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Anexa nr. 1 la  

Dispoziția inspectorului general al Poliției Române  

nr. 118 din 30.09.2022 

 

 

INFRACŢIUNI PREVĂZUTE DE  

CODUL PENAL 
  

 

Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

1 Omorul art. 188 

Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat 

2 Omorul calificat art. 189 

Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat 

3 
Uciderea la cererea 

victimei 
art. 190 

Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a faptei 

4 
Determinarea sau 

înlesnirea sinuciderii 
art. 191 

Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a faptei 

5 Uciderea din culpă art. 192 

Poliţie rutieră modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma producerii unui 

accident rutier 

Poliţie transporturi  modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuți sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuți sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

6 Lovirea sau alte violenţe art. 193 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori neidentificaţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

mediul urban, precum și de către autori cunoscuți pentru faptele 

care nu sunt săvârșite în raport cu art. 199 Cod Penal și/sau în 

unitățile de învățământ 

Structurile de ordine 

publică – proximitate din 

mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

contextul violenței domestice, în mediul urban în zona de 

responsabilitate a poliţistului de proximitate 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi 

 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Arme, explozivi şi substanţe 

periculoase 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia cu arme, explozivi şi substanţe 

periculoase 

Structurile pentru siguranță 

școlară 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

incinta unităților de învățământ, pe perioada desfășurării 

activităților educative și în legătură cu acestea 

Șeful centrului de reținere și 

arestare preventivă/polițiști 

anume desemnați din cadrul  

structurii cu rol de 

coordonare, îndrumare şi 

control a centrelor care 

funcţionează pe raza 

aceleiași unități 

administrativ-teritoriale 

/polițiști anume desemnați 

din cadrul Serviciului 

Coordonare Centre de 

modalităţile de săvârşire a faptei de către persoane private de 

libertate, autori cunoscuţi sau neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în incinta 

centrelor de reținere și arestare preventivă din subordinea I.G.P.R. 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

Reținere și Arestare 

Preventivă 

7 Vătămarea corporală art. 194 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Arme, explozivi şi substanţe 

periculoase 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia cu arme, explozivi şi substanţe 

periculoase 

8 
Lovirile sau vătămările 

cauzatoare de moarte 
art. 195 

Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

9 

 

Vătămarea corporală din 

culpă 
art. 196 

Poliţie rutieră modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma producerii unui 

accident rutier în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi  modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma producerii unui 

accident în sistemul feroviar, naval sau aerian 

Investigaţii criminale  

 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuți sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Structurile pentru siguranță 

școlară 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

incinta unităților de învățământ, pe perioada desfășurării 

activităților educative și în legătură cu acestea 

10 
Relele tratamente aplicate 

minorului 
art. 197 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

publică din mediul rural neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Structurile pentru siguranță 

școlară 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

incinta unităților de învățământ, pe perioada desfășurării 

activităților educative și în legătură cu acestea 

11 Încăierarea art. 198 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi: 

- prin prisma specificului pe care îl reprezintă producerea 

acesteia în mediul urban; 

- prin prisma consecinţelor constând în moartea unor 

persoane în mediul urban şi rural. 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural, cu excepţia situaţiilor ce 

constau în moartea unor persoane 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi, cu excepţia situaţiilor ce 

constau în moartea unor persoane 

12 Violenţa în familie art. 199 
în raport de modul de realizare a pregătirii profesionale pentru faptele prevăzute în art. 188, art. 

189 şi art. 193 – 196 

13 

Uciderea ori vătămarea 

nou-născutului săvârşită 

de mamă 

art. 200 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi prin prisma consecințelor constând în moartea nou-

născutului 

în raport de modul de realizare a pregătirii profesionale pentru faptele prevăzute în art. 193 – 194, 

în alte cazuri decât cele care au produs drept consecință moartea nou-născutului 

14 
Întreruperea cursului 

sarcinii 
art. 201 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi: 

- prin prisma specificului pe care îl reprezintă producerea 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

acesteia în mediul urban; 

- prin prisma consecinţelor constând în moartea femeii 

însărcinate în mediul urban şi rural. 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural, cu excepţia situaţiilor ce 

constau în moartea femeii însărcinate 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi, cu excepţia situaţiilor ce 

constau în moartea femeii însărcinate 

15 Vătămarea fătului art.202 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi: 

- prin prisma specificului pe care îl reprezintă producerea 

acesteia în mediul urban și rural; 

- prin prisma consecinţelor constând în moartea femeii 

însărcinate în mediul urban şi rural. 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

16 

Lăsarea fără ajutor a unei 

persoane aflate în 

dificultate 

art.203 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

17 Împiedicarea ajutorului art.204 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

18 
Lipsirea de libertate în 

mod ilegal 
art.205 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi: 

- prin prisma specificului pe care îl reprezintă producerea 

acesteia în mediul urban; 

- prin prisma consecinţelor constând în moartea victimei în 

mediul urban şi rural. 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural, cu excepţia situaţiilor ce 

constau în moartea victimei 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi, cu excepţia situaţiilor ce 

constau în moartea victimei 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat 

19 Ameninţarea art.206 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori neidentificaţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

mediul urban 

Structurile de ordine 

publică – proximitate din 

mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

mediul urban în zona de responsabilitate a poliţistului de 

proximitate 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Structurile pentru siguranță 

școlară 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

incinta unităților de învățământ, pe perioada desfășurării 

activităților educative și în legătură cu acestea 

Șeful centrului de reținere și 

arestare preventivă/polițiști 

anume desemnați din cadrul  

structurii cu rol de 

coordonare, îndrumare şi 

control a centrelor care 

funcţionează pe raza 

aceleiași unități 

administrativ-teritoriale 

/polițiști anume desemnați 

din cadrul Serviciului 

Coordonare Centre de 

Reținere și Arestare 

Preventivă 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi – 

persoane private de libertate, prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în incinta centrelor de reținere și 

arestare preventivă din subordinea I.G.P.R. 

20 Şantajul art.207 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat 

Structurile pentru siguranță 

școlară 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

incinta unităților de învățământ, pe perioada desfășurării 

activităților educative și în legătură cu acestea 

21 Hărţuirea art.208 

Investigaţii criminale 

 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Structurile pentru siguranță 

școlară 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

incinta unităților de învățământ, pe perioada desfășurării 

activităților educative și în legătură cu acestea 

22 Sclavia art.209 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, ce nu sunt constituiți într-un grup infracţional 

organizat, prin prisma specificului pe care îl reprezintă producerea 

acesteia în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia, de către persoane ce nu sunt 

constituite într-un grup infracţional organizat, pe căile şi în 

mijloacele de transport feroviare, navale sau aeriene precum şi în 

zona de competenţă a structurilor de poliţie transporturi 

23 Traficul de persoane art.210 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

24 Traficul de minori art.211 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

25 
Supunerea la muncă 

forţată sau obligatorie 
art.212 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei care au legătură, potrivit art. 

43 din Codul de procedură penală cu alte infracțiuni aflate în 

competența structurilor de combatere a criminalității organizate. 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, ce nu sunt constituiți într-un grup infracţional 

organizat, prin prisma specificului pe care îl reprezintă producerea 

acesteia în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia, de către persoane ce nu sunt 

constituite într-un grup infracţional organizat, pe căile şi în 

mijloacele de transport feroviare, navale sau aeriene precum şi în 

zona de competenţă a structurilor de poliţie transporturi 

26 Proxenetismul art.213 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, ce nu sunt constituiți într-un grup infracţional 

organizat, prin prisma specificului pe care îl reprezintă producerea 

acesteia în mediul urban și rural 

27 Exploatarea cerşetoriei art.214 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei care au legătură, potrivit art. 

43 din Codul de procedură penală cu alte infracțiuni aflate în 

competența structurilor de combatere a criminalității organizate. 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, ce nu sunt constituiți într-un grup infracţional 

organizat, prin prisma specificului pe care îl reprezintă producerea 

acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, ce nu sunt constituiți într-un grup infracţional 

organizat, prin prisma specificului pe care îl reprezintă producerea 

acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia, de către persoane ce nu sunt 

constituite într-un grup infracţional organizat, pe căile şi în 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

mijloacele de transport feroviare, navale sau aeriene precum şi în 

zona de competenţă a structurilor de poliţie transporturi 

28 
Folosirea unui minor în 

scop de cerşetorie 
art.215 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei care au legătură, potrivit art. 

43 din Codul de procedură penală cu alte infracțiuni aflate în 

competența structurilor de combatere a criminalității organizate. 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, ce nu sunt constituiți într-un grup infracţional 

organizat, prin prisma specificului pe care îl reprezintă producerea 

acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, ce nu sunt constituiți într-un grup infracţional 

organizat, prin prisma specificului pe care îl reprezintă producerea 

acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia, de către persoane ce nu sunt 

constituite într-un grup infracţional organizat, pe căile şi în 

mijloacele de transport feroviare, navale sau aeriene precum şi în 

zona de competenţă a structurilor de poliţie transporturi 

29 
Folosirea serviciilor unei 

persoane exploatate 
art.216 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei care au legătură, potrivit art. 

43 din Codul de procedură penală cu alte infracțiuni aflate în 

competența structurilor de combatere a criminalității organizate. 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, ce nu sunt constituiți într-un grup infracţional 

organizat, prin prisma specificului pe care îl reprezintă producerea 

acesteia în mediul urban și rural 

30  
Folosirea prostituţiei 

infantile 
Art. 2161 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia, pe căile şi în mijloacele de 

transport feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de 

competenţă a structurilor de poliţie transporturi 

31 Violul art.218 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi: 

- prin prisma specificului pe care îl reprezintă producerea 



 

 

11 
 

Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

acesteia în mediul urban; 

- prin prisma consecinţelor constând în moartea victimei în 

mediul urban şi rural. 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural, cu excepţia situaţiilor ce 

constau în moartea victimei 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi, cu excepţia situaţiilor ce 

constau în moartea victimei 

32 Agresiunea sexuală art.219 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi: 

- prin prisma specificului pe care îl reprezintă producerea 

acesteia în mediul urban; 

- prin prisma consecinţelor constând în moartea victimei în 

mediul urban şi rural. 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural, cu excepţia situaţiilor ce 

constau în moartea victimei 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi, cu excepţia situaţiilor ce 

constau în moartea victimei 

33 Actul sexual cu un minor art.220 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

34 
Coruperea sexuală a 

minorilor 
art.221 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia în condițiile art. 38 CP, cu alte 

infracțiuni aflate în competența exclusivă a structurilor de 

combatere a criminalității organizate (sau DIICOT) 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

35 
Racolarea minorilor în 

scopuri sexuale 
art. 222 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia în condițiile art. 38 CP, cu alte 

infracțiuni aflate în competența exclusivă a structurilor de 

combatere a criminalității organizate (sau DIICOT) 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

36 Hărţuirea sexuală art. 223 

Investigaţii criminale 

 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Structurile pentru siguranță 

școlară 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

incinta unităților de învățământ, pe perioada desfășurării 

activităților educative și în legătură cu acestea 

37 Violarea de domiciliu art. 224 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către: 

- autori neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în mediul urban; 

- autor cunoscuţi sau neidentificaţi, în cazul în care fapta 

este săvârşită în mediul urban de o persoană înarmată, în 

timpul nopţii ori prin folosire de calităţi mincinoase. 

Structurile de ordine 

publică – proximitate din 

mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

mediul urban în zona de responsabilitate a poliţistului de 

proximitate, cu excepția cazului în care fapta este săvârşită de o 

persoană înarmată, în timpul nopţii ori prin folosire de calităţi 

mincinoase 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în zona de competenţă a structurilor 

de poliţie transporturi 

38 
Violarea sediului 

profesional 
art. 225 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către: 

- autori neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în mediul urban; 

- autor cunoscuţi sau neidentificaţi, în cazul în care fapta 

este săvârşită în mediul urban de o persoană înarmată, în 

timpul nopţii ori prin folosire de calităţi mincinoase. 

Structurile de ordine 

publică – proximitate din 

mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

mediul urban în zona de responsabilitate a poliţistului de 

proximitate, cu excepția cazului în care fapta este săvârşită de o 

persoană înarmată, în timpul nopţii ori prin folosire de calităţi 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

mincinoase.  

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Structurile pentru siguranță 

școlară 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

incinta unităților de învățământ, pe perioada desfășurării 

activităților educative și în legătură cu acestea, cu excepția cazului 

în care fapta este săvârșită de o persoană înarmată ori prin 

folosirea de calități mincinoase 

39 Violarea vieţii private art. 226 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori neidentificaţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

mediul urban  

Structurile de ordine 

publică – proximitate din 

mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

mediul urban în zona de responsabilitate a poliţistului de 

proximitate 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

40 
Divulgarea secretului 

profesional 
art. 227 

Investigaţii criminale 

 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori neidentificaţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

mediul urban  

Structurile de ordine 

publică – proximitate din 

mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

mediul urban în zona de responsabilitate a poliţistului de 

proximitate 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Structurile pentru siguranță 

școlară 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

incinta unităților de învățământ, pe perioada desfășurării 

activităților educative și în legătură cu acestea 

41 Furtul art. 228 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban  

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliție rutieră modalitățile de săvârșire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în mediul rural sau urban, pe 

drumurile naționale sau autostrăzi, în concurs cu infracțiuni contra 

siguranței circulației pe drumurile publice 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Arme, explozivi şi substanţe 

periculoase 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă obiectul material al acesteia constând în arme, explozivi 

şi substanţe periculoase 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat, dacă acestea au produs consecințe deosebit de grave, 

respectiv a unei pagube materiale mai mare de 2.000.000 lei 

Șeful centrului de reținere și 

arestare preventivă/polițiști 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi – 

persoane private de libertate, prin prisma specificului pe care îl 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

anume desemnați din cadrul  

structurii cu rol de 

coordonare, îndrumare şi 

control a centrelor care 

funcţionează pe raza 

aceleiași unități 

administrativ-teritoriale 

/polițiști anume desemnați 

din cadrul Serviciului 

Coordonare Centre de 

Reținere și Arestare 

Preventivă 

reprezintă producerea acesteia în incinta centrelor de reținere și 

arestare preventivă din subordinea I.G.P.R. 

42 Furtul calificat art.229 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă: 

- producerea acesteia în mediul urban; 

- asupra unui bun care face parte din patrimoniul cultural, în 

mediul urban și rural. 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural, cu excepția bunurilor din 

patrimoniul cultural 

Poliție rutieră modalitățile de săvârșire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în mediul rural sau urban, pe 

drumurile naționale sau autostrăzi, în concurs cu infracțiuni contra 

siguranței circulației pe drumurile publice 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi, cu excepția bunurilor din 

patrimoniul cultural 

Arme, explozivi şi substanţe 

periculoase 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă obiectul material al acesteia constând în arme, explozivi 

şi substanţe periculoase 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

organizat, dacă acestea au produs consecințe deosebit de grave, 

respectiv a unei pagube materiale mai mare de 2.000.000 lei 

43 
Furtul în scop de 

folosinţă 
art.230 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi şi 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliție rutieră modalitățile de săvârșire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în mediul rural sau urban, pe 

drumurile naționale sau autostrăzi, în concurs cu infracțiuni contra 

siguranței circulației pe drumurile publice 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

44 Tâlhăria art.233 

Investigaţii criminale  

 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat, dacă acestea au produs consecințe deosebit de grave, 

respectiv a unei pagube materiale mai mare de 2.000.000 lei 

45 Tâlhăria calificată art.234 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat, dacă acestea au produs consecințe deosebit de grave, 

respectiv a unei pagube materiale mai mare de 2.000.000 lei 

46 Pirateria art.235 

Poliţie transporturi toate modalităţile de săvârşire a faptei 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat, dacă acestea au produs consecințe deosebit de grave, 

respectiv a unei pagube materiale mai mare de 2.000.000 lei 

47 

Tâlhăria sau pirateria 

urmată de moartea 

victimei 

art.236 

Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat, dacă acestea au produs consecințe deosebit de grave, 

respectiv a unei pagube materiale mai mare de 2.000.000 lei 

 

48 

 

 

Abuzul de încredere 

 

 

art.238 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă obiectul material al acesteia constând în autovehicule, în 

mediul urban și rural 

Structurile de ordine 

publică – proximitate din 

mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în mediul urban în zona de 

responsabilitate a poliţistului de proximitate, cu excepția: 

- situațiilor în care fapta are ca obiect un autovehicul 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în mediul rural, cu excepția: 

- situațiilor în care fapta are ca obiect un autovehicul 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi, cu excepția situațiilor în care 

fapta are ca obiect un autovehicul 

Arme, explozivi şi substanţe modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 



 

 

19 
 

Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

periculoase reprezintă obiectul material al acesteia constând în arme, explozivi 

şi substanţe periculoase 

Structurile pentru siguranță 

școlară 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

incinta unităților de învățământ, pe perioada desfășurării 

activităților educative și în legătură cu acestea, cu excepția: 

- situațiilor în care fapta are ca obiect un autovehicul; 

- situațiilor în care făptuitorul sau persoana vătămată are 

calitatea de operator economic. 

Șeful centrului de reținere și 

arestare preventivă/polițiști 

anume desemnați din cadrul  

structurii cu rol de 

coordonare, îndrumare şi 

control a centrelor care 

funcţionează pe raza 

aceleiași unități 

administrativ-teritoriale 

/polițiști anume desemnați 

din cadrul Serviciului 

Coordonare Centre de 

Reținere și Arestare 

Preventivă 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi – 

persoane private de libertate, prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în incinta centrelor de reținere și 

arestare preventivă din subordinea I.G.P.R. 

49 
Abuzul de încredere prin 

fraudarea creditorilor 
art.239 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

50 Bancruta simplă art.240 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

51 Bancruta frauduloasă art.241 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat, dacă acestea au produs consecințe deosebit de grave, 

respectiv a unei pagube materiale mai mare de 2.000.000 lei 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

52 Gestiunea frauduloasă art. 242 

Investigarea criminalității 

economice 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producere a acesteia pe căile şi în mijloacele de 

transport feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de 

competenţă a structurilor de poliţie transporturi 

53 

Însuşirea bunului găsit 

sau ajuns din eroare la 

făptuitor 

art.243 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Arme, explozivi şi substanţe 

periculoase 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă obiectul material al acesteia constând în arme, explozivi 

şi substanţe periculoase 

54 Înşelăciunea art. 244 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat, dacă acestea au produs consecințe deosebit de grave, 

respectiv a unei pagube materiale mai mare de 2.000.000 lei 

Investigarea criminalității modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural, prin 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

economice prisma specificului pe care îl reprezintă: 

- calitatea de operator economic atât a făptuitorului, cât și a 

persoanei vătămate;                                                            

      -  emiterea unui cec asupra unei instituţii de credit sau unei 

persoane. 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban, cu excepția situațiilor ce fac 

obiectul pregătirii profesionale a structurilor de investigare a 

criminalității economice 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural, cu excepția situațiilor ce fac 

obiectul pregătirii profesionale a structurilor de investigare a 

criminalității economice 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Arme, explozivi şi substanţe 

periculoase 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă obiectul material al acesteia constând în arme, explozivi 

şi substanţe periculoase 

55 
Înşelăciunea privind 

asigurările 
art.245 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat, dacă acestea au produs consecințe deosebit de grave, 

respectiv a unei pagube materiale mai mare de 2.000.000 lei 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

56 
Deturnarea licitaţiilor 

publice 
art.246 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat, dacă acestea au produs consecințe deosebit de grave, 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

respectiv a unei pagube materiale mai mare de 2.000.000 lei 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

57 

Exploatarea patrimonială 

a unei persoane 

vulnerabile 

art.247 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prevăzute la art. 247 alin. (2) prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă comiterea acesteia de către 

un grup infracţional organizat 

58 Frauda informatică art.249 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat sau săvârșirea faptei în condițiile art. 38 CP, cu alte 

infracțiuni aflate în competența exclusivă a structurilor de 

combatere a criminalității organizate sau DIICOT 

Investigații criminale toate modalitățile de săvârșire a faptei 

59 

Efectuarea de operaţiuni 

financiare în mod 

fraudulos 

art.250 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat sau săvârșirea faptei în condițiile art. 38 CP, cu alte 

infracțiuni aflate în competența exclusivă a structurilor de 

combatere a criminalității organizate sau DIICOT 

Investigații criminale toate modalitățile de săvârșire a faptei prin prisma specificului pe 

care îl reprezintă producerea acesteia în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 



 

 

23 
 

Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi, în concurs cu infracțiunile de 

furt, tâlhărie, însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la 

făptuitor 

60 

Operaţiuni ilegale cu 

instrumente de plată fără 

numerar 

art.2501 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat sau săvârșirea faptei în condițiile art. 38 CP, cu alte 

infracțiuni aflate în competența exclusivă a structurilor de 

combatere a criminalității organizate sau DIICOT 

Investigații criminale toate modalitățile de săvârșire a faptei 

61 

Acceptarea operaţiunilor 

financiare efectuate în 

mod fraudulos 

art.251 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat 

Investigarea criminalității 

economice 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban și rural 

62 Distrugerea art.253 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori neidentificaţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă: 

-  producerea acesteia în mediul urban; 

- asupra unui bun care face parte din patrimoniul cultural, în 

mediul urban și rural. 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural, cu excepția situațiilor în care: 

- bunul face parte din patrimoniul cultural 

Poliţia rutieră modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă obiectul material al acesteia constând în elemente de 

semnalizare rutieră 

Arme, explozivi şi substanţe 

periculoase 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă obiectul material al acesteia constând în: 

- distrugerea unor arme, explozivi sau substanțe periculoase; 

- distrugerea unor bunuri prin folosirea de arme, explozivi 

sau substanțe periculoase. 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi, cu excepția: 

- situațiilor în care bunul face parte din patrimoniul cultural; 

- situațiilor ce fac obiectul pregătirii profesionale a 

structurilor de arme, explozivi şi substanţe periculoase. 

Structurile        pentru 

siguranță școlară 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

incinta unităților de învățământ, pe perioada desfășurării 

activităților educative și în legătură cu acestea 

Șeful centrului de reținere și 

arestare preventivă/polițiști 

anume desemnați din cadrul  

structurii cu rol de 

coordonare, îndrumare şi 

control a centrelor care 

funcţionează pe raza 

aceleiași unități 

administrativ-teritoriale 

/polițiști anume desemnați 

din cadrul Serviciului 

Coordonare Centre de 

Reținere și Arestare 

Preventivă 

modalitățile de săvârşire a faptei de către persoane private de 

libertate, autori cunoscuţi sau neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în incinta 

centrelor de reținere și arestare preventivă din subordinea I.G.P.R. 

63 Distrugerea calificată art.254 

Investigaţii criminale toate modalitățile de săvârșire a faptei 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi, cu excepția situațiilor în care: 

- bunul face parte din patrimoniul cultural; 

- fapta a avut ca urmare moartea unei persoane. 

64 Distrugerea din culpă art.255 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori neidentificaţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă: 

-  producerea acesteia în mediul urban; 

- săvârșirea faptei asupra unui bun care face parte din 

patrimoniul cultural, în mediul urban și rural; 
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de Codul penal 
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PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

- prin prisma consecinţelor constând într-un dezastru, în 

mediul urban şi rural. 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural, cu excepția situațiilor ce fac 

obiectul pregătirii profesionale a structurilor de investigații 

criminale 

 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi, cu excepția situațiilor în care: 

- bunul face parte din patrimoniul cultural; 

- fapta a avut ca urmare moartea unei persoane. 

