2) Infracţiunea se consideră săvârşită pe teritoriul ţării şi atunci când pe 
acest teritoriu ori pe o navă sau aeronavă română sa efectuat numai un act 
de executare ori sa produs rezultatul infracţiunii”.

legislaţie conexă: ► art. 3 C. Rom.; ► O.U.G. nr. 105/2001 privind 
frontiera de stat a României (M. Of. nr. 352 din 30 iunie 2001); ► Legea 
nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării te-

ritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, 
republicată (M. Of. nr. 765 din 21 octombrie 2002); ► art. 41 NCPP.

art. 9. Personalitatea legii penale. (1) Legea penală română se 
aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetă-

ţean român sau de o persoană juridică română, dacă pedeapsa pre-

văzută de legea română este detenţiunea pe viaţă ori închisoarea mai 
mare de 10 ani. 

(2) În celelalte cazuri, legea penală română se aplică infracţiunilor 
săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de 
o persoană juridică română, dacă fapta este prevăzută ca infracţiune 
şi de legea penală a ţării unde a fost săvârşită ori dacă a fost comisă 
întrun loc care nu este supus jurisdicţiei niciunui stat.

art. 8-9
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(3)[1] Punerea în mişcarea a acţiunii penale se face cu autorizarea 
prealabilă a procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de 
apel în a cărei rază teritorială se ală parchetul mai întâi sesizat sau, 
după caz, a procurorului general al parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. Termenul în care procurorul poate emite autori-
zarea este de până la 30 de zile de la data solicitării autorizării şi poate 
i prelungit, în condiţiile legii, fără ca durata totală să depăşească 180 
de zile. 

reglementarea anterioară
C. pen. 1969: art. 4: „Personalitatea legii penale. Legea penală se aplică 
infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării, dacă făptuitorul este cetăţean 
român sau dacă, neavând nicio cetăţenie, are domiciliul în ţară”.

art. 10. realitatea legii penale. (1) Legea penală română se apli-
că infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean 
străin sau o persoană fără cetăţenie, contra statului român, contra unui 
cetăţean român ori a unei persoane juridice române.

(2) Punerea în mişcare a acţiunii penale se face cu autorizarea pre-

alabilă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie şi numai dacă fapta nu face obiectul unei proceduri 
judiciare în statul pe teritoriul căruia sa comis.

reglementarea anterioară
C. pen. 1969: art. 5: „Realitatea legii penale. (1) Legea penală se aplică 
infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării, contra siguranţei statu-

lui român sau contra vieţii unui cetăţean român, ori prin care sa adus o 
vătămare gravă integrităţii corporale sau sănătăţii unui cetăţean român, 
când sunt săvârşite de către un cetăţean străin sau de o persoană fără 
cetăţenie care nu domiciliază pe teritoriul ţării. (2) Punerea în mişcare a 
acţiunii penale pentru infracţiunile prevăzute în alineatul precedent se face 
numai cu autorizarea prealabilă a procurorului general”.

art. 11. Universalitatea legii penale. (1) Legea penală română se 
aplică şi altor infracţiuni decât celor prevăzute în art. 10, săvârşite în 
afara teritoriului ţării de un cetăţean străin sau o persoană fără cetă-

ţenie, care se ală de bunăvoie pe teritoriul României, în următoarele 
cazuri:

a) sa săvârşit o infracţiune pe care statul român şia asumat obli-
gaţia să o reprime în temeiul unui tratat internaţional, indiferent dacă 
este prevăzută sau nu de legea penală a statului pe al cărui teritoriu a 
fost comisă;

b) sa cerut extrădarea sau predarea infractorului şi aceasta a fost 
refuzată.

(2) Dispoziţiile alin. (1) lit. b) nu se aplică atunci când, potrivit legii 
statului în care sa săvârşit infracţiunea, există o cauză care împiedică 

[1]  Alin. (3) al art. 9 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. 245 pct. 1 
din legea nr. 187/2012. 

art. 10-11
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punerea în mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal 
ori executarea pedepsei sau când pedeapsa a fost executată ori este 
considerată ca executată.

(3) Când pedeapsa nu a fost executată sau a fost executată numai 
în parte, se procedează potrivit dispoziţiilor legale privitoare la recu-

noaşterea hotărârilor străine. 

legea de aplicare:
Art. 237. În aplicarea dispoziţiilor art. 11 din Codul penal, condiţia alării de 
bunăvoie pe teritoriul României se interpretează în sensul alării benevole 
pe acest teritoriu la momentul dispunerii de către organele judiciare a unei 
măsuri privative sau restrictive de libertate în considerarea infracţiunii care 
atrage incidenţa principiului universalităţii.

reglementarea anterioară 

C. pen. 1969: art. 6: „Universalitatea legii penale. (1) Legea penală se aplică 
şi altor infracţiuni decât celor prevăzute în art. 5 alin. (1), săvârşite în afara 
teritoriului ţării, de un cetăţean străin sau de o persoană fără cetăţenie care 
nu domiciliază pe teritoriul ţării, dacă: a) fapta este prevăzută ca infracţiune 
şi de legea penală a ţării unde a fost săvârşită; b) făptuitorul se ală în ţară. 
(2) Pentru infracţiunile îndreptate împotriva intereselor statului român sau 
contra unui cetăţean român, infractorul poate i judecat şi în cazul când sa 
obţinut extrădarea lui. (3) Dispoziţiile alineatelor precedente nu se aplică în 
cazul când, potrivit legii statului în care infractorul a săvârşit infracţiunea, 
există vreo cauză care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau 
continuarea procesului penal ori executarea pedepsei, sau când pedeapsa 
a fost executată ori este considerată ca executată. Când pedeapsa nu a 
fost executată sau a fost executată numai în parte, se procedează potrivit 
dispoziţiilor legale privitoare la recunoaşterea hotărârilor străine”.