Structurile        pentru 

siguranță școlară 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

incinta unităților de învățământ, pe perioada desfășurării 

activităților educative și în legătură cu acestea 

65 Tulburarea de posesie art.256 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori neidentificați, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

mediul urban 

Structurile de ordine 

publică – proximitate din 

mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

mediul urban în zona de responsabilitate a poliţistului de 

proximitate 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

66 Ultrajul art.257 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban  

Structurile de ordine modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 
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de Codul penal 
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Poliţiştii din cadrul 
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PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

publică din mediul rural neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Arme, explozivi şi substanţe 

periculoase 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă folosirea unor arme, explozivi şi substanţe periculoase 

67 
Uzurparea de calităţi 

oficiale 
art.258 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban  

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

68 
Sustragerea sau 

distrugerea de înscrisuri 
art.259 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban  

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

69 Ruperea de sigilii 
art.260 

 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 
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reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

70 
Sustragerea de sub 

sechestru 
art. 261 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

71 
Trecerea frauduloasă a 

frontierei de stat 
art. 262 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

pregătirea profesională va viza modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau neidentificaţi, prin prisma specificului 

pe care îl reprezintă producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi pregătirea profesională va viza modalităţile de săvârşire a faptei 

prin prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia pe 

căile şi în mijloacele de transport feroviare, navale sau aeriene 

precum şi în zona de competenţă a structurilor de poliţie 

transporturi 

72 Traficul de migranţi art. 263 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

73 
Facilitarea şederii ilegale 

în România 
art. 264 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

74 

Sustragerea de la 

măsurile de îndepărtare 

de pe teritoriul României 

art. 265 

Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

75 Nedenunţarea art.266 Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

76 Omisiunea sesizării art.267 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  
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PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

77 
Inducerea în eroare a 

organelor judiciare 
art.268 

pregătirea profesională se va realiza în raport de modul de efectuare a pregătirii cu privire la fapta 

prevăzută de legea penală ce face obiectul sesizării (prin denunţ sau plângere) 

78 Favorizarea făptuitorului art.269 
pregătirea profesională se va realiza în raport de modul de efectuare a pregătirii pentru 

infracţiunea comisă de făptuitorul căruia i se acordă ajutorul 

79 Tăinuirea art.270 
pregătirea profesională se va realiza în raport de modul de efectuare a pregătirii pentru 

infracţiunea din care provine bunul ce face obiectul tăinuirii 

80 Obstrucţionarea justiţiei art.271 
pregătirea profesională se va realiza în raport de modul de efectuare a pregătirii cu privire la fapta 

ce face obiectul cauzei penale în care se săvârșește obstrucționarea 

81 Influenţarea declaraţiilor art.272 

pregătirea profesională se va realiza în raport de modul de efectuare a pregătirii cu privire la fapta 

ce face obiectul cauzei penale în care se săvârșește influențarea declarațiilor 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban în cauze civile 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural în cauze civile 

82 Mărturia mincinoasă art.273 

pregătirea profesională se va realiza în raport de modul de efectuare a pregătirii cu privire la fapta 

ce face obiectul cauzei penale în care se săvârșește mărturia mincinoasă 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban în cauze civile 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural în cauze civile 

83 
Răzbunarea pentru 

ajutorul dat justiţiei 
art.274 

pregătirea profesională se va realiza în raport de tipul infracțiunii comise împotriva persoanei care 

a acordat ajutor justiției 

84 Sustragerea sau art.275 pregătirea profesională se va realiza în raport de modul de efectuare a pregătirii cu privire la fapta 
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Nr. crt. 
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de Codul penal 
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PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

distrugerea de probe ori 

de înscrisuri 

ce face obiectul cauzei penale în care se săvârșește sustragerea sau distrugerea de probe ori de 

înscrisuri 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban în cauze civile 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural în cauze civile 

85 
Compromiterea 

intereselor justiţiei 
art.277 

Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

86 
Încălcarea solemnităţii 

şedinţei 
art.278 

Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

87 Ultrajul judiciar art.279 Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

88 Cercetarea abuzivă art.280 Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

89 
Supunerea la rele 

tratamente 
art.281 

Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

90 Tortura art.282 Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

91 Represiunea nedreaptă art.283 Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

92 
Asistenţa şi reprezentarea 

neloială 
art.284 Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

93 Evadarea art. 285 Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

94 Înlesnirea evadării art.286 Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

95 
Nerespectarea hotărârilor 

judecătoreşti 
art. 287 

Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi şi 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică – proximitate din 

mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

mediul urban în zona de responsabilitate a poliţistului de 

proximitate: 

- împotrivirea la executare, prin opunerea de rezistenţă faţă 

de organul de executare; 

- refuzul de a sprijini organul de executare în punerea în 

aplicare a hotărârii, de către persoanele care au această 

obligaţie conform legii; 

- împiedicarea unei persoane de a folosi, în tot sau în parte, 
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de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

un imobil deţinut în baza unei hotărâri judecătoreşti, de 

către cel căruia îi este opozabilă hotărârea. 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural: 

- refuzul organului de executare de a pune în aplicare o hotărâre 

judecătorească, prin care este obligat să îndeplinească un anumit 

act; 

- neexecutarea hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus 

reintegrarea în muncă a unui salariat; 

- neexecutarea hotărârii judecătoreşti privind plata salariilor în 

termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate 

angajatorului de către partea interesată; 

- nerespectarea hotărârilor judecătoreşti privind stabilirea, plata, 

actualizarea şi recalcularea pensiilor. 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural: 

- împotrivirea la executare, prin opunerea de rezistenţă faţă de 

organul de executare; 

- refuzul de a sprijini organul de executare în punerea în aplicare 

a hotărârii, de către persoanele care au această obligaţie conform 

legii; 

- împiedicarea unei persoane de a folosi, în tot sau în parte, un 

imobil deţinut în baza unei hotărâri judecătoreşti, de către cel 

căruia îi este opozabilă hotărârea. 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

96 
Neexecutarea sancţiunilor 

penale 
art.288 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban și rural 

 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 



 

 

31 
 

Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

97 Luarea de mită art.289 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

98 Darea de mită art.290 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

99 Traficul de influenţă art.291 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

100 Cumpărarea de influenţă art.292 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

101 

Fapte săvârşite de către 

membrii instanţelor de 

arbitraj sau în legătură cu 

aceştia 

art.293 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural  

102 

Fapte săvârşite de către 

funcţionarii străini sau în 

legătură cu aceştia 

art.294 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural  

103 Delapidarea art.295 Combaterea criminalităţii modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

organizate reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat, dacă acestea au produs consecințe deosebit de grave, 

respectiv a unei pagube materiale mai mare de 2.000.000 lei 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

104 Purtarea abuzivă art.296 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Structurile pentru siguranță 

școlară 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

incinta unităților de învățământ, pe perioada desfășurării 

activităților educative și în legătură cu acestea 

105 Abuzul în serviciu art.297 

Investigarea Criminalității 

Economice 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în mediul urban, cu excepția celor 

constând în săvârșirea faptei de către funcţionarul public care, 

în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea 

unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o 

situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine 

etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă 

politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică 

necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA 

Investigaţii criminale modalitățile de săvârșire a faptei, prin prisma specificului 

săvârșirii faptei de către funcţionarul public care, în 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui 

drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de 

inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, 

limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, 

avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau 

infecţie HIV/SIDA 
Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în mediul rural, cu excepția celor 

constând în săvârșirea faptei de către funcţionarul public care, 

în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea 

unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o 

situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine 

etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă 

politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică 

necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Structurile pentru siguranță 

școlară 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

incinta unităților de învățământ, pe perioada desfășurării 

activităților educative și în legătură cu acestea 

106 Neglijenţa în serviciu art.298 

Investigarea Criminalității 

Economice 

 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Structurile pentru siguranță 

școlară 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

incinta unităților de învățământ, pe perioada desfășurării 

activităților educative și în legătură cu acestea 

107 
Folosirea abuzivă a 

funcţiei în scop sexual 
art.299 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

108 Uzurparea funcţiei art.300 

Investigarea criminalității 

economice 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban şi rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

109 
Folosirea funcției pentru 

favorizarea unor persoane 
art.301 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

110 
Violarea secretului 

corespondenţei 
art.302 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori neidentificaţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

mediul urban  

Structurile de ordine 

publică – proximitate din 

mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

mediul urban în zona de responsabilitate a poliţistului de 

proximitate  

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural  

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

structurilor de poliţie transporturi 

111 
Divulgarea informaţiilor 

secrete de stat 
art.303 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

112 

Divulgarea informaţiilor 

secrete de serviciu sau 

nepublice 

art.304 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

113 
Neglijenţa în păstrarea 

informaţiilor 
art.305 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

114 
Obţinerea ilegală de 

fonduri 
art.306 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

115 Deturnarea de fonduri art.307 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat, dacă acestea au produs consecințe deosebit de grave, 

respectiv a unei pagube materiale mai mare de 2.000.000 lei 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

structurilor de poliţie transporturi 

116 

Infracţiuni de corupţie şi 

de serviciu comise de alte 

persoane 

art.308 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat, dacă acestea au produs consecințe deosebit de grave, 

respectiv a unei pagube materiale mai mare de 2.000.000 lei 

117 Falsificarea de monede art.310 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

118 

Falsificarea de titluri de 

credit sau instrumente de 

plată 

art.311 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei având ca obiect titluri de credit, 

titluri sau instrumente pentru efectuarea plăților sau a oricăror altor 

titluri ori valori asemănătoare prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat 

Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural, 

doar dacă nu au fost săvârșite în condițiile prevăzute de art. 367 

din Codul Penal 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi, cu excepția celor având ca 

obiect un instrument de plată electronică 

119 
Falsificarea de timbre sau 

efecte poştale 
art.312 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

120 
Punerea în circulaţie de 

valori falsificate 
art.313 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalitățile de săvârșire a faptei având ca obiect un instrument de 

plată electronică fals sau monedă falsă 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural, cu 

excepția celor având ca obiect ca obiect un instrument de plată 

electronică fals sau monedă falsă 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi, cu excepția celor având ca 

obiect un instrument de plată electronică fals sau monedă falsă 

121 

Deţinerea de instrumente 

în vederea falsificării de 

valori 

art.314 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalitățile de săvârșire a faptei având ca obiect un instrument de 

plată electronică fals sau monedă falsă 

Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural, cu 

excepția celor având ca obiect ca obiect un instrument de plată 

electronică fals sau monedă falsă 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi, cu excepția celor având ca 

obiect un instrument de plată electronică fals sau monedă falsă 

122 
Emiterea frauduloasă de 

monedă 
art.315 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

123 
Falsificarea de valori 

străine 
art.316 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalitățile de săvârșire a faptei având ca obiect: 

- un instrument de plată electronică; 

- monede emise în străinătate. 

Investigaţii criminale toate modalitățile de săvârșire a faptei, în mediul urban și rural, cu 

excepția celor având ca obiect: 

- un instrument de plată electronic; 

- monede emise în străinătate. 

Poliţie transporturi modalitățile de săvârșire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile și în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum și în zona de competență a 

structurilor de poliție transporturi, cu excepția celor având ca 

obiect: 

- un instrument de plată electronic; 

- monede emise în străinătate. 

124 Falsificarea de art.317 Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

instrumente oficiale neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

125 
Folosirea instrumentelor 

false 
art. 318 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

126 

Falsificarea de 

instrumente de 

autentificare străine 

art. 319 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

127 
Falsul material în 

înscrisuri oficiale 
art.320 

Investigarea criminalității 

economice 

modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural, cu 

privire la înscrisuri utilizate în activitatea operatorilor economici 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban, cu excepția acelor ce fac 

obiectul pregătirii profesionale a polițiștilor din cadrul structurilor 

de investigare a criminalității economice 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural, cu excepția acelor ce fac 

obiectul pregătirii profesionale a polițiștilor din cadrul structurilor 

de investigare a criminalității economice 

Poliție rutieră modalitățile de săvârșire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în mediul rural sau urban, pe 

drumurile naționale sau autostrăzi, în concurs cu infracțiuni contra 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

siguranței circulației pe drumurile publice 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

128 Falsul intelectual art. 321 

Investigarea criminalității 

economice 

modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural, cu 

privire la înscrisuri utilizate în activitatea operatorilor economici 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban, cu excepția acelor ce fac 

obiectul pregătirii profesionale a polițiștilor din cadrul structurilor 

de investigare a criminalității economice 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural, cu excepția acelor ce fac 

obiectul pregătirii profesionale a polițiștilor din cadrul structurilor 

de investigare a criminalității economice 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

129 
Falsul în înscrisuri sub 

semnătură privată 
art.322 

Investigarea criminalității 

economice 

modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural, cu 

privire la înscrisuri utilizate în activitatea operatorilor economici 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban, cu excepția acelor ce fac 

obiectul pregătirii profesionale a polițiștilor din cadrul structurilor 

de investigare a criminalității economice 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural, cu excepția acelor ce fac 

obiectul pregătirii profesionale a polițiștilor din cadrul structurilor 

de investigare a criminalității economice 

Poliție rutieră  modalitățile de săvârșire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în mediul rural sau urban, pe 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

drumurile naționale sau autostrăzi, în concurs cu infracțiuni contra 

siguranței circulației pe drumurile publice 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

130 Uzul de fals art.323 

Investigarea criminalității 

economice 

modalităţile de săvârşire a faptei, în mediul urban și rural, cu 

privire la înscrisuri utilizate în activitatea operatorilor economici 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban, cu excepția acelor ce fac 

obiectul pregătirii profesionale a polițiștilor din cadrul structurilor 

de investigare a criminalității economice 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural, cu excepția acelor ce fac 

obiectul pregătirii profesionale a polițiștilor din cadrul structurilor 

de investigare a criminalității economice 

Poliție rutieră modalitățile de săvârșire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în mediul rural sau urban, pe 

drumurile naționale sau autostrăzi, în concurs cu infracțiuni contra 

siguranței circulației pe drumurile publice 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

131 
Falsificarea unei 

înregistrări tehnice 
art.324 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural  

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

structurilor de poliţie transporturi 

132 Falsul informatic art.325 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat sau săvârșirea faptei în condițiile art. 38 CP, cu alte 

infracțiuni aflate în competența exclusivă a structurilor de 

combatere a criminalității organizate sau DIICOT 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei dacă nu au fost săvârșite în 

condițiile prevăzute de art. 367 din Codul Penal 

133 Falsul în declaraţii art.326 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural  

Poliție rutieră modalitățile de săvârșire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în mediul rural sau urban, pe 

drumurile naționale sau autostrăzi, în concurs cu infracțiuni contra 

siguranței circulației pe drumurile publice 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

134 Falsul privind identitatea art.327 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural  

Poliție rutieră modalitățile de săvârșire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în mediul rural sau urban, pe 

drumurile naționale sau autostrăzi, în concurs cu infracțiuni contra 

siguranței circulației pe drumurile publice 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

structurilor de poliţie transporturi 

135 

Infracţiuni de fals comise 

în legătură cu autoritatea 

unui stat străin 

art. 328 

pregătirea profesională se va realiza în raport de pregătirea privind faptele vizând înscrisuri 

provenind de la autoritățile române 

136 

Neîndeplinirea 

îndatoririlor de serviciu 

sau îndeplinirea lor 

defectuoasă 

art.329 

Poliţie transporturi toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

137 

Neîndeplinirea 

îndatoririlor de serviciu 

sau îndeplinirea lor 

defectuoasă din culpă 

art.330 

Poliţie transporturi toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

138 

Părăsirea postului şi 

prezenţa la serviciu sub 

influenţa alcoolului sau 

altor substanţe 

art.331 

Poliţie transporturi toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

139 
Distrugerea sau 

semnalizarea falsă 
art.332 

Poliţie transporturi toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

140 Accidentul de cale ferată art.333 Poliţie transporturi toate modalităţile de săvârşire a faptei 

141 

Punerea în circulaţie sau 

conducerea unui vehicul 

neînmatriculat 

art.334 

Poliţie rutieră toate modalităţile de săvârşire a faptei   

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în zona de competenţă a structurilor 

de poliţie transporturi 

142 
Conducerea unui vehicul 

fără permis de conducere 
art.335 

Poliţie rutieră toate modalităţile de săvârşire a faptei 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în zona de competenţă a structurilor 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

de poliţie transporturi 

143 

Conducerea unui vehicul 

sub influenţa alcoolului 

sau a altor substanţe 

art.336 

Poliţie rutieră toate modalităţile de săvârşire a faptei 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în zona de competenţă a structurilor 

de poliţie transporturi 

144 

Refuzul sau sustragerea 

de la prelevarea de 

mostre biologice 

art.337 

Poliţie rutieră toate modalităţile de săvârşire a faptei 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în zona de competenţă a structurilor 

de poliţie transporturi 

145 

Părăsirea locului 

accidentului ori 

modificarea sau ştergerea 

urmelor acestuia 

art.338 

Poliţie rutieră toate modalităţile de săvârşire a faptei 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în zona de competenţă a structurilor 

de poliţie transporturi 

146 

Împiedicarea sau 

îngreunarea circulaţiei pe 

drumurile publice 

art.339 

Poliţie rutieră toate modalităţile de săvârşire a faptei 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în zona de competenţă a structurilor 

de poliţie transporturi 

147 

Nerespectarea atribuţiilor 

privind verificarea 

tehnică ori efectuarea 

reparaţiilor 

art.340 

Poliţie rutieră toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

148 

Efectuarea de lucrări 

neautorizate în zona 

drumului public 

art.341 

Poliţie rutieră toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

149 
Nerespectarea regimului 

armelor şi al muniţiilor 
art.342 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

organizat 

Arme, explozivi şi substanţe 

periculoase 

modalităţile de săvârşire a faptei dacă nu au fost săvârșite în 

condițiile prevăzute de art. 367 din Codul Penal 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

150 Uzul de armă fără drept art.343 

Arme, explozivi şi substanţe 

periculoase 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

151 

Falsificarea sau 

modificarea. Ştergerea 

sau modificarea 

marcajelor de pe armele 

letale 

art.344 

Arme, explozivi şi substanţe 

periculoase 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

152 

Nerespectarea regimului 

materialelor nucleare sau 

a altor materii radioactive 

art.345 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat 

Arme, explozivi şi substanţe 

periculoase 

modalităţile de săvârşire a faptei dacă nu au fost săvârșite în 

condițiile prevăzute de art. 367 din Codul Penal 

153 
Nerespectarea regimului 

materiilor explozive 
art.346 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat 

Arme, explozivi şi substanţe 

periculoase 

modalităţile de săvârşire a faptei dacă nu au fost săvârșite în 

condițiile prevăzute de art. 367 din Codul Penal 

154 

Nerespectarea regimului 

precursorilor de explozivi 

restricționați 

Art.3461 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat 

Arme, explozivi şi substanţe 

periculoase 

modalităţile de săvârşire a faptei dacă nu au fost săvârșite în 

condițiile prevăzute de art. 367 din Codul Penal 

155 
Exercitarea fără drept a 

unei profesii sau activităţi 
art.348 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural  

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Arme, explozivi şi substanţe 

periculoase 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

desfășurarea unor profesii sau activități în domeniul arme, 

explozivi şi substanţe periculoase 

156 

Neluarea măsurilor legale 

de securitate şi sănătate 

în muncă 

art.349 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

157 

Nerespectarea măsurilor 

legale de securitate şi 

sănătate în muncă 

art.350 

Structurile de ordine 

publică 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

158 Camăta art.351 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban și rural 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

159 
Zădărnicirea combaterii 

bolilor 
art.352 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

160 
Omisiunea declarării 

unor informaţii 
art.3521 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

161 Contaminarea venerică art.353 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

162 
Transmiterea sindromului 

imunodeficitar dobândit 
art.354 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

163 
Răspândirea bolilor la 

animale sau plante 
art.355 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

164 Infectarea apei art.356 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Arme, explozivi şi substanţe 

periculoase 

modalităţile de săvârşire a faptei prin folosirea unor substanţe 

periculoase 

165 

Falsificarea sau 

substituirea de alimente 

ori alte produse 

art.357 

Investigarea criminalității 

economice 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

166 
Comercializarea de 

produse alterate 
art.358 

Investigarea criminalității 

economice 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

167 
Traficul de produse sau 

substanţe toxice 
art.359 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat 

Arme, explozivi şi substanţe 

periculoase 

modalităţile de săvârşire a faptei dacă nu au fost săvârșite în 

condițiile prevăzute de art. 367 din Codul Penal 

168 
Accesul ilegal la un 

sistem informatic 
art.360 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuți sau 

neidentificați, constituiți în grup infracţional organizat, respectiv 

prin prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

mediul urban și rural sau săvârșirea faptei în condițiile art. 38 CP, 

cu alte infracțiuni aflate în competența exclusivă a structurilor de 

combatere a criminalității organizate sau DIICOT 

Investigații criminale toate modalitățile de săvârșire a faptei prin prisma specificului pe 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

care îl reprezintă producerea acestei în mediul urban, în concurs cu 

infracțiunile de furt, tâlhărie, însușirea bunului găsit sau ajuns din 

eroare la făptuitor 

Structurile de ordine 

publică 

modalitățile de săvârșire a faptei de către autori cunoscuți sau 

neidentificați, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestei în mediul rural, în concurs cu infracțiunile de 

furt, tâlhărie, însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la 

făptuitor 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi, în concurs cu infracțiunile de 

furt, tâlhărie, însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la 

făptuitor 

169 

Interceptarea ilegală a 

unei transmisii de date 

informatice 

art.361 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

170 
Alterarea integrităţii 

datelor informatice 
art.362 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

171 
Perturbarea funcţionării 

sistemelor informatice 
art.363 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

172 
Transferul neautorizat de 

date informatice 
art.364 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

173 

Operaţiuni ilegale cu 

dispozitive sau programe 

informatice 

art.365 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

174 
Constituirea unui grup 

infracţional organizat 
art.367 

în raport de pregătirea profesională pentru infracțiunile ce intră în scopul grupului infracțional 

organizat. 

175 Instigarea publică art.368 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

176 
Incitarea la violenţă, ură 

sau discriminare 
art.369 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

177 
Încercarea de a determina 

săvârşirea unei infracţiuni 
art.370 

în raport de modul de realizare a pregătirii profesionale pentru fapta ce face obiectul încercării de 

a determina săvârşirea unei infracţiuni 

178 
Tulburarea ordinii şi 

liniştii publice 
art.371 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

179 

Portul sau folosirea fără 

drept de obiecte 

periculoase 

art.372 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

Structurile pentru siguranță 

școlară 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

incinta unităților de învățământ, pe perioada desfășurării 

activităților educative și în legătură cu acestea 

180 
Împiedicarea desfăşurării 

adunărilor publice 
art.373 

Structurile de ordine 

publică din mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

181 Pornografia infantilă art.374 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

182 
Ultrajul contra bunelor 

moravuri 
art. 375 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Structurile pentru siguranță 

școlară 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

incinta unităților de învățământ, pe perioada desfășurării 

activităților educative și în legătură cu acestea 

183 Bigamia art. 376 

Investigaţii criminale 

 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

184 Incestul art. 377 

Investigaţii criminale 

 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

185 Abandonul de familie art. 378 

Structurile de ordine 

publică – proximitate din 

mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în mediul urban în zona de 

responsabilitate a poliţistului de proximitate 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

186 

Nerespectarea măsurilor 

privind încredinţarea 

minorului 

art. 379 

Structurile de ordine 

publică – proximitate din 

mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în mediul urban în zona de 

responsabilitate a poliţistului de proximitate 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

187 

Împiedicarea accesului la 

învăţământul general 

obligatoriu 

art. 380 

Structurile de ordine 

publică – proximitate din 

mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

mediul urban în zona de responsabilitate a poliţistului de 

proximitate 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori neidentificaţi, prin 

prisma specificului pe care îl reprezintă producerea acesteia în 

mediul rural 

Poliţie transporturi modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Structurile pentru siguranță 

școlară 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi 

188 
Împiedicarea exercitării 

libertăţii religioase 
art. 381 

Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică – proximitate din 

mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în mediul urban în zona de 

responsabilitate a poliţistului de proximitate 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

189 
Profanarea lăcaşurilor sau 

a obiectelor de cult 
art. 382 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

190 
Profanarea de cadavre 

sau morminte 
art. 383 

Investigaţii criminale modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

191 
Prelevarea ilegală de 

ţesuturi sau organe 
art. 384 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de către un grup infracţional 

organizat 

Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

192 
Împiedicarea exercitării 

drepturilor electorale 
art. 385 

Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

193 Coruperea alegătorilor art. 386 Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

194 Frauda la vot art. 387 Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

195 Frauda la votul electronic art. 388 Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

196 
Violarea confidenţialităţii 

votului 
art. 389 

Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

197 
Nerespectarea regimului 

urnei de vot 
art. 390 

Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

198 
Falsificarea documentelor 

şi evidenţelor electorale 
art. 391 

Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

199 

Fapte săvârşite în 

legătură cu un 

referendum 

art. 392 

Investigaţii criminale toate modalităţile de săvârşire a faptei 

200 Trădarea art. 394 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

201 

Trădarea prin transmitere 

de informaţii secrete de 

stat 

art. 395 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

202 
Trădarea prin ajutarea 

inamicului 
art. 396 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

203 
Acţiuni împotriva ordinii 

constituţionale 
art. 397 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

204 Înalta trădare art. 398 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

205 Acţiunile ostile contra art. 399 Combaterea criminalităţii toate modalităţile de săvârşire a faptei 
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Nr. crt. 
Infracţiunea prevăzută 

de Codul penal 
Articol  

Poliţiştii din cadrul 

următoarelor structuri: 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VA VIZA: 

statului organizate  

206 Spionajul art. 400 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

207 

Atentatul care pune în 

pericol securitatea 

naţională 

art. 401 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

208 
Atentatul contra unei 

colectivităţi 
art. 402 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

209 Actele de diversiune art. 403 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

210 
Comunicarea de 

informaţii false 
art. 404 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

211 Propaganda de război art. 405 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

212 
Compromiterea unor 

interese de stat 
art. 406 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

213 

Divulgarea secretului 

care periclitează 

securitatea naţională 

art. 407 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

214 

Infracţiuni contra 

persoanelor care se 

bucură de protecţie 

internaţională 

art. 408 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

215 
Constituirea de structuri 

informative ilegale 
art. 409 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

216 

Nedenunţarea unor 

infracţiuni contra 

securităţii naţionale 

art. 410 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a faptei 

 

 



1 
 

Anexa nr. 2 la  

Dispoziția inspectorului general al Poliției Române  

nr. 118 din 30.09.2022 

 

 

INFRACȚIUNI PREVĂZUTE  ÎN  

LEGI SPECIALE 

 

 

Conținutul infracțiunii Articolul Structura specializată Criterii de repartizare 

1. Legea nr. 59/1934 asupra cecului 

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni până la un an 

sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, săvârşirea 

uneia dintre următoarele fapte: 

1. emiterea unui cec fără a fi avut autorizarea trasului; 

2. emiterea unui cec fără a avea la tras disponibil suficient sau dispunerea în tot 

ori în parte de disponibilul avut mai înainte de trecerea termenelor fixate pentru 

prezentare; 

3. emiterea unui cec cu dată falsă sau căruia îi lipseşte unul dintre următoarele 

elemente esenţiale: 

    a) denumirea de cec; 

    b) suma de bani ce trebuie plătită; 

    c) numele trasului; 

    d) data emiterii cecului; 

    e) semnătura prevăzută la art. 11; 

4. emiterea unui cec cu încălcarea prevederilor art. 6 alin. (3). 

Art. 84 

 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

2. 
Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor 

economici, autorităţilor sau instituţiilor publice 

Crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase constituie infracţiune 

şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Dacă mijlocul 

fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind 

concursul de infracţiuni. 

Art. 35 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Nedeclararea în scris, în termenul prevăzut de dispoziţiile legale, de către 

gestionar, a plusurilor din gestiunea sa despre a căror cantitate sau valoare are 

cunoştinţă, provenite în orice alt mod decât acela arătat în articolul 35, se 

pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an. 

Art. 36 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 



2 
 

Dacă fapta prevăzută în alineatul precedent a avut consecinţe grave, pedeapsa 

este închisoare de la 6 luni la 3 ani. 

 Nu se pedepseşte acela care, mai înainte de începerea oricărui control, declară 

plusurile despre a căror cantitate sau valoare are cunoştinţă. 

Înstrăinarea bunurilor mobile constituite garanţie potrivit art. 10, fără acordul 

prealabil al persoanei juridice prevăzute la art. 176 din Codul penal, constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. 
Art. 37 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

3. Decretul nr. 340/1981 privind regimul emiţătoarelor radioelectrice 

Deţinerea, construirea, instalarea, experimentarea sau folosirea, fără drept, de 

emiţătoare radioelectrice, precum şi modificarea, fără drept, a caracteristicilor 

de lucru ale acestora constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 

o lună la un an sau cu amendă.  

Art. 6 Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

4. 
Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare,  

al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, republicată 

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau 

cu amendă deversarea de substanţe poluante de pe o navă în: 

a) apele maritime interioare sau acvatoriile porturilor, în care se aplică 

Convenţia Marpol 73/78; 

b) marea teritorială; 

c) zona economică exclusivă sau într-o zonă echivalentă stabilită în 

conformitate cu dreptul internaţional; 

d) marea liberă. 

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârşită din culpă, se pedepseşte cu închisoare 

de la o lună la un an sau cu amendă. 

(3) Fapta prevăzută la alin. (1) care a cauzat o deteriorare semnificativă a 

calităţii apelor sau prejudicii semnificative vieţii marine se pedepseşte cu 

închisoare de la un an la 5 ani. 

(4) Fapta prevăzută la alin. (3), săvârşită din culpă, se pedepseşte cu închisoare 

de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(5) Prin derogare de la dispoziţiile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul 

infracţiunii prevăzute în prezentul articol suma corespunzătoare unei zile-

amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 500 lei şi 25.000 lei. 

 

 

 

Art. 49 Poliția Transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei  
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5. Legea societăților nr. 31/1990 

Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fondatorul, 

administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de 

supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care: 

a) prezintă, cu rea-credinţă, în prospectele, rapoartele şi comunicările adresate 

publicului, date neadevărate asupra constituirii societăţii ori asupra condiţiilor 

economice sau juridice ale acesteia ori ascunde, cu rea-credinţă, în tot sau în 

parte, asemenea date; 

b) prezintă, cu rea-credinţă, acţionarilor/asociaţilor o situaţie financiară inexactă 

sau cu date inexacte asupra condiţiilor economice sau juridice ale societăţii, în 

vederea ascunderii situaţiei ei reale; 

c) refuză să pună la dispoziţia experţilor, în cazurile şi în condiţiile prevăzute la 

art. 26 şi 38, documentele necesare sau îi împiedică, cu rea-credinţă, să 

îndeplinească însărcinările primite. 

Art. 271 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

(1) Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amendă fondatorul, 

administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de 

supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care: 

    a) dobândeşte, în contul societăţii, acţiuni ale altor societăţi, la un preţ pe care 

îl ştie vădit superior valorii lor efective, sau vinde, pe seama societăţii, acţiuni 

pe care aceasta le deţine, la preţuri despre care are cunoştinţă că sunt vădit 

inferioare valorii lor efective, în scopul obţinerii, pentru el sau pentru alte 

persoane, a unui folos în paguba societăţii; 

    b) foloseşte, cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, 

într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a 

favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect; 

    c) se împrumută, sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de 

la societatea pe care o administrează, de la o societate controlată de aceasta ori 

de la o societate care controlează societatea pe care el o administrează, suma 

împrumutată fiind superioară limitei prevăzute la art. 1444 alin. (3) lit. a), sau 

face ca una dintre aceste societăţi să îi acorde vreo garanţie pentru datorii 

proprii; 

    d) încalcă dispoziţiile art. 183. 

(2) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă a fost 

săvârşită de administratorul, directorul, membrul directoratului ori 

reprezentantul legal al societăţii în cadrul unor operaţiuni de trezorerie între 

Art. 272 

 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 
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societate şi alte societăţi controlate de aceasta sau care o controlează, direct ori 

indirect. 

(3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) lit. c), dacă este 

săvârşită de către o societate ce are calitatea de fondator, iar împrumutul este 

realizat de la una dintre societăţile controlate ori care o controlează pe aceasta, 

direct sau indirect. 

Se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani fondatorul, administratorul, 

directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al 

directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care: 

    a) răspândeşte ştiri false sau întrebuinţează alte mijloace frauduloase care au 

ca efect mărirea ori scăderea valorii acţiunilor sau a obligaţiunilor societăţii ori 

a altor titluri ce îi aparţin, în scopul obţinerii, pentru el sau pentru alte persoane, 

a unui folos în paguba societăţii; 

    b) încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori 

care nu puteau fi distribuite, în lipsa situaţiei financiare anuale sau contrar celor 

rezultate din aceasta. 

Art. 2721 

 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu amendă administratorul, 

directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al 

directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care: 

    a) emite acţiuni de o valoare mai mică decât valoarea lor legală ori la un preţ 

inferior valorii nominale sau emite noi acţiuni în schimbul aporturilor în 

numerar, înainte ca acţiunile precedente să fi fost achitate în întregime; 

    b) se foloseşte, în adunările generale, de acţiunile nesubscrise sau 

nedistribuite acţionarilor; 

    c) acordă împrumuturi sau avansuri asupra acţiunilor societăţii ori constituie 

garanţii în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; 

    d) predă titularului acțiunile înainte de termen sau predă acțiuni liberate în 

total sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege; 

    e) nu respectă dispoziţiile legale referitoare la anularea acţiunilor neachitate; 

    f) emite obligaţiuni fără respectarea dispoziţiilor legale sau acţiuni fără să 

cuprindă menţiunile cerute de lege. 

Art. 273 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an ori cu amendă administratorul, 

directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al 

directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care: Art. 274 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 



5 
 

    a) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la schimbarea formei 

societăţii, la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social, 

înainte de expirarea termenelor prevăzute de lege; 

    b) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la reducerea 

capitalului social, fără ca membrii să fi fost executaţi pentru efectuarea 

vărsământului datorat ori fără ca aceştia să fi fost scutiţi, prin hotărârea adunării 

generale, de plata vărsămintelor ulterioare; 

    c) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la schimbarea formei 

societăţii, fuziune, divizare, dizolvare, reorganizare sau reducere a capitalului 

social, fără informarea organului judiciar ori cu încălcarea interdicţiei stabilite 

de acesta, în cazul în care faţă de societate s-a început urmărirea penală. 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

(1) Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an ori cu amendă 

administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de 

supraveghere sau al directoratului care: 

    a) încalcă, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispoziţiile 

art. 1443; 

    b) nu convoacă adunarea generală în cazurile prevăzute de lege sau încalcă 

dispoziţiile art. 193 alin. (2); 

    c) începe operaţiuni în numele unei societăţi cu răspundere limitată înainte 

de a se fi efectuat vărsământul integral al capitalului social; 

    d) emite titluri negociabile reprezentând părţi sociale ale unei societăţi cu 

răspundere limitată; 

    e) dobândeşte acţiuni ale societăţii în contul acesteia în cazurile interzise de 

lege. 

    (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se pedepseşte şi asociatul care încalcă 

dispoziţiile art. 127 sau ale art. 193 alin. (2). 

Art. 275 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă cenzorul care 

nu convoacă adunarea generală în cazurile în care este obligat prin lege. 

Art. 276 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 
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(1) Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an ori cu amendă persoana 

care a acceptat sau a păstrat însărcinarea de cenzor, contrar dispoziţiilor art. 161 

alin. (2), ori persoana care a acceptat însărcinarea de expert, cu încălcarea 

dispoziţiilor art. 39. 

(2) Hotărârile luate de adunările generale în baza unui raport al unui cenzor sau 

expert, numit cu încălcarea dispoziţiilor art. 161 alin. (2) şi ale art. 39, nu pot fi 

anulate din cauza încălcării dispoziţiilor cuprinse în acele articole. 

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se pedepseşte şi fondatorul, 

administratorul, directorul, directorul executiv sau cenzorul care îşi exercită 

funcţiile sau însărcinările cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi referitoare la 

incompatibilitate. 

Art. 277 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

(1) Dispoziţiile art. 271 - 277 se aplică şi lichidatorului, în măsura în care se 

referă la obligaţii ce intră în cadrul atribuţiilor sale. 

(2) Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă lichidatorul 

care face plăţi asociaţilor cu încălcarea dispoziţiilor art. 256. 

 Art. 278 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

(1) Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu amendă acţionarul 

sau deţinătorul de obligaţiuni care: 

    a) trece acţiunile sau obligaţiunile sale pe numele altor persoane, în scopul 

formării unei majorităţi în adunarea generală, în detrimentul altor acţionari ori 

deţinători de obligaţiuni; 

    b) votează în adunări generale, în situaţia prevăzută la lit. a), ca proprietar de 

acţiuni sau de obligaţiuni care în realitate nu îi aparţin; 

    c) în schimbul unui folos material necuvenit, se obligă să voteze într-un 

anumit sens în adunarea generală sau să nu ia parte la vot. 

(2) Determinarea unui acţionar sau a unui deţinător de obligaţiuni ca, în 

schimbul unui folos material necuvenit, să voteze într-un anumit sens în 

adunările generale ori să nu ia parte la vot se pedepseşte cu închisoare de la 6 

luni la 3 ani sau cu amendă. 

 

 

Art. 279 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 
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Transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate, 

în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori 

în scopul îngreunării acesteia, se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani. 

Art. 2801 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi. 

Folosirea, cu ştiinţă, a actelor unei societăţi radiate, în scopul producerii de 

consecinţe juridice, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 

luni la 3 ani sau cu amendă. 

Art. 2803 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi. 

Faptele prevăzute în prezentul titlu, dacă, potrivit Codului penal sau unor legi 

speciale, constituie infracţiuni mai grave, se sancţionează cu pedepsele 

prevăzute de acestea. 
Art. 281 - - 

6. Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale 

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amendă: 

    a) folosirea unei firme, embleme sau a unui ambalaj de natură să producă 

confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant; 

    b) folosirea în scop comercial a rezultatelor unor experimentări sau a altor 

informaţii confidenţiale în legătură cu acestea, transmise autorităţilor 

competente în scopul obţinerii autorizaţiilor de comercializare a produselor 

farmaceutice ori a produselor chimice destinate agriculturii, care conţin 

compuşi chimici noi; 

    c) divulgarea, achiziţionarea sau utilizarea secretului comercial de către terţi, 

ca rezultat al unei acţiuni de spionaj comercial ori industrial, dacă prin aceasta 

sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice; 

    d) divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de către persoane 

împuternicite de deţinătorii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta în 

Art. 5 

 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de 

către un grup infracţional organizat 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 



8 
 

faţa autorităţilor publice ori a instituţiilor publice, dacă prin aceasta sunt afectate 

interesele sau activitatea unei persoane juridice; 

    e) folosirea de către o persoană dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (1) din 

Codul penal a secretelor comerciale de care a luat cunoştinţă în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea 

unei persoane juridice; 

    f) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre 

vânzare ori vânzarea unor mărfuri sau servicii purtând menţiuni false privind 

brevetele de invenţii, brevetele pentru soiuri de plante, mărcile, indicaţiile 

geografice, desenele ori modelele industriale, topografiile de produse 

semiconductoare, alte tipuri de proprietate intelectuală, cum ar fi aspectul 

exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, 

mijloacele publicitare şi altele asemenea, originea şi caracteristicile mărfurilor, 

precum şi cu privire la numele producătorului sau al comerciantului, în scopul 

de a-i induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe beneficiari. 

    Prin menţiuni false privind originea mărfurilor, în sensul alin. 1 lit. f), se 

înţelege orice indicaţii de natură a face să se creadă că mărfurile au fost produse 

într-o anumită localitate, într-un anumit teritoriu sau într-un anumit stat. Nu se 

socoteşte menţiune falsă privind originea mărfurilor denumirea unui produs al 

cărui nume a devenit generic şi indică în comerţ numai natura lui, în afară de 

cazul în care denumirea este însoţită de o menţiune care ar putea face să se 

creadă că are acea origine. 

7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu 

amendă următoarele fapte: 

a) executarea fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare ori cu 

nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. 

b), cu excepţiile prevăzute de lege; 

b) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către 

organele de control competente, potrivit legii; 

c) întocmirea ori semnarea documentaţiilor tehnice - D.T.  necesare pentru 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi a proiectelor tehnice 

şi a documentaţiilor de execuţie, pentru alte specialităţi decât cele certificate 

prin diplomă universitară, în condiţiile prevăzute la art. 9. 

 

 

Art. 24 Investigaţii criminale 

- modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban; 

- modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, în mediul urban și 

rural, prin prisma specificului pe 

care îl reprezintă obiectul 

infracțiunii constând într-un bun 

care face parte din patrimoniul 

cultural. 



9 
 

 

 

 

 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

8. Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României 

(1) Desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii 

supuse autorizării în condiţiile prezentei legi sau cu depăşirea autorizării 

acordate se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o 

infracţiune mai gravă. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului care divulgă, 

refuză sau împiedică, în orice mod, ducerea la îndeplinire a mandatului eliberat 

în condiţiile prezentei legi. 

(3) Tentativa se pedepseşte. 

Art. 26 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
(1) Informaţiile privind viaţa particulară, onoarea sau reputaţia persoanelor, 

cunoscute incidental în cadrul obţinerii datelor necesare securităţii naţionale, nu 

pot fi făcute publice. 

(2) Divulgarea sau folosirea, fără drept, de către angajaţii serviciilor de 

informaţii a datelor prevăzute la alin. (1) constituie infracţiune şi se pedepseşte 

cu închisoare de la 2 la 7 ani. 

(3) Tentativa se pedepseşte. 

Art. 27 

9.   Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată 

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, opunerea cu violenţă 

faţă de organizatori, împuterniciţii acestora sau faţă de forţele de ordine ori 

împiedicarea lor de a-şi exercita atribuţiile legale privind asigurarea ordinii în 

desfăşurarea adunărilor publice. 

 

 

Art. 29 

Structurile de 

ordine publică 

din mediul urban și rural 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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10. Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată 

(1) Însuşirea fără drept, în orice mod, a calităţii de inventator constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(2) Împăcarea înlătură răspunderea penală. 
Art. 55 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Încălcarea dispoziţiilor art. 31 alin. (2) constituie infracţiunea de 

contrafacere şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(2) Împăcarea înlătură răspunderea penală. 

(3) Pentru prejudiciile cauzate, titularul ori beneficiarul unei licenţe are dreptul 

la despăgubiri, potrivit dreptului comun, şi poate solicita instanţei judecătoreşti 

competente să dispună măsura confiscării sau, după caz, a distrugerii produselor 

contrafăcute. Aceste dispoziţii se aplică şi materialelor şi echipamentelor care 

au servit nemijlocit la săvârşirea faptelor de contrafacere. 

(4) Încălcarea drepturilor prevăzute la art. 31 alin. (1) de către terţi după 

publicarea cererii de brevet de invenţie atrage pentru persoanele vinovate 

obligaţia de despăgubire potrivit dreptului comun, titlul pentru plata 

despăgubirilor fiind executoriu după eliberarea brevetului. 

(5) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 31 alin. (1), actele prevăzute la art. 31 

alin. (2) efectuate de un terţ anterior datei la care s-a publicat cererea de brevet 

sau datei la care solicitantul i-a făcut o somaţie, însoţită de o copie autentificată 

a cererii de brevet de invenţie, nu sunt considerate a aduce atingere drepturilor 

conferite de brevet. 

Art. 56 

(1) Divulgarea de către personalul OSIM, precum şi de către persoanele care 

efectuează lucrări în legătură cu invenţiile a datelor cuprinse în cererile de 

brevet până la publicarea lor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) OSIM răspunde faţă de inventator pentru prejudiciile aduse ca urmare a 

săvârşirii infracţiunii prevăzute la alin. (1). 

Art. 59 

11. Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere 

Introducerea în zonele libere de bunuri sau mărfuri al căror import este prohibit 

pe teritoriul României constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 

un an la 5 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. 

Introducerea de mărfuri în zonele libere pentru a deveni deşeuri în aceste zone 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani, dacă 

fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. 

Tentativa infracţiunilor prevăzute la alin. 1 şi 2 se pedepseşte. 

 

Art. 26 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 
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şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

12. Lege nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată 

(1) Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii şi a neurmăririi de 

conducerea entităţii a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. 

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârşită din culpă, pedeapsa este 

amenda. 

Art. 64 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

13. Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, republicată 

(1) Însuşirea fără drept, în orice mod, a calităţii de autor al desenului ori 

modelului constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 

ani sau cu amendă. 

(2) Împăcarea înlătură răspunderea penală. 

Art. 50 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei (1) Săvârşirea fără drept a oricărui act prevăzut la art. 30, după data înregistrării 

desenului sau modelului, constituie infracţiunea de contrafacere şi se pedepseşte 

cu închisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu amendă. 

(2) Împăcarea înlătură răspunderea penală. 

Art. 52 

14. Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” 

Încălcarea interdicţiei prevăzute la art. 151 constituie infracţiune şi se 

sancţionează cu amendă şi cu interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă 

cuprinsă între un an şi 3 ani. 

 

Art. 151 - Pe teritoriul rezervaţiei pescuitul sturionilor în alt scop decât cel 

ştiinţific sau pentru producerea materialului biologic pentru repopulare şi 

acvacultură este interzis. 
Art. 152 

Structurile de 

ordine publică 

din mediul urban și rural 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Serviciul de Poliție 

„Delta Dunării” 

 

modalităţile de săvârșire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora în 

zona Deltei Dunării 

Poliția Transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora în 

zona de competenţă a structurilor de 

poliţie transporturi 

Desfăşurarea activităţilor de vânătoare pe teritoriul rezervaţiei este interzisă şi 

constituie infracţiune de braconaj, sancţionată potrivit legii. 

Prin excepţie de la prevederile alin. 1, în Administraţia Rezervaţiei recoltarea 

exemplarelor din speciile de faună sălbatică se face pe baza unui studiu de 

impact, în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, al conservării habitatelor 

naturale, pentru prevenirea unor daune importante, în interesul sănătăţii şi 

Art. 154 

Arme, explozivi și 

substanțe periculoase 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Serviciul de Poliție 

„Delta Dunării” 

 

modalităţile de săvârșire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 
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securităţii publice, iar în cazul unor specii care prin înmulţire necontrolată pot 

produce pagube importante, cu aprobarea Ministerului Mediului, Apelor şi 

Pădurilor şi Schimbărilor Climatice, la propunerea Administraţiei Rezervaţiei. 

reprezintă producerea acestora în 

zona Deltei Dunării 

15. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată 

(1) Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcţii ori 

executarea de modificări ale acesteia fără respectarea reglementărilor tehnice 

privind stabilitatea şi rezistenţa, dacă în acest fel este pusă în pericol viaţa sau 

integritatea corporală a uneia ori mai multor persoane, constituie infracţiune şi 

se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), dacă a produs una ori mai multe dintre 

următoarele consecinţe: pierderi de vieţi omeneşti, vătămare gravă a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii uneia ori mai multor persoane, distrugerea totală sau 

parţială a construcţiei, distrugerea ori degradarea unor instalaţii sau utilaje 

importante ori alte consecinţe deosebit de grave, constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au fost săvârşite din culpă, limitele 

speciale ale pedepselor se reduc la jumătate. 

Art. 35 

Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

16. Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare, republicată 

(1) Exploatarea comercială sau producerea fără drept a unei topografii protejate 

ori a unui produs semiconductor în care este încorporată o topografie protejată 

sau a unui element de circuit care încorporează un astfel de produs 

semiconductor, în măsura în care acest element continuă să conţină o 

topografie, dacă fapta a fost comisă după data publicării înregistrării topografiei 

în Registrul naţional al topografiilor, constituie infracţiunea de contrafacere şi 

se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(2) Împăcarea înlătură răspunderea penală. 

Art. 38 

Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

17. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată 

(2) Exercitarea, fără drept, a oricărei activităţi specifice profesiei de avocat 

constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. 

(3) Fapta unei persoane care exercită activităţi specifice profesiei de avocat în 

cadrul unor entităţi care nu fac parte din formele de organizare profesională 

recunoscute de prezenta lege constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii 

penale. 

Art. 25 

alin. (2) și 

(3) 

Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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(6) Divulgarea de către avocat, fără drept, a unei informaţii confidenţiale din 

sfera privată a clientului său ori care priveşte un secret operaţional sau 

comercial care i-a fost încredinţat în virtutea aceleiaşi calităţi sau de care a putut 

să ia cunoştinţă în timpul desfăşurării activităţilor specifice profesiei constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. 

Art. 45 

alin. (6) 
Investigaţii criminale 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(6) Folosirea fără drept a denumirilor "Barou", "Uniunea Naţională a Barourilor 

din România", "U.N.B.R." ori "Uniunea Avocaţilor din România" sau a 

denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi 

folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat în alte 

condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

Art. 59 

alin. (6) 
Investigaţii criminale 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele fizice sau juridice care 

au fost autorizate în baza altor acte normative ori au fost încuviinţate prin 

hotărâri judecătoreşti să desfăşoare activităţi de consultanţă, reprezentare sau 

asistenţă juridică, în orice domenii, îşi încetează de drept activitatea. 