art. 12. legea penală şi tratatele internaţionale. Dispoziţiile  
art. 811 se aplică dacă nu se dispune altfel printrun tratat internaţional 
la care România este parte.

reglementarea anterioară
C. pen. 1969: art. 7: „Legea penală şi convenţiile internaţionale. Dispoziţiile 
cuprinse în art. 5 şi 6 se aplică, dacă nu se dispune altfel printro convenţie 
internaţională”.

art. 13. Imunitatea de jurisdicţie. Legea penală nu se aplică in-

fracţiunilor săvârşite de către reprezentanţii diplomatici ai statelor stră-

ine sau de către alte persoane care, în conformitate cu tratatele inter-
naţionale, nu sunt supuse jurisdicţiei penale a statului român.

reglementarea anterioară
C. pen. 1969: art. 8: „Imunitatea de jurisdicţie. Legea penală nu se aplică 
infracţiunilor săvârşite de către reprezentanţii diplomatici ai statelor străine 
sau de alte persoane care, în conformitate cu convenţiile internaţionale, nu 
sunt supuse jurisdicţiei penale a statului român”.

legislaţie conexă: ► Convenţia cu privire la relaţiile diplomatice, încheiată 
la Viena la 18 aprilie 1961, ratiicată prin Decretul nr. 566/1968 (B. Of. nr. 89 

art. 12-13
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din 8 iulie 1968); ► Convenţia cu privire la relaţiile consulare, încheiată la 
Viena la 24 aprilie 1963, ratiicată prin Decretul nr. 481/1971 (B. Of. nr. 10 
din 28 ianuarie 1972); ► art. 34 din Legea nr. 17/1990 privind regimul juri-
dic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al 
zonei economice exclusive ale României, republicată (M. Of. nr. 765 din 21 
octombrie 2002).

art. 14. extrădarea. (1) Extrădarea poate i acordată sau solicitată 
în temeiul unui tratat internaţional la care România este parte ori pe 
bază de reciprocitate, în condiţiile legii.

(2) Predarea sau extrădarea unei persoane în relaţia cu statele 
membre ale Uniunii Europene se acordă sau se solicită în condiţiile 
legii.

(3) Predarea unei persoane către un tribunal penal internaţional se 
acordă în condiţiile legii.

reglementarea anterioară
C. pen. 1969: art. 9: „Extrădarea. Extrădarea se acordă sau poate i 
solicitată pe bază de convenţie internaţională, pe bază de reciprocitate şi, 
în lipsa acestora, în temeiul legii”.

legislaţie conexă: ► art. 19 C. Rom.; ► Titlul II – „Extrădarea” şi Titlul 
III – „Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene 
în aplicarea Decizieicadru nr. 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene 
din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de 
predare între statele membre” din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală, republicată (M. Of. nr. 377 din 31 
mai 2011); ► Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 
iulie 1998, ratiicat prin Legea nr. 111/2002 (M. Of. nr. 211 din 28 martie 
2002).

art. 14



titlul II. Infracţiunea

Capitolul I. Dispoziţii generale

art. 15. trăsăturile esenţiale ale infracţiunii. (1) Infracţiunea 

este fapta prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustii-

cată şi imputabilă persoanei care a săvârşito.
(2) Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale.

reglementarea anterioară
C. pen. 1969: ► art. 17: „Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii. (1) Infracţiunea 
este fapta care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută 
de legea penală. (2) Infracţiunea este singurul temei al răspunderii pe-

nale”; ► art. 18: „Pericolul social al faptei. Faptă care prezintă pericol so-

cial în înţelesul legii penale este orice acţiune sau inacţiune prin care se 
aduce atingere uneia dintre valorile arătate în art. 1 şi pentru sancţionarea 
căreia este necesară aplicarea unei pedepse”; ► art. 181: „Faptă care nu 
prezintă pericolul social al unei infracţiuni. (1) Nu constituie infracţiune fapta 
prevăzută de legea penală, dacă prin atingerea minimă adusă uneia din 
valorile apărate de lege şi prin conţinutul ei concret, iind lipsită în mod vădit 
de importanţă, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. (2) La 
stabilirea în concret a gradului de pericol social se ţine seama de modul şi 
mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care 
fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care sar i putut produce, 
precum şi de persoana şi conduita făptuitorului, dacă este cunoscut. (3) În 
cazul faptelor prevăzute în prezentul articol, procurorul sau instanţa poate 
aplica una dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute la art. 91”.

art. 16. Vinovăţia. (1) Fapta constituie infracţiune numai dacă a 
fost săvârşită cu forma de vinovăţie cerută de legea penală.

(2) Vinovăţie există când fapta este comisă cu intenţie, din culpă 
sau cu intenţie depăşită.

(3) Fapta este săvârşită cu intenţie când făptuitorul:
a) prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin să-

vârşirea acelei fapte;
b) prevede rezultatul faptei sale şi, deşi nul urmăreşte, acceptă 

posibilitatea producerii lui.

(4) Fapta este săvârşită din culpă, când făptuitorul:
a) prevede rezultatul faptei sale, dar nul acceptă, socotind fără 

temei că el nu se va produce;
b) nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să îl pre

vadă.
(5) Există intenţie depăşită când fapta constând întro acţiune sau 

inacţiune intenţionată produce un rezultat mai grav, care se datorează 
culpei făptuitorului.