Continuarea unor asemenea activităţi constituie infracţiune şi se pedepseşte 

potrivit legii penale. 

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică profesiei de consilier juridic, care va 

fi exercitată potrivit dispoziţiilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare. 

Art. 107 

alin. (1) 
Investigaţii criminale 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

18. Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată 

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu 

amendă: 

    a) orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept; 

    b) comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către 

persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani; 

    c) comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi 

utilizate de către pirotehnicieni. 

Art. 37 

 

Arme, explozivi şi 

substanţe periculoase 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

19. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată 

(4) Modificarea materializărilor limitelor de proprietate, înfiinţarea sau mutarea 

semnelor de hotar şi a reperelor de marcare a limitelor de zonă a căii ferate, 

drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, căilor navigabile, delimitărilor 

de hotare cadastrale, silvice, geologice şi miniere, fără drept, constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, 

dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. 

Art. 47 

alin. (4) 

Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban. 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

javascript:OpenDocumentView(80085,%201479529);
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neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural. 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

20. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată 

(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau 

cu amendă următoarele fapte: 

a) realizarea, în scopul distribuirii, de mărfuri-pirat; 

b) plasarea mărfurilor-pirat sub un regim vamal definitiv de import sau de 

export, sub un regim vamal suspensiv ori în zone libere; 

c) orice altă modalitate de introducere a mărfurilor-pirat pe piața internă. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și oferirea, distribuirea, 

deținerea ori depozitarea sau transportul de mărfuri-pirat, în scopul distribuirii. 

(3) În cazul în care faptele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt săvârșite în scop 

comercial, acestea se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani. 

(4) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se pedepsește și închirierea sau oferirea 

spre închiriere de mărfuri-pirat. 

(5) Promovarea de mărfuri-pirat prin utilizarea anunțurilor publice ori a 

mijloacelor electronice de comunicare, prin expunerea ori prezentarea către 

public a listelor sau a cataloagelor de produse ori prin orice alte asemenea 

mijloace constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 

ani sau cu amendă. 

(6) În sensul prezentei legi, prin mărfuri-pirat se înțelege toate copiile, 

indiferent de suport, inclusiv copertele, realizate fără consimțământul titularului 

de drepturi sau al persoanei legal autorizate de acesta și care sunt executate, 

direct ori indirect, total sau parțial, de pe un produs purtător de drepturi de autor 

ori de drepturi conexe sau de pe ambalajele ori copertele acestora. 

(7) În sensul prezentei legi, prin scop comercial se înțelege urmărirea obținerii, 

direct sau indirect, a unui avantaj economic ori material. 

Art. 193 

Investigarea criminalității 

economice 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 
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(8) Scopul comercial se prezumă dacă marfa-pirat este identificată la sediul, la 

punctele de lucru, în anexele acestora sau în mijloacele de transport utilizate de 

operatorii economici care au în obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, 

închirierea, depozitarea ori transportul de produse purtătoare de drepturi de 

autor sau de drepturi conexe. 

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 

amendă punerea la dispoziția publicului, inclusiv prin internet ori prin alte rețele 

de calculatoare, fără drept, a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi 

conexe ori de drepturi sui-generis ale fabricanților de baze de date sau a copiilor 

acestora, indiferent de suport, astfel încât publicul să le poată accesa în orice 

loc sau în orice moment ales în mod individual. 

Art. 194 

Investigarea criminalității 

economice 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu 

amendă reproducerea neautorizată pe sisteme de calcul a programelor pentru 

calculator în oricare dintre următoarele modalități: instalare, stocare, rulare sau 

executare, afișare ori transmitere în rețea internă. 

Art. 195 

Investigarea criminalității 

economice 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 
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feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la o lună la un an sau 

cu amendă următoarele fapte comise fără autorizarea sau consimțământul 

titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege: 

a) reproducerea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe; 

b) distribuirea, închirierea sau importul pe piața internă al operelor ori al 

produselor purtătoare de drepturi conexe, altele decât mărfurile-pirat; 

c) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe; 

d) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi 

conexe; 

e) realizarea de opere derivate; 

f) fixarea, în scop comercial, a interpretărilor sau a execuțiilor artistice ori a 

programelor de radiodifuziune sau de televiziune. 

(2) Prin produse purtătoare de drepturi conexe se înțelege interpretările sau 

execuțiile artistice fixate, fonogramele, videogramele și propriile emisiuni ori 

servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune și de televiziune. 

Art. 196 

 

Investigarea criminalității 

economice 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau 

cu amendă fapta persoanei care își însușește, fără drept, în întregime sau în 

parte, opera unui alt autor și o prezintă ca o creație intelectuală proprie. 

(2) Împăcarea înlătură răspunderea penală. 

Art. 197 

Investigarea criminalității 

economice 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 
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şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

(1) Producerea, importul, distribuirea, deținerea, instalarea, întreținerea sau 

înlocuirea, în orice mod, a dispozitivelor de control al accesului, fie originale, 

fie pirat, utilizate pentru serviciile de programe cu acces condiționat, constituie 

infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Fapta persoanei care se racordează fără drept sau care racordează fără drept 

o altă persoană la servicii de programe cu acces condiționat constituie 

infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(3) Utilizarea anunțurilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare în 

scopul promovării dispozitivelor-pirat de control al accesului la serviciile de 

programe cu acces condiționat, precum și expunerea sau prezentarea către 

public în orice mod, fără drept, a informațiilor necesare confecționării de 

dispozitive de orice fel, apte să asigure accesul neautorizat la serviciile de 

programe precizate, cu acces condiționat, ori destinate accesului neautorizat în 

orice mod la astfel de servicii, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu 

închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. 

(4) Vânzarea sau închirierea dispozitivelor-pirat de control al accesului se 

pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani. 

(5) În sensul prezentei legi, prin dispozitive-pirat de control al accesului se 

înțelege orice dispozitiv a cărui confecționare nu a fost autorizată de către 

titularul drepturilor recunoscute prin prezenta lege în raport cu un anumit 

serviciu de programe de televiziune cu acces condiționat, realizat pentru 

facilitarea accesului la acel serviciu. 

Art. 198 

 

Investigarea criminalității 

economice 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau 

cu amendă fapta persoanei care, fără drept, produce, importă, distribuie sau 

închiriază, oferă, prin orice mod, spre vânzare sau închiriere, ori deține, în 

vederea comercializării, dispozitive ori componente care permit neutralizarea 

măsurilor tehnice de protecție sau care prestează servicii care conduc la 

neutralizarea măsurilor tehnice de protecție sau care neutralizează aceste măsuri 

tehnice de protecție, inclusiv în mediul digital. 

(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau 

cu amendă fapta persoanei care, fără drept, înlătură, în scop comercial, de pe 

opere sau de pe alte produse protejate ori modifică pe acestea orice informație 

sub formă electronică privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor 

conexe aplicabil. 

Art. 199 

Investigarea criminalității 

economice 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

Poliţie transporturi 
modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 
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reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

(1) Nu se pedepsește persoana care, mai înainte de a fi începută urmărirea 

penală, denunță autorităților competente participarea sa la o asociație sau 

înțelegere în vederea comiterii uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 193, 

permițând astfel identificarea și tragerea la răspundere penală a celorlalți 

participanți. 

(2) Persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 193 și care, 

în timpul urmăririi penale, denunță și facilitează identificarea și tragerea la 

răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni legate de mărfuri-

pirat sau de dispozitive-pirat de control al accesului, beneficiază de reducerea 

la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. 

(3) În cazul în care persoanele care au săvârșit infracțiuni prevăzute de prezenta 

lege au reparat, până la terminarea cercetării judecătorești în fața primei 

instanțe, prejudiciul cauzat titularului de drepturi, limitele speciale ale pedepsei 

se reduc la jumătate. 

Art. 200 

 

Investigarea criminalității 

economice 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

21. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată 

(1) Scoaterea peste graniţă fără drept, a documentelor care fac parte din Fondul 

Arhivistic Naţional al României, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă. 

(2) Înstrăinarea, fără drept, a documentelor prevăzute la alin. (1) către persoane 

fizice sau juridice străine constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare 

de la 2 la 7 ani. 

(3) Tentativa se pedepseşte. Art. 35 

Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban. 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural. 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 
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căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi. 

22. Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată 

(1) Fapta oricărei persoane care exercită funcţia de administrator, reprezentant 

legal ori care exercită în orice alt mod funcţii de conducere într-o întreprindere 

de a concepe sau organiza, cu intenţie, vreuna dintre practicile interzise potrivit 

prevederilor art. 5 alin. (1) şi care nu sunt exceptate potrivit prevederilor art. 5 

alin. (2) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani 

ori cu amendă şi interzicerea unor drepturi. 

 

Art. 65 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi. 

23. Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat 

Desfăşurarea fără licenţă a oricăreia dintre activităţile rezervate monopolului de 

stat, prevăzute la art. 2 lit. a) - d) şi g), constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o 

infracţiune mai gravă. 

  
Art. 13 

alin. (1) 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi. 

24. Legea apelor nr. 107/1996 

(1) Evacuarea, aruncarea sau injectarea în apele de suprafaţă şi subterane, în 

apele maritime interioare ori în apele mării teritoriale de ape uzate, deşeuri, 

reziduuri sau produse de orice fel, care conţin substanţe, bacterii ori microbi în 

cantitate sau concentraţie care poate schimba caracteristicile apei, punând în 

pericol viaţa, sănătatea şi integritatea corporală a persoanelor, viaţa animalelor, 

mediul, producţia agricolă ori industrială sau fondul piscicol, constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi următoarele fapte: 

    a) poluarea, în orice mod, a resurselor de apă, dacă are un caracter sistematic 

şi produce daune utilizatorilor de apă din aval; 

Art. 92 

Structurile de ordine 

publică din mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban. 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural. 
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    b) depozitarea în albia majoră a râurilor a combustibilului nuclear sau a 

deşeurilor rezultate din folosirea acestuia; 

    c) punerea în pericol a digurilor de contur ale lacurilor de acumulare prin 

exploatările de agregate minerale din albia majoră sau terase. 

(3) Depozitarea sau folosirea de îngrăşăminte chimice, de pesticide ori de alte 

substanţe toxice periculoase în zonele de protecţie a apelor constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au fost săvârşite din culpă, limitele 

speciale ale pedepselor se reduc la jumătate. 

(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. (1) - (3) se pedepseşte. 

(6) Prin derogare de la dispoziţiile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul 

infracţiunilor prevăzute în prezentul articol, suma corespunzătoare unei zile-

amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 500 lei şi 25.000 lei. 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora în 

zona de competenţă a structurilor de 

poliţie transporturi. 

Arme, explozivi și 

substanțe periculoase 

dacă fapta se comite cu arme, 

explozivi sau substanţe periculoase 

(1) Executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, construcţii ori instalaţii 

pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul legal ori fără notificarea unei 

astfel de lucrări, precum şi darea în exploatare de unităţi fără punerea 

concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare, a staţiilor şi instalaţiilor de 

epurare a apei uzate, potrivit autorizaţiei de gospodărire a apelor, constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi următoarele fapte: 

a) utilizarea resurselor de apă în diferite scopuri, fără autorizaţia de gospodărire 

a apelor sau fără notificarea activităţii; 

b) exploatarea sau întreţinerea lucrărilor construite pe ape ori în legătură cu 

apele, desfăşurarea activităţii de topire a teiului, cânepii, inului şi a altor plante 

textile, de tăbăcire a pieilor şi de extragere a agregatelor minerale, fără 

autorizaţia de gospodărire a apelor; 

c) exploatarea de agregate minerale în zonele de protecţie sanitară a surselor de 

apă, în zonele de protecţie a albiilor, malurilor, construcţiilor hidrotehnice, 

construcţiilor şi instalaţiilor hidrometrice sau a instalaţiilor de măsurare 

automată a calităţii apelor; 

d) utilizarea albiilor minore fără autorizaţia de gospodărire a apelor, precum şi 

a plajei şi ţărmului mării în alte scopuri decât îmbăierea sau plimbarea. 

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au fost săvârşite din culpă, limitele 

speciale ale pedepselor se reduc la jumătate. 

Art. 93 

Structurile de ordine 

publică din mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban. 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural. 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora în 

zona de competenţă a structurilor de 

poliţie transporturi. 

Arme, explozivi și 

substanțe periculoase 

dacă fapta se comite cu arme, 

explozivi sau substanţe periculoase 
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(1) Manevrarea de către persoanele neautorizate a stăvilarelor, grătarelor, 

vanelor, barierelor sau a altor construcţii ori instalaţii hidrotehnice, circulaţia 

vehiculelor pe coronamentul digurilor şi barajelor neamenajate în acest scop, 

tăierea la ras a perdelelor forestiere de protecţie a digurilor şi lacurilor de 

acumulare, blocarea golirilor de fund ale barajelor constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează efectuarea de săpături, 

gropi sau şanţuri în baraje, diguri ori în zonele de protecţie a acestor lucrări, 

precum şi extragerea pământului sau a altor materiale din lucrările de apărare, 

fără avizul de gospodărire a apelor ori cu nerespectarea acestuia. 

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au fost săvârşite din culpă, limitele 

speciale ale pedepselor se reduc la jumătate. 

(4) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte. 

Art. 95 

Structurile de ordine 

publică din mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban. 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural. 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora în 

zona de competenţă a structurilor de 

poliţie transporturi. 

Arme, explozivi și 

substanțe periculoase 

dacă fapta se comite cu arme, 

explozivi sau substanţe periculoase 

25. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată 

(1) Efectuarea unei activități dintre cele prevăzute la art. 2, la art. 24 alin. (1), 

la art. 28 alin. (2) și la art. 38 alin. (1), fără a avea autorizația corespunzătoare 

prevăzută de lege, precum și nerespectarea art. 38 alin. (21) și (22) constituie 

infracțiune și se pedepsește după cum urmează: 

a) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, activitățile prevăzute la: 

art. 2 lit. a) privitoare la cercetarea, proiectarea, deținerea, amplasarea, 

construcția sau montajul, conservarea instalațiilor nucleare; art. 2 lit. b); art. 2 

lit. d) privitoare la mijloacele de containerizare sau de transport al materialelor 

radioactive, special amenajate în acest scop; art. 2 lit. g); art. 24 alin. (1) și la 

art. 38 alin. (1); 

b) cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi, nerespectarea 

art. 38 alin. (21) și (22) și efectuarea neautorizată a unor activități prevăzute la: 

art. 2 lit. a) privitoare la punerea în funcțiune, funcționarea de probă, 

exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul și exportul instalațiilor 

nucleare; art. 2 lit. c), dacă instalațiile radiologice, materialele nucleare sau 

radioactive, deșeurile radioactive și generatoarele de radiații prezintă un risc 

nuclear ori radiologic deosebit; art. 2 lit. e) și f) și art. 28 alin. (2), dacă 

Art. 44 
Arme, explozivi și 

substanțe periculoase 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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materialele nucleare sau radioactive, deșeurile radioactive și generatoarele de 

radiații prezintă un risc nuclear ori radiologic deosebit. 

(2) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) se pedepsește. 

(1) Scoaterea din funcțiune, în totalitate sau în parte, a echipamentelor de 

supraveghere și control instalate în condițiile art. 31 alin. (1) lit. b) și alin. (2), 

fără a avea motive ce decurg din cerințele de securitate nucleară ori de protecție 

împotriva radiațiilor ionizante, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă, 

se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârșită din culpă, pedeapsa este 

închisoarea de la o lună la un an sau amenda. 

(3) Împiedicarea prin orice mijloace a accesului reprezentanților CNCAN la 

orice loc în care se desfășoară activitățile supuse controlului constituie 

infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor 

drepturi. 

(4) Împiedicarea, fără drept, în caz de accident nuclear, a pătrunderii 

personalului de intervenție în perimetrul zonelor în care se desfășoară activități 

nucleare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și 

interzicerea unor drepturi. 

(5) Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-un spațiu, încăpere sau zonă 

delimitată și marcată în care se desfășoară activitățile nucleare prevăzute la art. 

2 lit. a)-f), fără consimțământul persoanei care le folosește, sau refuzul de a le 

părăsi la cererea acesteia constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de 

la un an la 5 ani. 

Art. 45 
Arme, explozivi și 

substanțe periculoase 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Dezvoltarea, fabricarea, deţinerea, importul, exportul, tranzitul sau 

detonarea armelor nucleare ori a oricăror dispozitive explozive nucleare se 

pedepseşte cu închisoare de la 10 la 25 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(2) Tentativa se pedepseşte. 

Art. 46 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

26. 
Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor  

Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, republicată 

(1) Fapta de a folosi arme chimice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(2) Tentativa se pedepseşte. 
Art. 55 

Arme, Explozivi și 

Substanțe Periculoase 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Dezvoltarea, producerea, dobândirea, deţinerea sau transferul, direct ori 

indirect, de arme chimice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare 

de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. 
Art. 56 

Arme, Explozivi și 

Substanțe Periculoase 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează sustragerea de substanţe 

chimice toxice sau de precursori pentru folosirea lor în scopurile armelor 

chimice. 

(3) Tentativa se pedepseşte. 

(1) Producerea substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei 

nr. 1, în cantităţi peste limitele sau în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 16 

- 19, precum şi importul, exportul, transferul în interiorul Uniunii Europene, 

deţinerea sau folosirea acestora, fără respectarea prevederilor art. 16 alin. (1) şi 

ale art. 23, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 

ani. 

(2) Importul, exportul şi transferul în interiorul Uniunii Europene al 

substanţelor chimice înscrise în listele nr. 2 şi 3 din anexa nr. 1, cu încălcarea 

prevederilor art. 24, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 

luni la 3 ani sau cu amendă. 

(3) Refuzul de a permite accesul membrilor echipei de control al Agenţiei, 

împreună cu echipele de inspecţie ale Organizaţiei, la obiectivele şi instalaţiile 

care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea acestora, în orice mod, de a-şi 

exercita atribuţiile legale, precum şi ascunderea unor date şi informaţii relevante 

referitoare la acestea constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 

un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(4) Tentativa se pedepseşte. 

Art. 58 
Arme, Explozivi și 

Substanțe Periculoase 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

27. Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, republicată 

Art. 32 

Refuzul de a pune la dispoziţie bunurile legal rechiziţionate, sustragerea de la 

îndeplinirea acestor obligaţii ori nedeclararea la recensământ a bunurilor 

supuse rechiziţionării se pedepseşte potrivit legii penale. 

 

Art. 33 

(1) Următoarele fapte constituie contravenţii: 

    a) necomunicarea de către persoanele fizice şi juridice, la cererea şi la 

termenul solicitat de autorităţile administraţiei publice implicate, a datelor de 

evidenţă privind bunurile rechiziţionabile, precum şi a schimbărilor survenite 

în evidenţa acestora; 

    b) absenţa nejustificată sau refuzul persoanelor fizice legal chemate de a 

presta servicii în interes public pentru prevenirea, localizarea şi înlăturarea 

urmărilor unor dezastre. 

Art. 32/ 

Art. 33/ 

Art. 34 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 500 

lei la 5.000 lei, pentru persoanele fizice, respectiv de la 7.500 lei la 25.000 lei, 

pentru persoanele juridice. 

(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor 

se fac de către persoanele împuternicite de preşedintele Comisiei Centrale de 

Rechiziţii. 

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de 

la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării 

acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul 

constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. 

(5) Dispoziţiile privind contravenţiile prevăzute în prezentul articol se 

completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 34 

(1) Faptele prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a), săvârșite în timpul stării de asediu, 

de urgență, de mobilizare sau de război, constituie infracțiuni și se pedepsesc 

cu închisoare de la o lună la un an ori cu amendă. 

(2) Faptele prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. b), săvârșite în timpul stării de 

urgență, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani 

sau cu amendă. 

28. Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată 

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau 

cu amendă săvârşirea, fără drept, a următoarelor fapte: 

  a) contrafacerea unei mărci; 

  b) punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu 

o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare; 

  c) punerea în circulaţie a produselor care poartă indicaţii geografice ce indică 

sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta 

decât locul adevărat de origine. 

(2) Prin contrafacerea unei mărci se înţelege realizarea sau utilizarea fără 

consimţământul titularului de către terţi, în activitatea comercială, a unui semn: 

  a) identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care 

marca a fost înregistrată; 

Art. 102 

 

Investigarea criminalității 

economice 

 

pregătirea profesională va viza 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban   

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

Poliţie transporturi 
modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 
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  b) care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu o marcă ori dată fiind 

identitatea sau asemănarea produselor ori a serviciilor cărora li se aplică semnul 

cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în 

percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii 

cu semnul; 

  c) identic sau asemănător cu marca pentru produse ori servicii diferite de cele 

pentru care marca este înregistrată, când aceasta a dobândit un renume în 

România şi dacă prin folosirea semnului fără motive întemeiate s-ar putea 

profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar 

cauza titularului mărcii un prejudiciu. 

(3) Prin punerea în circulaţie se înţelege oferirea produselor sau comercializarea 

ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor 

sub acest semn, precum şi importul, exportul sau tranzitul produselor sub acest 

semn. 

(4) Faptele prevăzute la alin. (1) nu constituie infracţiuni dacă au fost săvârşite 

înainte de data publicării mărcii. 

(5) În cazul infracţiunii prevăzute la alin. (1) lit. a), împăcarea înlătură 

răspunderea penală. 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

29. Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată 

Infracţiuni de contrafacere 

(1) Constituie infracţiune de contrafacere şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 

luni la 2 ani sau cu amendă efectuarea fără autorizaţia titularului brevetului 

pentru soi a oricărui act prevăzut la art. 30 alin. (1). 

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează săvârşirea următoarelor 

fapte: 

    a) folosirea pentru materialul de înmulţire, produs şi vândut, a unei alte 

denumiri decât cea înregistrată; 

    b) folosirea denumirii înregistrate a unui nou soi pentru materialul de 

înmulţire, produs şi vândut, care nu aparţine acestui soi; 

    c) atribuirea, pentru materialul de înmulţire produs şi vândut, a unei denumiri 

foarte apropiate de cea a soiului protejat, astfel încât să poată produce confuzii; 

    d) vânzarea de material de înmulţire cu menţiunea falsă că aparţine soiului 

pentru care s-a acordat brevet pentru soi, inducând astfel în eroare 

cumpărătorul. 

Art. 43 

Investigarea criminalității 

economice 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

30. Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată 
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(1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani 

următoarele fapte săvârşite de membrii Guvernului în exerciţiul funcţiei lor: 

    a) împiedicarea, prin ameninţare, violenţă ori prin folosirea de mijloace 

frauduloase, a exercitării cu bună-credinţă a drepturilor şi libertăţilor vreunui 

cetăţean; 

    b) prezentarea, cu rea-credinţă, de date inexacte Parlamentului sau 

Preşedintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, 

pentru a ascunde săvârşirea unor fapte de natură să aducă atingere intereselor 

statului. 

(2) Constituie, de asemenea, infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 

luni la 2 ani sau cu amendă următoarele fapte săvârşite de către un membru al 

Guvernului: 

    a) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaţilor, Senatului sau 

comisiilor permanente ale acestora, în termenul prevăzut la art. 3 alin. (2), 

informaţiile şi documentele cerute de acestea în cadrul activităţii de informare 

a Parlamentului de către membrii Guvernului, potrivit art. 111 alin. (1) din 

Constituţia României, republicată; 

    b) emiterea de ordine normative sau instrucţiuni cu caracter discriminatoriu 

pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 

convingeri, vârstă, sex sau orientare sexuală, apartenenţă politică, avere sau 

origine socială, de natură să aducă atingere drepturilor omului. 

(3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) se pedepseşte. 

Art. 8 Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

31. O.G. nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată 

Efectuarea oricăror lucrări care pot afecta siturile arheologice, în absenţa 

certificatului de descărcare de sarcină arheologică, constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.  
Art. 25 

Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Accesul cu detectoare de metale sau utilizarea lor în zonele cu patrimoniu 

arheologic, fără autorizarea prealabilă prevăzută la art. 5 alin. (13), constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. 
Art. 26 

(1) Vânzarea sau oferirea spre vânzare a detectoarelor de metale fără autorizaţia 

prevăzută la art. 5 alin. (10) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare 

de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(2) Detectoarele oferite spre vânzare în condiţiile alin. (1) se confiscă. 

Art. 27 

(1) Neanunţarea descoperirilor arheologice prilejuite de lucrările de construire 

ori de desfiinţare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 

luni la 2 ani sau cu amendă. 
Art. 32 
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(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârşită din culpă, se pedepseşte cu închisoare 

de la o lună la un an sau cu amendă. 

32. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie 

Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi 

interzicerea unor drepturi următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul 

obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: 

    a) stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială 

reală, a bunurilor aparţinând operatorilor economici la care statul sau o 

autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, comisă în cadrul acţiunii 

de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori 

cu ocazia unei operaţiuni comerciale, ori a bunurilor aparţinând autorităţii 

publice sau instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora sau 

de executare silită, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de 

administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare 

judiciară; 

    b) acordarea de subvenţii cu încălcarea legii sau neurmărirea, conform legii, 

a respectării destinaţiei subvenţiilor; 

    c) utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost 

acordate, precum şi utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri 

publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice. 

Art. 10 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Fapta persoanei care, având sarcina de a supraveghea, a controla, a 

reorganiza sau a lichida un operator economic privat, îndeplineşte pentru acesta 

vreo însărcinare, intermediază ori înlesneşte efectuarea unor operaţiuni 

comerciale sau financiare ori participă cu capital la un asemenea operator 

economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos 

necuvenit, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 

ani şi interzicerea unor drepturi. 

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârşită într-un interval de 5 ani de 

la încetarea însărcinării, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau 

amendă. 

Art. 11 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt 

săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte 

foloase necuvenite: 

    a) efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu 

funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori 

Art. 12 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea 

funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale; 

    b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt 

destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la 

aceste informaţii. 

Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un 

sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, 

de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine ori pentru 

altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseşte cu închisoare de 

la unu la 5 ani. 

Art. 13 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, 

inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate 

de aceasta ori în numele ei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi 

interzicerea unor drepturi. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează omisiunea de a furniza, 

cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul 

general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în 

numele ei, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri. 

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de 

grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate. 

Art. 181 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor 

obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate 

de aceasta ori în numele ei se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi 

interzicerea unor drepturi. 

(2) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos 

legal obţinut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din 

bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta 

ori în numele ei, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la alin. (1). 

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de 

grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate. 

Art. 182 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau 

incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor bugetului 

Uniunii Europene sau ale bugetelor administrate de aceasta ori în numele ei, se 

pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

Art. 183 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează omisiunea de a furniza, 

cu ştiinţă, datele cerute potrivit prevederilor legale, dacă fapta are ca rezultat 

diminuarea ilegală a resurselor bugetului Uniunii Europene sau ale bugetelor 

administrate de aceasta ori în numele ei. 

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de 

grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate. 

Încălcarea din culpă de către directorul, administratorul sau persoana cu 

atribuţii de decizie ori de control în cadrul unui operator economic a unei 

îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau îndeplinirea ei 

defectuoasă, dacă fapta a avut ca rezultat săvârşirea de către o persoană care se 

află în subordinea sa şi care a acţionat în numele acelui operator economic a 

uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 181 - 183 sau săvârşirea unei 

infracţiuni de corupţie ori de spălare a banilor în legătură cu fondurile Uniunii 

Europene, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

Art. 185 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Îndeplinirea cu bună-credinţă a obligaţiilor prevăzute la art. 23 şi 24 nu 

constituie o încălcare a secretului profesional sau bancar şi nu atrage 

răspunderea penală, civilă sau disciplinară. 

 (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se aplică chiar dacă cercetarea sau 

judecarea faptelor semnalate a condus la neînceperea sau încetarea urmăririi 

penale ori la achitare. 

(4) Neîndeplinirea cu rea-credinţă a obligaţiilor prevăzute la art. 23 şi 24 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, dacă 

fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. 

(5) Dacă fapta prevăzută la alin. (4) a fost săvârşită din culpă, pedeapsa este 

închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. 

Art. 25 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

33. Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată 

Nerespectarea prevederilor art. 19 şi 20 constituie infracţiune şi se pedepseşte 

cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. 

Art. 19 - Amplasarea pe o distanţă de până la 500 m în jurul şi în afara zonei 

de protecţie absolută a platformei meteorologice, prevăzută la art. 18, de 

construcţii mai înalte de 1/6 din distanţa dintre construcţie şi limita zonei de 

protecţie, de reţele de înaltă tensiune sau de telecomunicaţii, de obiective care 

emit în atmosferă fum şi pulberi, de sisteme de irigaţii prin aspersie şi plantarea 

de perdele forestiere sunt admise numai cu acordul prealabil al Centrului 

meteorologic naţional. 

Art. 35 

Structurile de ordine 

publică din mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 



30 
 

Art. 20 - (1) Pentru asigurarea continuităţii şi omogenităţii Fondului naţional 

de date meteorologice unităţile reţelei naţionale de supraveghere 

meteorologică nu pot fi dezafectate decât în situaţii deosebite de interes 

naţional. 

    (2) Dezafectarea unei unităţi meteorologice din reţeaua naţională de 

supraveghere meteorologică, precum şi a instalaţiilor aferente acesteia, în 

situaţiile prevăzute la alin. (1), se poate face numai cu acordul autorităţii 

publice centrale pentru protecţia mediului şi cu avizul conform al Centrului 

meteorologic naţional, care are în administrare reţeaua naţională de 

supraveghere meteorologică, şi dacă solicitantul realizează şi pune în 

funcţiune, înainte de dezafectare, o unitate similară în amplasamentul stabilit 

de Centrul meteorologic naţional. 

34. Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, republicată 

(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, 

transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu 

orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte 

operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu 

închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, 

pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. 

Art. 2 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de 

droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi 

interzicerea unor drepturi. 

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa 

este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. 

Art. 3 

(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, 

transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum 

propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amendă. 

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa 

este închisoarea de la 6 luni la 3 ani. 

Art. 4 

Punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unei locuinţe sau a unui local 

ori a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit 

de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepseşte cu 

închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. 

Art. 5 
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(1) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenţie, de către medic, fără ca 

aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepseşte cu închisoare 

de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi eliberarea cu intenţie 

de droguri de mare risc, pe baza unei reţete medicale prescrise în condiţiile 

prevăzute la alin. (1) sau a unei reţete medicale falsificate. 

(3) Obţinerea de droguri de mare risc prin folosirea unei reţete medicale 

prescrise în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau a unei reţete medicale falsificate 

se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani. 

Art. 6 

Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condiţiilor legale, 

se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. 
Art. 7 

Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanţi chimici toxici unui minor se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. 
Art. 8 

Finanţarea săvârşirii faptelor prevăzute la art. 2 - 5 se sancţionează cu pedepsele 

prevăzute de lege pentru aceste fapte, limitele speciale ale acestora majorându-

se cu o treime. 
Art. 9 

Îndemnul la consumul ilicit de droguri de mare risc, prin orice mijloace, se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. 
Art. 10 

Dacă faptele prevăzute la art. 2, 6 - 8 şi 10 au avut ca urmare moartea victimei, 

pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. 
Art. 11 Investigaţii criminale 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

35. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată 

Executarea în scopuri comerciale de copii, mulaje, tiraje postume sau facsimile 

de pe bunuri culturale mobile clasate, fără acordul scris al titularului dreptului 

de administrare ori al proprietarului, potrivit art. 27 alin. (1) sau (2), după caz, 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amendă. 

Art. 80 Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Executarea de falsuri ale bunurilor culturale mobile clasate, în scopuri 

comerciale sau dacă au fost expuse în public, constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 
Art. 81 Investigaţii criminale 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Degradarea, aducerea în stare de neîntrebuinţare ori distrugerea, din culpă, a 

unui bun cultural mobil clasat constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. 
Art. 82 Investigaţii criminale 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Efectuarea de operaţiuni de export ilegal se pedepseşte cu închisoare de la 6 

luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut ca urmare pierderea unui bun cultural 

mobil clasat, pedeapsa este închisoarea de la un an la 5 ani. 

Art. 83 Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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(3) Tentativa se pedepseşte. 

(1) Efectuarea fără drept a oricăror operaţiuni de export definitiv având ca 

obiect bunuri culturale mobile clasate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la un an la 5 ani. 

(2) Tentativa se pedepseşte. 

Art. 84 Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Introducerea pe teritoriul statului român, precum şi deţinerea, 

comercializarea, organizarea de expoziţii sau orice operaţie privind circulaţia 

bunurilor culturale mobile ori provenite din dezmembrarea de bunuri culturale 

imobile, care fac parte din patrimoniul cultural al unui stat străin, conform 

dispoziţiilor legale ale statului respectiv, şi care au fost exportate ilegal, se 

pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se indisponibilizează şi vor fi transmise unor 

instituţii specializate, în vederea conservării şi restituirii statului din al cărui 

patrimoniu cultural fac parte. 

(3) Tentativa se pedepseşte. 

Art. 85 Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Executarea de către persoanele fizice, fără acreditare şi certificat de liberă 

practică, având cunoştinţă de necesitatea deţinerii lor, a unor lucrări de 

conservare sau de restaurare de bunuri culturale mobile clasificate ca atare 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu 

amendă.  

Art. 86 Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Funcţionarea fără autorizaţia emisă în condiţiile prezentei legi a laboratoarelor 

sau atelierelor care execută lucrări de restaurare şi conservare a bunurilor 

culturale mobile clasate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de 

la o lună la un an sau cu amendă. 

Art. 87 Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Topirea sau modificarea, sub orice formă, a bunurilor culturale mobile clasate, 

care sunt deţinute cu orice titlu de Banca Naţională a României, de Monetăria 

Statului sau de celelalte bănci constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la unu la 5 ani. 

Art. 88 Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

36. O.U.G. nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată 

(1) Falsificarea în orice mod a mărcilor de titlu, a mărcilor de garanţie proprie 

sau a mărcilor de certificare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare 

de la 6 luni la 3 ani. Art. 17 Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 
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(2) Folosirea mărcilor de titlu, a mărcilor de garanţie proprie sau a mărcilor de 

certificare false ori folosirea unor mărci neînregistrate constituie infracţiune şi 

se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. 

(3) Bunurile care au aplicată o marcă falsă sau falsificată se confiscă. 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

37. O.U.G. nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, republicată 

(1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau 

cu amendă următoarele fapte: 

    a) executarea barajelor fără acordul de funcţionare în siguranţă a barajului, 

de natură să pună în pericol populaţia sau mediul; 

    b) funcţionarea barajelor fără autorizaţie de funcţionare în condiţii de 

siguranţă, punând în pericol populaţia sau mediul; 

    c) neîndeplinirea măsurilor stabilite prin expertize avizate de CONSIB, 

punând în pericol siguranţa construcţiei, populaţia sau mediul; 

    d) deteriorarea sau distrugerea aparaturii de măsură şi control montate în 

baraje, precum şi folosirea unei aparaturi neetalonate. 

(2) Dacă infracţiunile prevăzute la alin. (1) sunt săvârşite din culpă, limitele 

speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. 

Art. 23 

Structurile de ordine 

publică din mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

38. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată 

Fapta de a notifica persoana juridică deţinătoare a imobilului, ştiind că nu este 

îndreptăţită potrivit prezentei legi la măsuri reparatorii, în scopul de a împiedica 

încheierea actelor juridice de înstrăinare a acestuia sau a actelor juridice în 

cadrul procesului de privatizare, dacă s-a pricinuit o pagubă, constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. 

Art. 35 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

39. O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân 

(2) Constituie infracţiuni următoarele fapte şi se pedepsesc după cum urmează: 

a) nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2), precum şi cruzimile faţă de 

animale, prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 205/2004 privind protecţia 

animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, cu închisoare de la 6 luni 

la 3 ani sau cu amendă penală de la 1.000 lei la 10.000 lei şi confiscarea câinilor; 

b) nerespectarea dispoziţiilor art. 9, cu închisoare de la un an la 3 ani; 

c) nerespectarea dispoziţiilor art. 13, cu închisoare de la 2 la 5 ani. 

 

 

 

 

Art. 14 
Structurile de poliție pentru 

protecția animalelor 

toate modalitățile de săvârșire a 

faptei 
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Art. 6 

(1) Eutanasierea câinilor se efectuează numai de către un medic veterinar de 

liberă practică, organizat în condiţiile legii, conform prevederilor cuprinse în 

anexa nr. 3. 

(2) Se interzice uciderea câinilor de către alte persoane decât cele prevăzute în 

prezenta ordonanţă de urgenţă sau prin alte metode decât eutanasierea. 

 

Art. 9 

Cadavrele câinilor eutanasiaţi sau cele colectate de pe străzi vor fi incinerate, 

cu respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare, interzicându-se 

folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, făină proteică şi de alte 

produse. 

 

Art. 13 

(1) Se interzice abandonul câinilor revendicaţi ori adoptaţi în condiţiile 

prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(2) Abandonul constă în lăsarea unui câine revendicat ori adoptat în condiţiile 

prezentei ordonanţe de urgenţă pe domeniul public, fără hrană, adăpost ori 

tratament medical. 

40. Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată 

(1) Persoanele fizice care prestează, conform legii, în nume propriu, servicii de 

certificare, precum şi personalul angajat al furnizorului de servicii de certificare, 

persoană fizică sau juridică, sunt obligate să păstreze secretul informaţiilor 

încredinţate în cadrul activităţii lor profesionale, cu excepţia celor în legătură 

cu care titularul certificatului acceptă să fie publicate sau comunicate terţilor. 

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) incumbă şi personalului autorităţii de 

reglementare şi supraveghere specializate în domeniu, precum şi persoanelor 

împuternicite de aceasta. 

(3) Încălcarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) şi (2) constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

Art. 15 Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

41. 
O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor 

vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii 

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi 

interzicerea unor drepturi iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter 

fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel 

de grup. 

Art. 3 Investigații criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au fost urmate de săvârşirea unei 

infracţiuni, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni. 

(3) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute la alin. (1), dacă 

denunţă autorităţilor organizaţia, înainte ca aceasta să fi fost descoperită şi să se 

fi început săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile care intră în scopul grupului. 

(4) Dacă persoana care a săvârşit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) 

înlesneşte, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului şi tragerea la 

răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracţional 

organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. 

(1) Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea 

răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsesc 

cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor 

fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. 

(21) Distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, în orice mod, prin 

intermediul unui sistem informatic, de materiale rasiste şi xenofobe constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani. 

(3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1), (2) sau (21), dacă este 

săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei sau în scopul 

dezbaterii unei chestiuni de interes public. 

Art. 4 Investigații criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de 

săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, 

precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, 

legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2 lit. a), se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi. 

Art. 5 Investigații criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod 

evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia 

se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod 

evident, prin orice mijloace, în public, a genocidului, a crimelor contra 

umanităţii şi a crimelor de război, astfel cum sunt definite în dreptul 

internaţional, în Statutul Curţii Penale Internaţionale şi în Carta Tribunalului 

Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 

1945, şi recunoscute ca atare printr-o hotărâre definitivă a Curţii Penale 

Internaţionale, a Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la 

Londra, la data de 8 august 1945, a Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta 

Art. 6 Investigații criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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Iugoslavie, a Tribunalului Penal Internaţional pentru Rwanda sau a oricărui 

altui tribunal penal internaţional înfiinţat prin instrumente internaţionale 

relevante şi a căror competenţă este recunoscută de statul român, ori a efectelor 

acestora se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(3) Săvârşirea faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) prin intermediul unui sistem 

informatic constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 

ani. 

(1) Ameninţarea unei persoane sau a unui grup de persoane, prin intermediul 

unui sistem informatic, cu săvârşirea unei infracţiuni pentru care maximul 

pedepsei prevăzute de lege este închisoarea de cel puţin 5 ani, pe motiv de rasă, 

culoare, ascendenţă sau origine naţională ori etnică sau în considerarea religiei, 

dacă aceasta este folosită ca pretext pentru oricare dintre motivele arătate, 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani. 

(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei 

vătămate. 

Art. 61 Investigații criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

42. O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, republicată 

(1) Neluarea de către proprietarul câinelui sau deţinătorul temporar al acestuia 

a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, prevăzute la art. 

6, dacă atacul a avut loc, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de 

la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a produs urmări dintre cele prevăzute la art. 

193 alin. (2), art. 194 sau 195 din Codul penal, maximul special al pedepselor 

prevăzute în aceste articole se majorează cu 2 ani. 

(3) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este comisă din culpă, se aplică în mod 

corespunzător dispoziţiile art. 192 sau 196 din Codul penal. 

(4) În cazul infracţiunii prevăzute la alin. (1), precum şi în cazul în care fapta a 

produs urmările prevăzute la art. 193 alin. (2) sau art. 196 din Codul penal, 

acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12 

Structurile de ordine 

publică din mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori neidentificaţi, prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în 

mediul urban 

Structurile de ordine 

publică – proximitate din 

mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

în zona de responsabilitate a 

poliţistului de proximitate 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliția transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe 

căile şi în mijloacele de transport 
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feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Introducerea în ţară sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la art. 1 

lit. a) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani 

sau cu amendă. 
Art. 13 

Structurile de poliție pentru 

protecția animalelor 

toate modalitățile de săvârșire a 

faptei 

Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregăti în acest scop, 

precum şi de a participa cu câini la astfel de lupte constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 
Art. 14 

Structurile de poliție pentru 

protecția animalelor 

toate modalitățile de săvârșire a 

faptei 

43. 
O.U.G. nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii  

pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

(1) Furnizarea de informaţii contractantului, care s-au dovedit de natură să îl 

favorizeze în mod neloial pe acesta în cadrul procedurii pentru încheierea 

acordurilor de compensare sau a unei tranzacţii prin compensare, precum şi în 

cadrul executării obligaţiei de compensare, constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a 

participa la proceduri de achiziţii publice pe o perioadă de la un an la 5 ani. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi înţelegerea 

contractantului cu membri ai Oficiului sau cu operatori economici români, în 

scopul denaturării rezultatului procedurii de încheiere a acordurilor de 

compensare sau de executare a obligaţiei de compensare. 

Art. 431 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

44. O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată 

Desfăşurarea unor activităţi interzise de lege 

Organizarea de către străini, pe teritoriul României, a unui partid politic sau a 

altei organizaţii ori grupări dintre cele prevăzute la art. 4 alin. (2), aderarea unui 

străin la acestea, precum şi iniţierea, organizarea şi participarea la manifestaţii 

sau întruniri care aduc atingere ordinii publice şi siguranţei naţionale constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

Art. 140 Investigații criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

45. O.U.G. nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere 

Evacuarea, aruncarea sau injectarea în zona costieră ori în zona de protecţie a 

apelor uzate, deşeurilor, reziduurilor ori produselor de orice fel, care conţin 

substanţe în stare solidă, lichidă sau gazoasă, bacterii ori microbi în cantităţi sau 

concentraţii care pot schimba caracteristicile zonei, făcând-o astfel dăunătoare 

pentru sănătatea persoanelor, viaţa animalelor şi mediu ori pentru fondul 

piscicol, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani. 

Art. 80 
Structurile de ordine 

publică 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

sau rural 
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Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora în 

zona de competenţă a structurilor de 

poliţie transporturi 

Arme, Explozivi și 

Substanțe Periculoase 

dacă fapta se comite cu arme, 

explozivi sau substanţe periculoase 

Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 

amendă următoarele fapte: 

    a) exploatarea de agregate minerale în zona costieră şi în zonele de protecţie; 

    b) tăierea ori distrugerea arborilor, arbuştilor, tufelor şi a culturilor perene din 

zona costieră; 

    c) continuarea activităţilor după încetarea drepturilor obţinute în baza 

prezentei ordonanţe de urgenţă; 

    d) utilizarea produselor chimice toxice în exploatările piscicole situate în 

zona costieră; 

    e) introducerea în unităţile de acvacultură de specii exotice fără avizul 

autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor; 

    f) utilizarea pesticidelor şi îngrăşămintelor pe bază de azotaţi pentru îngrijirea 

pădurilor din zona costieră; 

    g) desecarea zonelor umede din zona costieră pentru înfiinţarea de plantaţii; 

    h) acordarea de acte tehnico-juridice pentru depozitarea, evacuarea sau 

introducerea în mediul din zona costieră a substanţelor prevăzute în anexa nr. 

2; 

    i) utilizarea în zona costieră a materialelor de construcţii neecologice, precum 

şi a adezivilor toxici; 

    j) accesul tuturor tipurilor de autovehicule, cu excepţia celor pentru 

aprovizionare şi întreţinere, în zona dunelor, plajelor şi a habitatelor 

vulnerabile; 

    k) construcţia şi ocuparea de terenuri în zonele delimitate în planurile de 

amenajare a teritoriului ca zone cu risc natural de inundaţii şi eroziuni. 

 

 

 

 

 

Art. 81 

Structurile de ordine 

publică 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

sau rural. 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora în 

zona de competenţă a structurilor de 

poliţie transporturi 

Arme, Explozivi și 

Substanțe Periculoase 

dacă fapta se comite cu arme, 

explozivi sau substanţe periculoase 
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46. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată 

Fapta persoanei care utilizează sumele destinate asigurării pentru accidente de 

muncă și boli profesionale în alte scopuri decât cele prevăzute de lege constituie 

infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. 

Art. 98 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

47. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice 

Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

 

Art. 4 

(1) Legea bugetară anuală prevede și autorizează, pentru anul bugetar, 

veniturile și cheltuielile bugetare, precum și reglementări specifice exercițiului 

bugetar. 

(2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, sub forma creditelor de 

angajament și creditelor bugetare, în cadrul cărora se angajează, se 

ordonanțează și se efectuează plăți, reprezintă limite maxime care nu pot fi 

depășite. 

(3) Angajarea cheltuielilor din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se face 

numai în limita creditelor de angajament și în scopurile pentru care au fost 

aprobate. 

(4) Angajarea cheltuielilor peste creditele de angajament și utilizarea 

creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate atrag răspunderea celor 

vinovați, în condițiile legii. 

(5) Pentru acțiunile anuale și multianuale se înscriu în buget, distinct, creditele 

de angajament și creditele bugetare. 

(6) În vederea realizării acțiunilor anuale și multianuale, ordonatorii de credite 

încheie angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin 

buget pentru anul bugetar respectiv. 

 

 

 

Art. 71 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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48.        Legea audiovizualului nr. 504/2002  

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an 

sau cu amendă transmisia serviciilor de programe de televiziune ori de 

radiodifuziune fără licenţă de emisie sau licenţă de utilizare a frecvenţelor radio 

în sistem digital terestru. 

(2) În cazul săvârşirii infracţiunilor prevăzute la alin. (1) instanţa poate dispune 

şi aplicarea dispoziţiilor Codului penal privind confiscarea specială. 

 

Art. 96 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei, prin prisma specificului pe 

care îl reprezintă producerea 

acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei, prin prisma specificului pe 

care îl reprezintă producerea 

acestora în mediul rural 

49. O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite 

Fapta unei persoane de a invoca în faţa unei autorităţi sau instituţii publice 

existenţa unei autorizări ca urmare a procedurii aprobării tacite, omiţând cu 

ştiinţă prezentarea răspunsului ori a notificării primite în cadrul procesului de 

autorizare potrivit art. 6 alin. (4), constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
Art. 15 

Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

Fapta funcţionarului public care, având cunoştinţă de solicitarea de autorizare 

şi de documentaţia acesteia, cu bună ştiinţă nu soluţionează cererea în termenul 

prevăzut de lege şi face să intervină prezumţia legală a aprobării tacite constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. 

 

 

 

 

 

 

Art. 151 

Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

50. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată 

(5) Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii 

contravenționale, în condițiile legii, și numai după ce a remediat deficiențele 

care au condus la sistarea activității prin încheierea contractului individual de 

muncă, transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul 

general de evidență a salariaților sau, după caz, încetarea suspendării 

Art. 260 

alin. (6) 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 
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contractului individual de muncă și prezentarea documentelor care dovedesc 

plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale 

care se cuvin lucrătorului pentru perioada în care a prestat activitate nedeclarată. 

(6) Reluarea activității cu încălcarea dispozițiilor alin. (5) constituie infracțiune 

și se sancționează cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an 

sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabilește pentru 

salariații încadrați în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul 

salariului minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut de lege. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și infracțiunea constând 

în refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente 

documentele legale, în scopul împiedicării verificărilor privitoare la aplicarea 

reglementărilor generale și speciale în domeniul relațiilor de muncă, securității 

și sănătății în muncă, în termen de cel mult 15 zile de la primirea celei de-a doua 

solicitări. 

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și infracțiunea constând 

în împiedicarea sub orice formă a organelor competente de a intra, în condițiile 

prevăzute de lege, în sedii, incinte, spații, terenuri sau mijloace de transport pe 

care angajatorul le folosește în realizarea activității lui profesionale, pentru a 

efectua verificări privitoare la aplicarea reglementărilor generale și speciale în 

domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă. 

Art. 264 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

(1) Încadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea condițiilor legale de 

vârstă sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activități cu încălcarea 

prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor constituie 

infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(2) Primirea la muncă a unei persoane aflate în situație de ședere ilegală în 

România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane, constituie 

infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(3) Dacă munca prestată de persoanele prevăzute la alin. (2) sau la art. 264 alin. 

(4) este de natură să le pună în pericol viața, integritatea sau sănătatea, pedeapsa 

este închisoarea de la 6 luni la 3 ani. 

(4) În cazul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (2) și (3) și la 

art. 264 alin. (4), instanța de judecată poate dispune și aplicarea uneia sau mai 

multora dintre următoarele pedepse complementare: 

Art. 265 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 
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a) pierderea totală sau parțială a dreptului angajatorului de a beneficia de 

prestații, ajutoare ori subvenții publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene 

gestionate de autoritățile române, pentru o perioadă de până la 5 ani; 

b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui 

contract de achiziții publice pentru o perioadă de până la 5 ani; 

c) recuperarea integrală sau parțială a prestațiilor, ajutoarelor ori subvențiilor 

publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritățile 

române, atribuite angajatorului pe o perioadă de până la 12 luni înainte de 

comiterea infracțiunii; 

d) închiderea temporară sau definitivă a punctului ori a punctelor de lucru în 

care s-a comis infracțiunea sau retragerea temporară ori definitivă a unei licențe 

de desfășurare a activității profesionale în cauză, dacă acest lucru este justificat 

de gravitatea încălcării. 

(5) În cazul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (2) și (3) și la 

art. 264 alin. (4), angajatorul va fi obligat să plătească sumele reprezentând: 

a) orice remunerație restantă datorată persoanelor angajate ilegal. Cuantumul 

remunerației se presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu 

excepția cazului în care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul; 

b) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale 

pe care angajatorul le-ar fi plătit dacă persoana ar fi fost angajată legal, inclusiv 

penalitățile de întârziere și amenzile administrative corespunzătoare; 

c) cheltuielile determinate de transferul plăților restante în țara în care 

persoana angajată ilegal s-a întors de bunăvoie sau a fost returnată în condițiile 

legii. 

(6) În cazul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (2) și (3) și la 

art. 264 alin. (4) de către un subcontractant, atât contractantul principal, cât și 

orice subcontractant intermediar, dacă au avut cunoștință de faptul că 

subcontractantul angajator angaja străini aflați în situație de ședere ilegală, pot 

fi obligați de către instanță, în solidar cu angajatorul sau în locul 

subcontractantului angajator ori al contractantului al cărui subcontractant direct 

este angajatorul, la plata sumelor de bani prevăzute la alin. (5) lit. a) și c). 
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51. Legea minelor nr. 85/2003 

(2) Executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă, cu excepţia cazurilor 

prevăzute la art. 29, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 

luni la 3 ani ori cu amendă. 

Art. 57 

alin. (2) 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

52. 
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice,  

a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 

(1) Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fondatorul, 

administratorul sau reprezentantul legal al grupului, care: 

    a) foloseşte, cu rea-credinţă, bunuri ori creditul de care se bucură grupul într-

un scop contrar intereselor acestuia sau în folosul lui propriu ori pentru a 

favoriza o altă persoană juridică în care are interese direct sau indirect; 

    b) se împrumută, sub orice formă, în alte condiţii decât cele expres permise 

de lege, direct sau printr-o persoană interpusă, de la grupul pe care îl 

administrează, de la o societate controlată de acesta ori face ca una dintre aceste 

persoane juridice să îi acorde vreo garanţie pentru datorii proprii; 

    c) încalcă dispoziţiile art. 165 alin. (3). 

(2) Se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani persoana prevăzută la alin. 

(1) care încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive 

ori care nu puteau fi distribuite. 

Art. 225 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă administratorul 

ori reprezentantul legal al grupului, care: 

    a) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la fuziunea ori la 

divizarea societăţii comerciale sau la reducerea capitalului grupului, înainte de 

expirarea termenelor prevăzute de lege; 

    b) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la reducerea 

capitalului grupului, fără ca membrii să fi fost executaţi pentru efectuarea 

vărsământului datorat ori fără ca aceştia să fi fost scutiţi prin hotărârea adunării 

generale de plata vărsămintelor ulterioare; 

    c) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la fuziunea, divizarea, 

dizolvarea, reorganizarea sau reducerea capitalului social, fără informarea 

organului judiciar ori cu încălcarea interdicţiei stabilite de acesta, în cazul în 

care faţă de societatea comercială s-a început urmărirea penală. 

Art. 226 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă 

administratorul care: 

    a) încalcă, direct ori prin persoane interpuse sau prin acte simulate, 

dispoziţiile art. 220; 

Art. 227 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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    b) nu convoacă adunarea generală în cazurile prevăzute de lege; 

    c) emite titluri negociabile reprezentând părţi de interes ale unui grup de 

interes economic. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi membrul grupului de 

interes economic care încalcă dispoziţiile art. 162. 

Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă fondatorul, 

administratorul ori cenzorul care îşi exercită funcţiile sau însărcinările cu 

încălcarea dispoziţiilor art. 120 alin. (3) şi (4) referitoare la incompatibilitate. 
Art. 228 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Dispoziţiile art. 223 - 227 se aplică şi lichidatorului. Art. 229   

Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă lichidatorul 

care face plăţi asociaţilor cu încălcarea dispoziţiilor art. 210. 
Art. 230 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

53. Legea nr. 191/2003 privind infracţiunile la regimul transportului naval 

(1) Conducerea unei nave de către o persoană fără brevet sau fără certificat de 

capacitate corespunzător constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de 

la un an la 5 ani. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează fapta comandantului ori 

a altei persoane care încredinţează cu ştiinţă conducerea navei unei persoane 

fără brevet sau certificat de capacitate corespunzător ori căreia exercitarea 

dreptului de a conduce i-a fost suspendată. 

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi fapta persoanei care 

încredinţează cu ştiinţă conducerea navei unei persoane care suferă de o boală 

psihică ori se află sub influenţa unor substanţe psihoactive. 

Art. 2 

Poliție transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Serviciul de Poliție  

„Delta Dunării” 

modalități de săvârșire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile navigabile 

Punerea în navigaţie a unei nave fără a avea echipaj minim de siguranţă 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. 
Art. 3 Poliție transporturi 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Exercitarea atribuţiilor de serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau a 

altor substanţe interzise de autoritatea de reglementare constituie infracţiune şi 

se pedepseşte cu amendă. 

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită de către personalul navigant 

care asigură direct siguranţa navigaţiei, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni 

la 2 ani sau amenda. 

(3) Este considerată sub influenţa băuturilor alcoolice persoana care are o 

îmbibaţie alcoolică în sânge de până la 0,80 g/l alcool pur în sânge. 

(4) Dispoziţiile alin. (1) - (3) nu se aplică ambarcaţiunilor de agrement. 

Art. 4 Poliție transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Conducerea unei nave sau exercitarea atribuţiilor de serviciu de către o 

persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică mai mare de 0,80 g/l alcool pur 
Art. 5 Poliție transporturi 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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în sânge sau se află sub influenţa unor substanţe psihoactive constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită de personalul navigant care 

asigură direct siguranţa navigaţiei, pedeapsa este închisoarea de la un an la 5 

ani. 

Refuzul de a se supune sau sustragerea persoanelor prevăzute la art. 4 şi 5 de la 

prelevarea de mostre biologice necesare stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei 

unei substanţe psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare 

de la un an la 5 ani. 

Art. 6 Poliție transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Părăsirea fără aprobare a postului sau a navei de către un membru al 

echipajului ori de către pilot, în timpul efectuării serviciului, dacă prin aceasta 

s-ar fi putut întrerupe navigaţia ori pune în pericol siguranţa navei, a încărcăturii 

sau a echipajului, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 

luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită de comandant sau de 

înlocuitorul acestuia, pedeapsa este închisoarea de la un an la 5 ani. 

Art. 7 Poliție transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Fapta de a dormi în timpul serviciului de cart sau de gardă, dacă prin aceasta 

s-ar fi putut întrerupe navigaţia ori pune în pericol siguranţa navei, a încărcăturii 

sau a echipajului, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut ca urmare un accident de navigaţie 

ce a produs consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 

ani şi interzicerea unor drepturi. 

Art. 8 Poliție transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Părăsirea navei de către comandant în caz de pericol, înainte de a-şi fi exercitat 

îndatoririle de serviciu pentru salvarea navei şi a echipajului, se pedepseşte cu 

închisoare de la 6 luni la 3 ani. 
Art. 9 Poliție transporturi 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Fapta comandantului unei nave de a nu îşi îndeplini obligaţiile de asistenţă 

şi salvare a navelor şi a persoanelor aflate în pericol pe apă ori, în caz de abordaj, 

de a nu comunica celorlalte nave datele necesare identificării navei proprii se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. 

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au fost săvârşite din culpă, pedeapsa este 

închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda. 

Art. 10 Poliție transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Schimbarea poziţiei, scoaterea din funcţiune, avarierea gravă sau distrugerea 

unui semnal de navigaţie costier ori plutitor, dacă prin aceasta s-ar fi putut pune 

în pericol siguranţa navigaţiei, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la 2 la 7 ani. 

Art. 11 Poliție transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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Dacă faptele prevăzute la art. 2 - 5 şi 7 - 11 au avut ca urmare un accident de 

navigaţie ce a produs consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea 

de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. 
Art. 12 Poliție transporturi 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Preluarea fără drept a comenzii sau a controlului unei nave se pedepseşte cu 

închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. 
Art. 13 Poliție transporturi 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani 

săvârşirea uneia dintre următoarele fapte: 

    a) împiedicarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale personalului navigant 

ambarcat, de punte, de maşini şi de telecomunicaţii; 

    b) comunicarea unor informaţii false, dacă a pus în pericol siguranţa 

navigaţiei; 

    c) falsificarea sau distrugerea jurnalelor de bord ori de maşini; 

    d) distrugerea ori avarierea echipamentelor de navigaţie sau perturbarea 

funcţionării lor. 

(2) Distrugerea sau avarierea unei nave ori a încărcăturii acesteia se pedepseşte 

cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. 

Art. 14 Poliție transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Plasarea pe o navă a unui dispozitiv, obiect ori a unei substanţe apte să distrugă 

nava sau să cauzeze acesteia ori încărcăturii pagube de natură să pună în pericol 

siguranţa navigaţiei constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 

la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. 

Art. 15 Poliție transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Faptele prevăzute la art. 13, art. 14 alin. (1) şi art. 15, săvârşite în scopul 

devierii navei de la itinerarul său, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu 

închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(2) Avarierea unei nave în scopul prevăzut la alin. (1) se pedepseşte cu 

închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. 

Art. 16 Poliție transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Luarea în stăpânire a unei platforme fixe sau exercitarea controlului asupra 

acesteia prin violenţă ori ameninţare cu violenţa constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi distrugerea unei 

platforme fixe sau cauzarea unor pagube de natură să pună în pericol securitatea 

acesteia. 

Art. 17 Poliție transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Plasarea pe o platformă fixă a unui dispozitiv sau a unei substanţe apte să 

distrugă platforma fixă ori de natură să pună în pericol siguranţa acesteia 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi 

interzicerea unor drepturi. 

Art. 18 Poliție transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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(2) În înţelesul prezentei legi, platforma fixă desemnează o insulă artificială, o 

instalaţie sau o lucrare ataşată permanent de fundul mării ori de cel al unei ape 

interioare, în vederea explorării sau exploatării resurselor ori pentru alte scopuri 

economice. 

Dacă faptele prevăzute la art. 13 - 17 au avut ca urmare consecinţe deosebit de 

grave, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. 
Art. 19 Poliție transporturi 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Blocarea şenalului navigabil, a unei dane sau zone a bazinului portuar şi 

neexecutarea ordinului căpitanului portului privind măsurile de deblocare 

constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani. 

(2) Dacă fapta a avut ca urmare întreruperea navigaţiei ori a activităţii portuare 

sau punerea în pericol a siguranţei navigaţiei ori a portului, pedeapsa este 

închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. 

Art. 21 Poliție transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Transportul de mărfuri periculoase la bordul navelor în apele naţionale 

navigabile fără respectarea prevederilor legale cu privire la stivuire, ambalare, 

etichetare, măsuri de protecţie, dacă s-ar pune în pericol siguranţa navigaţiei, 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani. 

Art. 22 Poliție transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Refuzul de a executa un ordin cu privire la îndatoririle de serviciu privind 

siguranţa navei şi a navigaţiei se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani 

sau cu amendă. 

(2) Când fapta este săvârşită de către comandantul navei, pedeapsa este 

închisoarea de la 6 luni la 3 ani. 

Art. 23 Poliție transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Lovirea sau alte violenţe ori vătămarea corporală, săvârşită de către inferior 

asupra superiorului sau de către superior asupra inferiorului în timpul ori în 

legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedeapsa 

prevăzută de Codul penal pentru această infracţiune, ale cărei limite se 

majorează cu o treime. 

Art. 24 Poliție transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Fapta pasagerului de a nu se supune în timpul călătoriei unui ordin dat de 

comandant sau secund ori de un alt ofiţer, pentru salvarea navei, se pedepseşte 

cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. 
Art. 25 Poliție transporturi 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Acţiunea penală pentru infracţiunile prevăzute la art. 23 alin. (1) şi art. 25 

se pune în mişcare la sesizarea comandantului sau a proprietarului ori a 

operatorului navei, după caz. 

(2) Acţiunea penală pentru infracţiunea prevăzută la art. 23 alin. (2) se pune în 

mişcare la sesizarea proprietarului sau a operatorului navei ori a organelor 

abilitate ale autorităţii navale, după caz. 

Art. 26 Poliție transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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(3) Acţiunea penală pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe ori de 

vătămare corporală prevăzută la art. 24 se pune în mişcare la plângerea 

prealabilă a persoanei vătămate. 

54. Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, republicată 

Racolarea, determinarea sau folosirea unei persoane majore lipsite de 

discernământ la comiterea unor acte cu caracter obscen, în scopul producerii de 

materiale pornografice, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. 

 
Art. 9 Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

și rural 

55. Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată 

(1) Încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de 

protecţie a oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 38 alin. (1), (4) şi (5) lit. a) 

şi b) şi dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiune şi se pedepseşte 

cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. 

(2) Încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de 

protecţie provizoriu a oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 31 alin. (1) şi 

dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.  

 

Art. 31 - (1) Prin ordinul de protecţie provizoriu se dispun, pentru o perioadă 

de 5 zile, una ori mai multe măsuri de protecţie, apte să contribuie la 

diminuarea riscului iminent constatat, dintre următoarele obligaţii sau 

interdicţii: 

    a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună, indiferent dacă 

acesta este titularul dreptului de proprietate; 

    b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor în locuinţa comună; 

    c) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă 

de victimă, faţă de membrii familiei acesteia, astfel cum sunt definiţi potrivit 

prevederilor art. 5, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de 

învăţământ a persoanei protejate; 

    d) obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de 

supraveghere; 

    e) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute.  

Art. 38 - (1) Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate 

este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei 

Art. 47 

Structurile de ordine 

publică – proximitate din 

mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei, 

prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în 

mediul urban în zona de 

responsabilitate a poliţistului de 

proximitate 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei, 

prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în 

mediul rural 

Poliția transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia pe 

căile şi în mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 
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poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un 

ordin de protecţie prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai 

multe dintre următoarele măsuri - obligaţii sau interdicţii: 

    a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă 

acesta este titularul dreptului de proprietate; 

    b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei; 

    c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a 

locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul 

să nu vină în contact cu victima; 

    d) cazarea/plasarea victimei, cu acordul acesteia, şi, după caz, a copiilor, 

într-un centru de asistenţă dintre cele prevăzute la art. 19; 

    e) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă 

de victimă, faţă de membrii familiei acesteia, astfel cum sunt definiţi potrivit 

prevederilor art. 5, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de 

învăţământ a persoanei protejate; 

    f) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone 

determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează 

periodic; 

    g) obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de 

supraveghere; 

    h) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în 

orice alt mod, cu victima; 

    i) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute; 

    j) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora. 

    (4) Pe lângă oricare dintre măsurile dispuse potrivit alin. (1), instanţa poate 

dispune şi obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie 

şi poate recomanda internarea voluntară sau, după caz, poate solicita 

internarea nevoluntară, în condiţiile Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei 

persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată. În cazul în care 

agresorul este consumator de substanţe psihoactive, instanţa poate dispune, cu 

acordul acestuia, integrarea acestuia într-un program de asistenţă a 

persoanelor consumatoare de droguri, conform art. 22 din Legea nr. 143/2000 

privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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    (5) Prin aceeaşi hotărâre, instanţa poate dispune luarea unei măsuri de 

control al respectării ordinului de protecţie şi pentru prevenirea încălcării 

acestuia, precum: 

    a) obligarea agresorului de a se prezenta periodic, la un interval de timp 

stabilit de instanţă potrivit împrejurărilor, la secţia de poliţie competentă cu 

supravegherea respectării ordinului de protecţie; 

    b) obligarea agresorului de a da informaţii organului de poliţie cu privire la 

noua locuinţă, în cazul în care prin ordin s-a dispus evacuarea lui din locuinţa 

familiei; 

56. Legea nr. 333/2003 privind paza bunurilor, obiectivelor şi protecţia persoanelor, republicată 

Desfăşurarea în scop comercial de activităţi de pază sau protecţie, de proiectare, 

producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei sau 

a componentelor acestora fără atestat ori fără licenţa de funcţionare prevăzută 

de lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani 

sau cu amendă. 

Art. 56 

Ordine publică - sisteme de 

securitate private 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

și rural 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Implicarea conducătorilor unităţilor cu pază proprie sau a personalului 

societăţilor specializate de pază şi protecţie în desfăşurarea de acţiuni de forţă, 

executări silite, recuperări de debite, conflicte de muncă ori de opunere la 

desfăşurarea acţiunilor de restabilire a ordinii de drept de către autorităţile 

publice competente, precum şi nerespectarea dispoziţiilor art. 20 se pedepsesc 

cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o 

infracţiune mai gravă. Art. 57 

Ordine publică - sisteme de 

securitate private 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

și rural 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 
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57. Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată 

(1) Împiedicarea prin violenţă sau ameninţare a specialistului împuternicit, în 

condiţiile legii, cu inspecţia infrastructurii de îmbunătăţiri funciare sau cu 

efectuarea de lucrări de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale acestei 

infrastructuri de a-şi îndeplini atribuţiile se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni 

la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Pornirea instalaţiilor de irigaţie pentru udarea culturilor de pe terenurile 

situate pe teritoriul unei organizaţii sau federaţii ori în cadrul unei amenajări de 

irigaţii aflate în administrarea Administraţiei, fără împuternicirea organizaţiei 

sau federaţiei ori fără încheierea prealabilă a unui contract sezonier cu 

Administraţia, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni 

la 2 ani sau cu amendă. 

Art. 82 

Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

58. Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată 

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau 

cu amendă: 

    a) intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau 

altor scopuri necurative, cum ar fi codotomia, cuparea urechilor, secţionarea 

corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor; 

    b) despărţirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de 

viaţă în vederea comercializării, exceptând îndepărtarea puilor de mamă înainte 

de perioada minimă specifică speciei pentru înţărcare; 

    c) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla 

agresivitatea, dacă le creează suferinţă. 

    (2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani 

sau cu amendă: 

    a) folosirea animalelor sălbatice aparţinând subîncrengăturii vertebrate, 

indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din 

natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane şi trupe de artişti 

ambulanţi, precum şi în orice alte tipuri de spectacole similare; 

    b) folosirea armelor cu tranchilizant asupra animalelor în alte situaţii decât 

pentru imobilizarea acestora; 

    c) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive; 

    d) rănirea cu intenţie a animalelor. 

    (3) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani: 

    a) uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept; 

    b) schingiuirea animalelor; 

Art. 25 
Structurile de poliție pentru 

protecția animalelor 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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    c) organizarea de lupte între animale sau cu animale; 

    d) zoofilia. 

    (4) În cazul condamnării pentru una dintre infracţiunile prevăzute la alin. (1) 

şi (2), instanţa poate dispune ca pedeapsă complementară interdicţia de a deţine 

animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani. 

 

Art. 251- Nu constituie infracţiune: 

    a) fapta persoanei de rănire sau ucidere a unui animal ca reacţie la atacul 

acestuia; 

    b) sterilizarea animalelor. 

59. Legea petrolului nr. 238/2004  

Executarea de operaţiuni petroliere fără permis sau acord petrolier constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. 
Art. 57 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

60. Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată 

(1) Fapta părintelui sau a reprezentantului legal al unui copil de a pretinde sau 

de a primi, pentru sine sau pentru altul, bani ori alte foloase materiale în scopul 

adopţiei copilului se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor 

drepturi. 

(2) Fapta persoanei care, fără drept, intermediază adoptarea unui copil, în scopul 

obţinerii de foloase materiale, se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani. 
Art. 107 

Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

61. Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital 

Desfăşurarea fără autorizaţie a oricăror activităţi sau operaţiuni pentru care 

prezenta lege cere autorizarea constituie infracţiune şi se sancţionează conform 

prevederilor art. 348 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2731 
Combaterea criminalității 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani şi 

interzicerea unor drepturi: 

a) prezentarea cu intenție de către administratorul, directorul sau directorul 

executiv al societății către acționari de situații financiare inexacte ori de 

informații nereale privind condițiile economice ale societății; 

b) Abrogat; 

c) Abrogat. 

Art. 279 
Combaterea criminalității 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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62. Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată 

Desfăşurarea fără drept a activităţilor pentru care prezenta lege prevede 

obligaţia deţinerii unei autorizaţii sau a unui aviz din partea Comisiei constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.    
Art. 144 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani: 

    a) utilizarea contribuţiei la fondul de pensii în alte scopuri decât cele 

prevăzute de prezenta lege; 

    b) nerespectarea prevederilor art. 28 referitoare la învestirea şi înstrăinarea 

activelor fondului de pensii de către administrator; 

    c) utilizarea disponibilităţilor băneşti ale unui participant la un fond de pensii 

în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege; 

    d) administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor de pensii private. 

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au produs consecinţe deosebit de grave, 

limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate. 

Art. 145 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Fapta agentului de marketing de a prezenta acte de aderare cu informaţii care 

nu corespund realităţii constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de 

la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
Art. 146 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Folosirea fără drept a sintagmei "fond de pensii" prevăzută la art. 56 alin. (1) 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă. 
Art. 147 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

63. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului 

(1) Constituie acte de terorism și se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege 

pentru infracțiunea săvârșită, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate, 

fără a se putea depăși maximul general de pedeapsă, și cu interzicerea unor 

drepturi, săvârșirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre 

următoarele fapte: 

a) acțiunile și inacțiunile îndreptate împotriva vieții, integrității corporale sau 

sănătății persoanelor ori având drept consecință moartea, lezarea integrității 

corporale ori afectarea sănătății fizice sau psihice a persoanei; 

b) lipsirea de libertate în mod ilegal; 

c) distrugerea și distrugerea calificată; 

d) comunicarea de informații false, care pune în pericol siguranța zborului 

sau navigației unei nave ori aeronave; 

e) săvârșirea, cu ajutorul unui dispozitiv, al unei arme sau al unei substanțe, 

a unui act de violență împotriva unei persoane aflate într-un aeroport civil, dacă 

fapta a pus în pericol siguranța și securitatea în acest aeroport, precum și 

săvârșirea oricărui act de violență fizică ori psihică asupra unei persoane aflate 

Art. 32 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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la bordul unei aeronave civile în zbor sau în pregătire de zbor ori asupra 

personalului navigant al acesteia; 

f) distrugerea sau deteriorarea gravă, cu ajutorul unui dispozitiv, al unei arme 

ori al unei substanțe, a instalațiilor unui aeroport civil sau a unei aeronave în 

serviciu ori care nu este în serviciu, dar se află pe un aeroport sau cauzarea de 

deteriorări care fac aeronava indisponibilă de zbor ori care sunt de natură să îi 

pună în pericol siguranța în zbor, precum și întreruperea serviciilor de aeroport, 

dacă fapta compromite sau este de natură a compromite siguranța și securitatea 

în acel aeroport; 

g) distrugerea sau deteriorarea instalațiilor ori a serviciilor de navigație 

aeriană sau perturbarea funcționării acestora, dacă fapta a pus în pericol 

siguranța zborului; 

h) plasarea pe o aeronavă civilă, prin orice mijloc, a unui dispozitiv sau a 

unei substanțe capabil/capabile să distrugă acea aeronavă ori să îi producă 

deteriorări care o fac inaptă de zbor sau care sunt de natură să pericliteze 

siguranța acesteia în zbor; 

i) preluarea fără drept a unei aeronave, prin orice mijloace, precum și 

exercitarea fără drept a controlului asupra acesteia; 

j) luarea în stăpânire a unei nave ori a unei platforme fixe sau exercitarea 

controlului asupra acesteia, prin violență ori amenințare; 

k) comiterea de violențe asupra unei persoane aflate la bordul unei nave ori 

al unei platforme fixe, dacă acest act este de natură să pericliteze siguranța navei 

ori a platformei fixe; 

l) distrugerea unei platforme fixe ori a unei nave sau cauzarea de daune 

platformei fixe ori încărcăturii unei nave, de natură să pericliteze siguranța 

platformei sau a navigației navei; 

m) plasarea pe o navă sau pe o platformă fixă, prin orice mijloc, a unui 

dispozitiv ori a unei substanțe apt/apte să le distrugă sau care să cauzeze 

platformei, navei ori încărcăturii sale daune ce compromit sau sunt de natură să 

pericliteze siguranța platformei ori a navigației navei; 

n) distrugerea sau avarierea în mod grav a platformei fixe ori a instalațiilor 

sau serviciilor de navigație ori producerea de grave perturbații în funcționare, 

dacă unul dintre aceste acte este de natură să pericliteze siguranța platformei 

fixe sau a navigației unei nave; 

o) nerespectarea regimului armelor și munițiilor, a regimului materialelor 

nucleare și al altor materii radioactive, nerespectarea regimului materiilor 
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explozive, nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați, 

precum și uzul de armă fără drept; 

p) atentatul care pune în pericol securitatea națională, atentatul contra unei 

colectivități și actele de diversiune; 

q) infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice; 

r) Abrogat 

(2) Pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1) nu se poate aplica pedeapsa 

amenzii. 

(3) Constituie act de terorism și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și 

interzicerea unor drepturi săvârșirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, 

a uneia dintre următoarele fapte: 

a) producerea, dobândirea, deținerea, transportul, furnizarea, utilizarea sau 

transferarea către alte persoane, direct ori indirect, de arme chimice sau 

biologice, dispozitive explozive de orice fel, precum și cercetarea în domeniu 

ori dezvoltarea de asemenea arme, inclusiv a celor radiologice sau nucleare; 

b) introducerea sau răspândirea în atmosferă, pe sol, în subsol ori în apă de 

produse, substanțe, materiale de orice fel, microorganisme sau toxine de natură 

să pună în pericol viața, sănătatea oamenilor ori a animalelor sau mediul 

înconjurător ori provocarea de incendii, inundații sau explozii care au drept 

efect punerea în pericol a vieților umane; 

c) perturbarea ori întreruperea aprovizionării cu apă, electricitate sau orice 

altă resursă naturală fundamentală, care poate avea ca efect punerea în pericol 

a vieților umane; 

d) distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unei 

instalații nucleare ori radiologice ce conține materiale radioactive, aparținând 

făptuitorului sau altuia, ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau 

securitate nucleară a unei astfel de instalații nucleare sau radiologice; 

e) orice alte acțiuni și inacțiuni, indiferent de modalitatea de săvârșire, prin 

care se realizează ori se urmărește distrugerea, degradarea sau aducerea în stare 

de neîntrebuințare, în întregime sau în parte, capturarea ori preluarea fără drept 

a controlului asupra unui bun, structură, infrastructură, sistem, rețea, instalație, 

resursă, serviciu, capacitate sau loc, public sau privat, dacă fapta este de natură 

să pună în pericol sau să asigure făptuitorului posibilitatea punerii în pericol a 

vieții, integrității corporale sau sănătății persoanelor ori dacă s-au produs 

consecințe deosebit de grave. 
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(4) Amenințarea, în realizarea oricăruia din scopurile prevăzute la art. 1, cu 

săvârșirea unei fapte din cele prevăzute la alin. (1) lit. a)-q) și alin. (3) lit. a)-e) 

constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani, fără ca 

pedeapsa aplicată să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege pentru 

infracțiunea care a format obiectul amenințării. 

(5) Dacă fapta prevăzută la alin. (4) este săvârșită de o persoană din conducerea 

unei entități teroriste, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12 ani. 

(6) Constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 5 la 15 ani 

capturarea sau preluarea fără drept a unui vehicul, dacă fapta a fost săvârșită în 

oricare din scopurile prevăzute la art. 1. 

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și 

interzicerea unor drepturi săvârșirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, 

a uneia dintre următoarele fapte: 

a) procurarea, deținerea, confecționarea, fabricarea, transportul sau 

furnizarea de produse ori tehnologii cu dublă utilizare sau de produse militare 

ori de materii explozive sau inflamabile, în scopul producerii de mijloace 

distructive, dispozitive explozive de orice fel, precum și a substanțelor chimice, 

biologice, radiologice ori nucleare, de natură să pună în pericol viața, sănătatea 

oamenilor, animalelor sau mediul; 

b) oferirea de instrucțiuni cu privire la fabricarea sau folosirea de explozivi, 

arme de foc sau orice alte arme, substanțe nocive sau periculoase, ori cu privire 

la tehnici sau metode specifice de săvârșire sau sprijinire a săvârșirii unui act de 

terorism, știind că respectivele competențe oferite sunt sau pot fi utilizate în 

acest scop. 

c) primirea sau însușirea de instrucțiuni prin autodocumentare cu privire la 

fabricarea sau folosirea de explozivi, arme de foc sau orice alte arme, substanțe 

nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici sau metode specifice de săvârșire 

sau sprijinirea săvârșirii unui act de terorism; 

d) furtul calificat săvârșit în vederea comiterii infracțiunilor prevăzute la art. 

32 alin. (1) și (3) și la alin. (1) și (2) din prezentul articol. 

(2) Constituie, de asemenea, infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 

la 10 ani și interzicerea unor drepturi săvârșirea uneia dintre următoarele fapte: 

a) înlesnirea trecerii frontierei, găzduirea ori facilitarea accesului în zona 

obiectivelor vizate a unei persoane despre care se cunoaște că a participat sau a 

comis ori urmează să participe sau să comită o infracțiune prevăzută la alin. (1) 

ori la art. 32 alin. (1) sau (3); 

Art. 33 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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b) culegerea sau deținerea, în scopul transmiterii, ori punerea la dispoziție de 

date și informații despre obiective vizate de o entitate teroristă; 

c) falsificarea de înscrisuri oficiale sau utilizarea acestora în scopul înlesnirii 

săvârșirii unui act de terorism; 

d) șantajul săvârșit în scopul comiterii unui act de terorism; 

e) Abrogat 

f) Abrogat 

Fapta de a solicita uneia sau mai multor persoane, direct sau indirect, prin orice 

mijloace, să săvârșească sau să sprijine săvârșirea unui act de terorism constituie 

infracțiune și se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea 

ce a făcut obiectul solicitării. 

Art. 331 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să 

săvârșească infracțiuni prevăzute de prezenta lege se pedepsește cu închisoare 

de la 6 luni la 3 ani ori cu amendă, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de 

lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat. 

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este comisă de un funcționar public, 

pedeapsa este închisoarea de la un an la 5 ani și interzicerea exercitării unor 

drepturi, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea 

la săvârșirea căreia s-a instigat. 

(3) Dacă instigarea publică a avut ca urmare comiterea infracțiunii la care s-a 

instigat, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru acea infracțiune. 

(4) Promovarea unui mesaj prin propagandă săvârșită prin orice mijloace, în 

public, cu intenția de a instiga la săvârșirea unui act de terorism, indiferent dacă 

mesajul susține sau nu în mod direct terorismul ori dacă au fost săvârșite sau nu 

respectivele infracțiuni, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de 

la 2 la 7 ani. 

Art. 332 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Fapta de a se asocia sau de a iniţia constituirea unei asocieri în scopul 

săvârşirii de acte de terorism ori aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei 

astfel de asocieri se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea 

unor drepturi, fără a se putea depăşi maximul pedepsei prevăzute de lege pentru 

infracţiunea ce intră în scopul asocierii. 

(2) Fapta de a conduce o entitate teroristă se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 

15 ani şi interzicerea unor drepturi. 

Art. 35 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Deplasarea unei persoane de pe teritoriul statului al cărui cetățean este sau 

de pe teritoriul căruia își are domiciliul sau reședința spre sau pe teritoriul unui 

alt stat decât cel al cărui cetățean sau rezident este, în scopul comiterii, 
Art. 351 Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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planificării ori pregătirii actelor de terorism sau participării la acestea ori pentru 

oferirea sau primirea de instruire sau pregătire pentru comiterea unui act de 

terorism ori pentru susținerea, în orice mod, a unei entități teroriste, constituie 

deplasare în scopuri teroriste și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și 

interzicerea unor drepturi. 

(2)Abrogat 

(3) Orice act de organizare sau de facilitare prin care se oferă asistență oricărei 

persoane pentru a se deplasa în străinătate în scopuri teroriste, știind că asistența 

astfel oferită este în acest scop, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și 

interzicerea unor drepturi. 

(1) Constituie infracțiune de finanțare a terorismului colectarea sau punerea la 

dispoziție, direct ori indirect, de fonduri, licite sau ilicite, cu intenția de a fi 

folosite sau cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot ori în parte, pentru 

săvârșirea actelor de terorism sau pentru susținerea unei entități teroriste și se 

pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi. 

(2) Săvârșirea unei infracțiuni în scopul obținerii de fonduri, cu intenția de a fi 

folosite sau cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot sau în parte, pentru 

săvârșirea actelor de terorism ori pentru susținerea unei entități teroriste, se 

pedepsește cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, al cărei 

maxim se majorează cu 3 ani. 

(3) Dacă fondurile obținute în condițiile alin. (2) au fost puse la dispoziția 

entității teroriste, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. 

(4) Abrogat 

Art. 36 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Alarmarea fără un motiv întemeiat, prin orice mijloace, direct sau indirect, a 

organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol, a organelor cu 

atribuții în domeniul securității naționale sau de menținere a ordinii publice, cu 

privire la săvârșirea unui act de terorism, efectuată în realizarea oricăruia din 

scopurile prevăzute la art. 1, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare 

de la un an la 3 ani sau cu amendă. 

Art. 38 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Accesarea în mod repetat de materiale de propagandă teroristă, prin 

intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicații 

electronice, precum și deținerea de astfel de materiale, în scopul însușirii 

ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare, constituie infracțiune 

și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin. (1), dacă este săvârșită în 

scopuri științifice sau academice. 

Art. 381 Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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64. Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată 

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 

amendă fapta membrului fondator, a administratorului, a preşedintelui societăţii 

cooperative ori a directorului executiv care: 

    a) prezintă cu rea-credinţă în prospectele, rapoartele şi comunicările adresate 

publicului date neadevărate asupra constituirii societăţii cooperative sau asupra 

condiţiilor economice ale acesteia ori ascunde cu rea-credinţă, în tot sau în 

parte, astfel de date; 

    b) prezintă, cu rea-credinţă, în adunarea generală a membrilor cooperatori o 

situaţie financiară inexactă sau date inexacte asupra condiţiilor economice ale 

societăţii cooperative, în vederea ascunderii situaţiei ei reale. 

Art. 112 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalitățile de săvârșire a 

faptei 

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 

amendă fapta administratorului, a preşedintelui societăţii cooperative ori a 

directorului executiv care: 

    a) foloseşte cu rea-credinţă bunurile sau creditul de care se bucură societatea 

cooperativă, într-un scop contrar intereselor acesteia ori în folosul propriu sau 

pentru a favoriza o altă societate cooperativă ori societate în care are interese 

direct sau indirect; 

    b) se împrumută sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de la 

societatea cooperativă pe care o administrează; 

    c) încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din beneficii fictive ori 

care nu puteau fi distribuite, în lipsa situației financiare interimare sau a situației 

financiare anuale, după caz. 

Art. 113 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalitățile de săvârșire a 

faptei 

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amendă fapta administratorului, a preşedintelui societăţii cooperative ori a 

directorului executiv care: 

    a) emite părţi sociale sau obligaţiuni cooperatiste la un preţ inferior valorii 

lor nominale; 

    b) nu respectă dispoziţiile legale referitoare la anularea părţilor sociale 

neachitate; 

    c) emite obligaţiuni cooperatiste fără respectarea dispoziţiilor legale sau 

emite părţi sociale care nu cuprind menţiunile cerute de prezenta lege; 

    d) nu respectă prevederile stabilite de prezenta lege privind înstrăinarea şi 

transmiterea folosinţei imobilizărilor corporale. 

Art. 114 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalitățile de săvârșire a 

faptei 
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Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu 

amendă fapta administratorului, a preşedintelui societăţii cooperative sau a 

directorului executiv care: 

    a) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale referitoare la fuziunea ori 

la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social înainte de expirarea 

termenelor prevăzute de prezenta lege; 

    b) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la reducerea 

capitalului social, fără ca membrii cooperatori să fi fost executaţi pentru 

efectuarea vărsământului datorat ori fără hotărârea adunării generale care îi 

scuteşte de plata vărsămintelor ulterioare; 

    c) nu convoacă adunarea generală în cazurile prevăzute de prezenta lege; 

    d) începe operaţiunile în numele unei societăţi cooperative înainte de a se fi 

efectuat vărsământul integral al capitalului social minim; 

    e) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la fuziunea, divizarea, 

dizolvarea, reorganizarea sau reducerea capitalului social, fără informarea 

organului judiciar ori cu încălcarea interdicţiei stabilite de acesta, în cazul în 

care faţă de societatea cooperativă s-a început urmărirea penală. 

Art. 115 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalitățile de săvârșire a 

faptei 

Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă fapta cenzorului 

care nu convoacă adunarea generală a membrilor cooperatori în cazurile în care 

este obligat prin lege. 
Art. 116 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalitățile de săvârșire a 

faptei 

65. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului 

(1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau 

cu amendă următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori 

sănătatea umană, animală sau vegetală: 

    a) arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile 

protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice; 

    b) poluarea accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, 

funcţionării instalaţiilor, echipamentelor tehnologice şi de tratare şi 

neutralizare, menţionate în prevederile acordului de mediu şi/sau 

autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu. 

(2) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau 

cu amendă următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori 

sănătatea umană, animală sau vegetală: 

Art. 98 

Structurile de ordine 

publică din mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Arme, explozivi şi 

substanţe periculoase 

dacă fapta are ca obiect substanţe şi 

deşeuri periculoase şi produse de 

protecţia plantelor 
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    a) poluarea prin evacuarea, în atmosferă sau pe sol, a unor deşeuri ori 

substanţe periculoase; 

    b) producerea de zgomote peste limitele admise, dacă prin aceasta se pune în 

pericol grav sănătatea umană; 

    c) continuarea activităţii după suspendarea acordului de mediu sau a 

autorizaţiei, respectiv a autorizaţiei integrate de mediu; 

    d) importul şi exportul unor substanţe şi preparate periculoase interzise sau 

restricţionate; 

    e) omisiunea de a raporta imediat despre orice accident major de către 

persoane ce au în atribuţii această obligaţie; 

f) producerea, livrarea sau utilizarea îngrăşămintelor chimice, precum şi a 

oricăror produse de protecţie a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate 

comercializării; 

    g) nerespectarea interdicţiilor privind utilizarea pe terenuri agricole de 

produse de protecţie a plantelor sau îngrăşăminte chimice; 

  h) producţia, importul, exportul, introducerea pe piaţă sau folosirea de 

substanţe care diminuează stratul de ozon, cu încălcarea dispoziţiilor legale în 

domeniu. 

(3) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani 

următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea 

umană, animală sau vegetală: 

    a) nesupravegherea şi neasigurarea depozitelor de deşeuri şi substanţe 

periculoase, precum şi nerespectarea obligaţiei de depozitare a îngrăşămintelor 

chimice şi produselor de protecţie a plantelor numai ambalate şi în locuri 

protejate; 

    b) producerea sau importul în scopul introducerii pe piaţă, precum şi 

utilizarea unor substanţe şi preparate periculoase fără respectarea prevederilor 

actelor normative în vigoare şi introducerea pe teritoriul României a deşeurilor 

de orice natură în scopul eliminării acestora; 

    c) transportul şi tranzitul de substanţe şi preparate periculoase, cu încălcarea 

prevederilor legale în vigoare; 

d) desfăşurarea de activităţi cu organisme modificate genetic sau produse ale 

acestora, fără a solicita şi a obţine acordul de import/export sau autorizaţiile 

prevăzute de reglementările specifice; 

    e) cultivarea plantelor superioare modificate genetic în vederea testării sau în 

scop comercial, fără înregistrarea prevăzută de lege; 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 
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    f) exploatarea, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, a unei instalaţii 

în care se desfăşoară o activitate periculoasă sau în care sunt depozitate ori 

utilizate substanţe sau preparate periculoase, de natură a provoca în afara 

instalaţiei decesul ori vătămarea corporală a unei persoane sau o daună 

semnificativă adusă mediului. 

(4) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani 

următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea 

umană, animală sau vegetală: 

    a) provocarea, datorită nesupravegherii surselor de radiaţii ionizante, a 

contaminării mediului şi/sau a expunerii populaţiei la radiaţii ionizante, 

omisiunea de a raporta prompt creşterea peste limitele admise a contaminării 

mediului, aplicarea necorespunzătoare ori neluarea măsurilor de intervenţie în 

caz de accident nuclear; 

    a1) deversarea, emiterea sau introducerea, cu încălcarea dispoziţiilor legale în 

domeniu, de surse de radiaţii ionizante în aer, apă sau sol care sunt de natură să 

provoace contaminarea mediului sau expunerea populaţiei la radiaţii ionizante; 

    b) descărcarea apelor uzate şi a deşeurilor de pe nave sau platforme plutitoare 

direct în apele naturale ori provocarea, cu ştiinţă, de poluare, prin evacuarea sau 

scufundarea în apele naturale, direct ori de pe nave sau platforme plutitoare, a 

unor substanţe ori deşeuri periculoase. 

(5) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani 

următoarele fapte: 

    a) continuarea activităţii care a cauzat poluarea după dispunerea încetării 

acestei activităţi; 

    b) neluarea măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor 

periculoase care au devenit deşeuri; 

    c) refuzul intervenţiei în cazul poluării accidentale a apelor şi a zonelor de 

coastă; 

    d) refuzul controlului la introducerea şi scoaterea din ţară a substanţelor şi 

preparatelor periculoase sau introducerea în ţară a culturilor de microorganisme, 

plante şi animale vii din flora şi fauna sălbatică, fără acordul eliberat de 

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. 

(6) Tentativa se pedepseşte. 

(7) În cazul infracţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi h) şi alin. (4) lit. a1), 

săvârşite din culpă, limitele de pedeapsă se reduc la jumătate. 
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(8) Infracţiunea prevăzută la alin. (3) lit. f), săvârşită din culpă, se pedepseşte 

cu pedeapsa închisorii, prevăzută la alin. (3), ale cărei limite speciale se reduc 

la jumătate, sau cu amendă. 

 (9) Prin derogare de la dispoziţiile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul 

infracţiunilor prevăzute în prezentul articol, suma corespunzătoare unei zile-

amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 500 lei şi 25.000 lei. 

66. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale 

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta 

contribuabilului care nu reface, cu intenţie sau din culpă, documentele de 

evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control. 

Art. 3 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani refuzul 

nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele 

legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, 

fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie. 
Art. 4 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 
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feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani 

împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condiţiile 

prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării 

verificărilor financiare, fiscale sau vamale. 

Art. 5 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

(1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu 

amendă reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la 

termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor 

prevăzute în anexa la prezenta lege. 

(2) Prevederea de la alin. (1) intră în vigoare la data de 1 martie 2022. Art. 61 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi 

interzicerea unor drepturi deţinerea sau punerea în circulaţie, fără drept, a 

timbrelor, banderolelor ori formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu 

regim special. 

(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi 

interzicerea unor drepturi tipărirea, folosirea, deţinerea sau punerea în 

circulaţie, cu ştiinţă, de timbre, banderole ori formulare tipizate, utilizate în 

domeniul fiscal, cu regim special, falsificate. 

 

Art. 7 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 10 ani şi 

interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a 

impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a 

unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general 

consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. 

Art. 8 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 
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(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 ani la 15 ani şi 

interzicerea unor drepturi asocierea în vederea săvârşirii faptei prevăzute la alin. 

(1). 

(3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte. 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

(1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 

2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul 

sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: 

    a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; 

    b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte 

documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor 

realizate; 

    c) evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a 

cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni 

fictive; 

    d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale 

aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de 

stocare a datelor; 

    e) executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte 

mijloace de stocare a datelor; 

    f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin 

nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile 

principale sau secundare ale persoanelor verificate; 

    g) substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe 

persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de 

procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală. 

(2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 

100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei 

prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. 

(3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 

500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei 

prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani. 

Art. 9 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

67. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 

Fapta persoanei prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) de a fi lăsat minorul într-un 

alt stat, cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c), e) şi g), 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 

amendă. 

Art. 51 Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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68. 
Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum 

şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată 

Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 

amendă următoarele fapte: 

    a) nedeclararea intenţionată de către donator a bolilor transmisibile sau a 

factorilor de risc cunoscuţi, după prealabila informare în cadrul examenului 

medical; 

    b) recoltarea de sânge de la o persoană fără consimţământul acesteia; 

    c) recoltarea de sânge de la un minor sau de la o persoană majoră lipsită de 

discernământ, în afara unor indicaţii medicale specifice stabilite de medicul 

curant; 

    d) organizarea activităţii transfuzionale în vederea obţinerii de avantaje 

materiale prin valorificarea sângelui şi a componentelor sanguine umane; 

    e) distribuţia şi utilizarea de sânge şi componente sanguine umane fără 

efectuarea controlului biologic regulamentar şi a procedurii de validare; 

    f) efectuarea de activităţi privitoare la donarea, colectarea, controlul biologic, 

prepararea, distribuţia şi administrarea sângelui şi a componentelor sanguine 

umane, fără autorizare din partea Ministerului Sănătăţii sau în alte condiţii decât 

cele prevăzute în autorizaţia legală ori fără acreditare pentru activităţile 

respective; 

    g) modificarea caracteristicilor biologice ale sângelui unei persoane, înainte 

de recoltare, fără consimţământul acesteia. 

Art. 40 Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

69. Legea nr. 289/2005 privind unele măsuri pentru prevenire şi combaterea fenomenului infracţional în domeniul transporturilor feroviare 

Pătrunderea fără drept urmată de refuzul părăsirii zonelor prevăzute la art. 1 şi 

2 de către o persoană neautorizată constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

amendă. 
Art. 4 Poliţie transporturi 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

70. O.U.G. nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României 

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 lit. a) constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

a) se interzice vânarea speciilor de păsări migratoare şi sedentare cuprinse în 

anexa nr. 1, pe întregul teritoriu al ţării; 

Art. 9 
Arme, explozivi şi 

substanţe periculoase 

 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

71. Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României 

(1) Introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau 

mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie 

infracţiunea de contrabandă şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi 

interzicerea unor drepturi. 

Art. 270 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de 

către un grup infracţional organizat  
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(2) Constituie, de asemenea, infracţiune de contrabandă şi se pedepseşte potrivit 

alin. (1): 

    a) introducerea în/sau scoaterea din ţară, prin locurile stabilite pentru 

controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a 

mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă sunt depăşite limitele 

cantitative prevăzute la art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul produselor 

accizabile supuse marcării, sau dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a 

mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 de lei, în cazul produselor 

accizabile nesupuse marcării, şi mai mare de 40.000 de lei în cazul celorlalte 

bunuri sau mărfuri; 

    b) introducerea în/sau scoaterea din ţară, de două sau mai multe ori în 

decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere 

de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un 

regim vamal, dacă prin fiecare introducere sau scoatere din ţară nu sunt depăşite 

limitele cantitative sau valorice prevăzute la lit. a), însă cumulat, sunt depăşite 

aceste limite; 

    c) înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamal. 

(3) Sunt asimilate infracţiunii de contrabandă şi se pedepsesc potrivit alin. (1) 

colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, 

desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un 

regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate 

săvârşirii acesteia, dacă sunt depăşite limitele cantitative sau valorice prevăzute 

la alin. (2) lit. a). 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

(1) Introducerea în sau scoaterea din ţară, fără drept, de arme, muniţii, materiale 

explozibile, precursori de explozivi restricţionaţi, droguri, precursori, materiale 

nucleare sau alte substanţe radioactive, substanţe toxice, deşeuri, reziduuri ori 

materiale chimice periculoase constituie infracţiunea de contrabandă calificată 

şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă 

legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare. 

(2) Pentru faptele prevăzute la alin. (1), săvârşite din culpă, limitele de pedeapsă 

se reduc la jumătate. 

(3) Prin derogare de la dispoziţiile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul 

infracţiunilor prevăzute în prezentul articol, suma corespunzătoare unei zile-

amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 500 lei şi 25.000 lei. 

Art. 271 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de 

către un grup infracţional organizat  

Arme, explozivi şi 

substanţe periculoase 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 
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şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau 

comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori la alte cantităţi de mărfuri 

sau bunuri decât cele prezentate în vamă constituie infracţiunea de folosire de 

acte nereale şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor 

drepturi. 

Art. 272 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de 

către un grup infracţional organizat  

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Arme, explozivi şi 

substanţe periculoase 

dacă fapta are ca obiect arme, 

muniţii sau substanţe periculoase 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau 

comerciale falsificate constituie infracţiunea de folosire de acte falsificate şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. 

Art. 273 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de 

către un grup infracţional organizat  

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Arme, explozivi şi 

substanţe periculoase 

dacă fapta are ca obiect arme, 

muniţii sau substanţe periculoase 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Faptele prevăzute la art. 270 - 273, săvârşite de una sau mai multe persoane 

înarmate ori de două sau mai multe persoane împreună, se pedepsesc cu 

închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. 

 

Art. 274 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de 

către un grup infracţional organizat  
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Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Arme, explozivi şi 

substanţe periculoase 

dacă fapta are ca obiect arme, 

muniţii sau substanţe periculoase 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

72. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată 

(1) Prelevarea sau transplantul de organe, țesuturi ori celule de origine umană 

de la donatori în viață fără consimțământ dat în condițiile legii constituie 

infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor 

drepturi. 

(2) Tentativa se pedepsește. 
Art. 154 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de 

către un grup infracţional organizat  

Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei 

dacă nu au fost săvârșite în condițiile 

prevăzute de art. 367 din Codul 

Penal 

Efectuarea unei prelevări atunci când prin aceasta se compromite o autopsie 

medico-legală, solicitată în condiţiile legii, constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 
Art. 155 Investigaţii criminale 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei  

(1) Fapta persoanei de a dona organe, ţesuturi sau celule de origine umană, în 

scopul obţinerii de foloase materiale, pentru sine ori pentru altul, constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(2) Constrângerea unei persoane să doneze organe, ţesuturi sau celule de origine 

umană constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi 

interzicerea unor drepturi. 

(3) Publicarea sau mediatizarea unor anunţuri privind donarea de organe, 

ţesuturi sau celule de origine umană, donare ce ar fi efectuată în scopul obţinerii 

unor foloase materiale pentru sine ori pentru altul, constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

Art. 156 

 
Investigaţii criminale 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei  

(1) Organizarea sau efectuarea prelevării de organe, ţesuturi ori celule de 

origine umană pentru transplant, în scopul obţinerii unui folos material pentru 
Art. 157 Investigaţii criminale 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei  
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donator sau organizator, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de 

la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi cumpărarea de organe, 

ţesuturi sau celule de origine umană, în scopul revânzării. 

(3) Tentativa se pedepseşte. 

(1) Introducerea sau scoaterea din ţară de organe, ţesuturi ori celule de origine 

umană fără autorizaţia specială emisă de Agenţia Naţională de Transplant 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi 

interzicerea unor drepturi. 

(2) Tentativa se pedepseşte. 

Art. 158 Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei  

(5) Fapta persoanei privind declararea neconformă cu realitatea 

constituie infracţiune de fals privind identitatea şi se pedepseşte conform 

prevederilor Codului penal. 
Art. 225 Investigaţii criminale 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(11) Reţinerea la nivelul furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi 

dispozitive medicale a cardurilor naţionale şi/sau utilizarea de către aceştia fără 

drept, în scopul raportării şi validării unor servicii 

medicale/medicamente/dispozitive medicale, constituie infracţiunea de fals 

privind identitatea, prevăzută la art. 327 din Codul penal, şi se pedepseşte 

conform prevederilor Codului penal. 

Art. 337 Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei  

(1) Practicarea profesiei de medic de către o persoană care nu are această calitate 

constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Art. 393 

Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliție transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

(1) Practicarea profesiei de medic stomatolog de către o persoană care nu are 

această calitate constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal. 

Art. 488 

Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliție transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 
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şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

(1) Amenințarea săvârșită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă 

contra unui medic, asistent medical, șofer de autosanitară, ambulanțier sau 

oricărui alt fel de personal din sistemul sanitar, aflat în exercițiul funcțiunii ori 

pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsește cu închisoare de 

la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(2) Lovirea sau orice acte de violență săvârșite împotriva persoanelor prevăzute 

la alin. (1), aflate în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul 

funcțiunii, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. 

(3) Vătămarea corporală săvârșită împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1), 

aflate în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, 

se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 6 ani. 

(4) Vătămarea corporală gravă săvârșită împotriva persoanelor prevăzute la 

alin. (1), aflate în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul 

funcțiunii, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani. 

Art. 652 Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei  

(1) Nerespectarea regulilor de bună practică în studiul clinic al medicamentelor 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu 

amendă. 

(2) Efectuarea de către personal necalificat în studiul clinic al medicamentelor 

a unor studii care necesită aprobarea ANMDMR se pedepseşte cu închisoare de 

la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

Art. 874 Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei  

73. O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului 

Desfăşurarea, fără drept, de activităţi dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (1), 

precum şi începerea desfăşurării activităţilor specifice unei instituţii de credit 

fără a obţine autorizaţia potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) constituie 

infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani. 

Art. 410 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Utilizarea neautorizată de către o persoană a unei denumiri specifice unei 

instituţii de credit, cu încălcarea dispoziţiilor art. 6, constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. 
Art. 411 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Împiedicarea, fără drept, a exercitării, potrivit prezentei legi, de către Banca 

Naţională a României a competenţelor sale de supraveghere a instituţiilor de 

credit constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani 

sau cu amendă. 

 

 

Art. 412 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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74. Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative 

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani sau 

cu amendă: 

    a) fapta de a utiliza contribuţia la fondul de pensii în alte scopuri decât cele 

prevăzute de prezenta lege; 

    b) fapta de a utiliza lichidităţile băneşti ale unui participant la un fond de 

pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege; 

    c) administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor de pensii 

facultative. 

(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau 

cu amendă desfăşurarea fără drept a unei activităţi pentru care prezenta lege 

prevede obligaţia deţinerii unei autorizaţii ori a unui aviz din partea Comisiei. 

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au produs consecinţe deosebit de grave, 

limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate. 

Art. 123 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

75. Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată 

(1) Constituie infracțiune în domeniul serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de 

la 50.000 lei la 100.000 lei următoarele fapte: 

    a) poluarea gravă, în orice mod, a sistemelor de alimentare cu apă și de 

canalizare a localităților; 

    b) nerespectarea zonelor de protecție a construcțiilor și instalațiilor aferente 

sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, instituite în conformitate cu 

normele tehnice și de protecție sanitară în vigoare, dacă aceste zone erau 

marcate în mod corespunzător, precum și distrugerea marcajelor care 

semnalizează aceste zone. 

(2) Constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani 

sau cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte: 

a) distrugerea, deteriorarea și manevrarea neautorizată a stăvilarelor, 

grătarelor, vanelor, a altor construcții și instalații hidrotehnice aferente 

sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, care afectează siguranța 

serviciilor, funcționarea normală și integritatea sistemelor de alimentare cu apă 

și de canalizare și produc efecte sau prejudicii materiale grave; 

b) împiedicarea accesului la construcțiile, instalațiile și echipamentele 

componente, prin amplasarea de construcții sau prin depozitarea de obiecte și 

materiale pe traseul aducțiunilor, conductelor, colectoarelor, canalelor, 

căminelor, hidranților exteriori etc. 

Art. 39 

 

Structurile de ordine 

publică din mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 
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76. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amendă: 

    a) angajarea, ordonanţarea şi efectuarea de plăţi peste limitele maxime ale 

sumelor aprobate la partea de cheltuieli, prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. 

(2); 

    b) angajarea cheltuielilor din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) peste limita 

creditelor bugetare aprobate; 

    c) exercitarea oricăror atribuţii cu implicaţii financiare pe toată perioada 

gestionării situaţiei de insolvenţă, conform prevederilor art. 75 alin. (11) - (13), 

de către ordonatorul principal de credite sau de către autoritatea deliberativă a 

unităţii administrativ-teritoriale aflate în procedură de insolvenţă. 

Art. 77 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

77. Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică 

Sustragerea de energie termică constituie infracţiune de furt şi se pedepseşte 

conform prevederilor Legii nr. 286/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Art. 471 

Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcţionării grupurilor de 

măsurare a energiei termice ori distrugerea sigiliilor aplicate acestora constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

Art. 48 

Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

Montarea şi punerea în funcţiune a unor instalaţii sau echipamente în interiorul 

unei locuinţe sau al unui condominiu, care pun în pericol sănătatea populaţiei Art. 491 Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 
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sau integritatea infrastructurii edilitare, constituie infracţiune şi se pedepseşte 

cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

78. Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 

(1) Constituie infracțiune de braconaj și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni 

la 3 ani sau cu amendă, următoarele fapte: 

a) vânătoarea practicată de persoane care nu posedă permis de vânătoare, cu 

excepția cazurilor prevăzute la art. 32; 

b) vânătoarea fără respectarea condițiilor înscrise în autorizația de 

vânătoare; 

c) tentativa de a practica sau practicarea vânătorii fără a fi înscris în 

autorizația de vânătoare individuală sau colectivă eliberată în condițiile legii de 

gestionar, pentru fondul cinegetic respectiv; 

d) practicarea vânătorii cu lațuri, ogari sau metiși de ogari; 

e) emiterea de autorizații de vânătoare prin care se depășesc cotele de recoltă 

și cifrele de intervenție aprobate pentru fiecare gestionar; 

f) vânarea speciilor de vânat strict protejate în alte condiții decât cele legale; 

g) vânătoarea în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", în parcuri naționale, 

în rezervații științifice, în zonele cu protecție strictă sau în zonele de protecție 

integrală din celelalte arii naturale protejate, altfel decât în condițiile art. 391; 

h) vânătoarea în perimetrul intravilan construit sau împrejmuit, altfel decât 

în condițiile art. 34; 

i) vânătoarea păsărilor migratoare de apă în ariile de protecție specială 

avifaunistică în care vânătoarea este interzisă și a speciilor care fac obiectul 

protecției în ariile speciale de conservare cuprinse în fondurile cinegetice, fără 

respectarea prevederilor referitoare la vânătoare, din planurile de management 

ale ariilor protejate; 

j) urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic aparținând altui gestionar, 

fără acordul acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare 

neînchisă în toc și în afara căilor de comunicație; 

k) vânătoarea pe alt fond cinegetic decât cel pe care vânătorul este autorizat 

să vâneze; 

Art. 42 

Arme, explozivi şi 

substanţe periculoase 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Serviciul de Poliție 

„Delta Dunării” 

modalități de săvârșire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

teritoriul Deltei Dunării 
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l) vânarea în afara perioadelor legale de vânătoare la specia respectivă, 

conform anexei nr. 1 și prevederilor art. 36 sau aprobării date pentru speciile 

din anexa nr. 2; 

m) vânătoarea la lumina farurilor sau a dispozitivelor de iluminare, prin 

utilizarea lor în timpul deplasării, precum și prin fixarea vânatului în vederea 

tragerii prin metoda la pândă și vânătoarea prin folosirea dispozitivelor 

prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. ad); 

n) vânarea mamiferelor și păsărilor cu mijloace neautorizate; 

o) utilizarea, indiferent de scop, a substanțelor chimice care provoacă 

intoxicarea, sterilitatea sau moartea exemplarelor de faună cinegetică, cu 

excepţia situaţiilor prevăzute la art. 1 lit. ad); 

p) vânarea urșilor la nadă sau la bârlog; 

q) accesul în fondurile cinegetice sau practicarea vânătorii cu capcane 

neautorizate, păsări de pradă și arcuri; 

r) accesul în fondurile cinegetice sau vânătoarea cu arbalete, arme la care 

percuția cartușului se realizează pe ramă ori cu alte arme decât cele autorizate 

sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România; 

s) practicarea vânătorii cu armă altfel decât ținută în mână. 

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani, 

dacă au fost săvârșite: 

a) de o persoană cu atribuții de serviciu în domeniul vânătorii, precum și de 

reprezentanții persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea 

vânatului sau vânătoarea; 

b) recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică strict protejate de 

pe suprafețele din intravilan, din zona strict protejată și din zona-tampon din 

cuprinsul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", altfel decât în condițiile 

derogărilor stabilite conform legii; 

c) vânătoarea pe timp de noapte, cu excepția speciilor la care vânătoarea este 

permisă în acest interval, conform reglementărilor privind organizarea și 

practicarea vânătorii. 

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an 

sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f1) şi art. 39 alin. 

(1) lit. g) şi z). 

(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau 

cu amendă nerespectarea prevederilor art. 39 lit. ș). 

Art. 43 

Arme, explozivi şi 

substanţe periculoase 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Serviciul de Poliție 

„Delta Dunării” 

modalități de săvârșire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

teritoriul Deltei Dunării 
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Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu 

amendă: 

a) scoaterea din țară a trofeelor de vânat cu valoare de patrimoniu național, 

fără respectarea reglementărilor emise de administrator; 

b) vânarea speciilor de vânat cuprinse în anexa nr. 2 în alte condiții decât 

cele ale derogărilor; 

c) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic; 

d) transportul vânatului dobândit în condițiile art. 42 sau găsit împușcat ori 

tranșat în teren, comercializarea, naturalizarea și orice operațiuni privind 

vânatul sau părți ori produse ușor identificabile provenite de la acesta, dobândite 

fără respectarea condițiilor legii; 

e) eliberarea, însușirea și folosirea permiselor de vânătoare în alte condiții 

decât cele prevăzute la art. 27-29 și 31; 

f) eliberarea de autorizații pentru vânătoare în perimetrul construit sau 

împrejmuit din intravilan și în ariile naturale protejate sau în porțiunile din 

acestea în care vânătoarea este interzisă, fără aprobarea administratorilor 

acestora; 

g) împiedicarea, prin exercitarea de acte de violență, a desfășurării 

activităților de vânătoare în condițiile art. 4 alin. (2); 

h) vânătoarea practicată fără poliță de asigurare pentru accidente și 

răspundere civilă în legătură cu calitatea de vânător. 

Art. 44 
Arme, explozivi şi 

substanţe periculoase 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Nemarcarea prin semne vizibile a limitelor zonelor cu protecție strictă, a zonelor 

de protecție integrală și a zonelor tampon, de către administratorul ariei naturale 

protejate respective, constituie infracțiune și se pedepsește cu amendă de la 

5.000 lei la 10.000 lei. 

Art. 45 
Arme, explozivi şi 

substanţe periculoase 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

79. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu 

amendă săvârşirea următoarelor fapte: 

    a) scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri 

de pe raza ariei naturale protejate, cu excepţia celor aflate în zonele de 

dezvoltare durabilă, pentru alte obiective decât cele prevăzute la art. 27 alin. 

(1); 

    b) scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de 

terenuri de pe raza ariei naturale protejate fără acordul Agenţiei Naţionale 

pentru Arii Naturale Protejate sau, după caz, al administratorului, emis potrivit 

prevederilor art. 27 alin. (2); 

Art. 52 

Structurile de ordine 

publică din mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban  

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 
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    c) nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (1); 

    d) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (1) şi (2); 

    e) vânarea speciilor de păsări prevăzute în anexa nr. 5 C în perioadele de 

reproducere şi creştere a puilor; 

    f) vânarea speciilor de păsări migratoare prevăzute în anexa nr. 5 C în 

perioada lor de reproducere sau pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de 

cuibărit; 

    g) capturarea sau uciderea speciilor de faună sălbatică prevăzute în anexele 

nr. 5 A, 5 B, 5 C, 5 D şi 5 E şi pentru cazurile în care se aplică derogări, conform 

prevederilor art. 38, prelevarea, capturarea sau uciderea speciilor prevăzute în 

anexele nr. 4 A şi 4 B cu metodele sau mijloacele prevăzute în anexa nr. 6; 

    h) capturarea sau uciderea speciilor sălbatice cu mijloace nelegale; 

    h1) comerţul cu exemplare din speciile prevăzute în anexele A şi B la 

Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind 

protecţia speciilor, faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea, 

publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L61 din 3 martie 

1997, cu modificările şi completările ulterioare, ori cu părţi sau derivate ale 

acestora, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, cu excepţia cazurilor în 

care fapta afectează o cantitate mică de astfel de exemplare şi are un impact 

nesemnificativ asupra stării de conservare a speciilor; 

    i) amplasarea de construcţii, investiţii în afara zonelor de dezvoltare durabilă 

din ariile naturale protejate, cu excepţia celor destinate administrării ariei 

naturale protejate, a celor destinate prevenirii unor calamităţi naturale şi a celor 

realizate în scopul asigurării securităţii naţionale. 

(2) Pentru săvârşirea din culpă a faptelor prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi h1), 

pedeapsa este amenda. 

(3) Prin derogare de la dispoziţiile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul 

infracţiunii prevăzute la alin. (1), suma corespunzătoare unei zile-amendă 

pentru persoana juridică este cuprinsă între 500 lei şi 25.000 lei. 

Arme, Explozivi și 

Substanțe Periculoase 

dacă fapta are ca obiect arme 

explozivi sau substanţe periculoase 

Servicul de Poliție 

„Delta Dunării” 

modalităţile de săvârșire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

teritoriul Deltei Dunării 

80. Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive 

Fapta persoanei căreia i s-a aplicat sancţiunea contravenţională complementară 

a interzicerii accesului la unele competiţii sau jocuri sportive de a se afla în 

arena sportivă unde se desfăşoară o competiţie sau un joc sportiv de natura celor 

pentru care s-a dispus interdicţia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. 

Art. 31 Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 
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Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Opunerea cu violenţă faţă de personalul de ordine şi siguranţă sau faţă de forţele 

de ordine ori împiedicarea acestora de a-şi exercita atribuţiile specifice, cu 

ocazia desfăşurării unei competiţii sau a unui joc sportiv, constituie infracţiune 

şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu 

constituie o infracţiune mai gravă. 
Art. 32 

Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

81. O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 

Următoarele fapte constituie infracțiuni și se pedepsesc cu amendă și 

interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între un an și 3 ani: 

    a) pescuitul comercial sau sportiv fără licență sau autorizație de pescuit; 

    b) pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiție, 

și distrugerea icrelor embrionate de pește în zonele de reproducere naturală; 

    c) reducerea debitului și a volumului de apă pe cursurile de apă, în scopul 

pescuitului ilegal; 

    d) deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescărești sau cu 

unelte de pescuit de orice fel, de către persoane neautorizate, a canalelor și a 

gârlelor de legătură cu lacurile, bălțile ori cu terenurile inundabile;  

    e) pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode și 

mijloace, al peștilor și al altor viețuitoare acvatice, în perioada de prohibiție; 

    f) procesarea, fără drept, a produselor obținute din pescuit sau acvacultură; 

    g) pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă 

sub dimensiunile minime legale;  

    h) deținerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peștelui 

și altor viețuitoare acvatice obținute din pescuit ori produselor din pește. 

Documentele de proveniență vor însoți mărfurile, indiferent de locul în care 

acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin 

documente de proveniență se înțelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul 

Art. 64 

Structurile de ordine 

publică din mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei, 

prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în 

mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Serviciul de Poliție 

„Delta Dunării” 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora în 

Delta Dunării 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 
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de însoțire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte 

documente stabilite prin lege; 

    i) producerea, importul, comercializarea, deținerea sau folosirea la pescuit de 

către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârșelor, 

vintirelor, precum și a altor tipuri de unelte de pescuit comercial; 

    j) pescuitul cu japca, cu ostia, sulița, țepoaica și cu orice alte unelte 

înțepătoare sau agățătoare, prin greblare sau harponare; 

    k) producerea, importul, deţinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor 

de plasă de tip monofilament, cu excepţia setcilor folosite pentru pescuitul 

calcanului, cu mărimea ochiului de minimum 400 mm; 

    l) pescuitul cu alte unelte sau scule neautorizate; 

    m) pescuitul ilegal și pescuitul neraportat al calcanului. 

Arme, explozivi şi 

substanţe periculoase 

dacă fapta se comite cu arme, 

explozivi sau substanţe periculoase 

(1) Următoarele fapte constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 

6 luni la 3 ani și interzicerea dreptului de a pescui o perioadă cuprinsă între un 

an și 3 ani:  

    a) pescuitul electric, deținerea aparatelor și dispozitivelor care distrug 

resursele acvatice vii prin curentare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul 

cu substanțe toxice și narcotice de orice fel, precum și folosirea armelor de foc 

în scopul omorârii peștilor sau altor viețuitoare acvatice; 

    b) pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor marine. 

    c) pescuitul, deținerea, transportul, comercializarea sturionilor capturați pe 

teritoriul României din habitatele piscicole naturale, precum și a produselor și 

subproduselor obținute din aceștia, fără respectarea prevederilor legale în 

vigoare, cu excepția celor proveniți din acvacultură, pentru care se face dovada 

originii prin documente și marcaje justificative legale. 

    (2) Tentativa se pedepsește. 

Art. 65 

Structurile de ordine 

publică din mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

sau rural 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural, 

de către persoane fizice 

Serviciul de Poliție 

„Delta Dunării” 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora în 

fondul piscicol național 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 
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Arme, explozivi şi 

substanţe periculoase 

dacă fapta se comite cu arme, 

explozivi sau substanţe periculoase 

82. O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii 

(1) Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage 

răspunderea penală, civilă, administrativă sau disciplinară, după caz. 

(2) Eliberarea de documente din dosare sau de copii de pe astfel de documente 

ori furnizarea de informaţii din dosare de către personalul Consiliului Naţional 

pentru Studierea Arhivelor Securităţii, cu nerespectarea atribuţiilor de serviciu, 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 

amendă. 

(3) Dacă fapta prevăzută la alin. (2) este săvârşită de un membru al Colegiului 

Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, pedeapsa este 

închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau amendă. 

(4) Nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (3) constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. 

Art. 30 Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

83. Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată 

(21) Transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, în 

volum de peste 10 m3, neînsoţite de documentele specifice de transport 

prevăzute la alin. (1), constituie infracţiune şi se sancţionează cu amendă sau cu 

închisoare de la 6 luni la un an şi cu confiscarea materialelor lemnoase care fac 

obiectul transportului. 

Art. 68 

alin. (21) 

Structurile specializate pe 

domeniul silvic/  

Structurile de ordine 

publică din mediul urban/ 

rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă ori 

producerea acesteia în mediul 

urban/rural 

(1) Reducerea suprafeței fondului forestier național fără respectarea 

dispozițiilor art. 36 și 37 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de 

la 6 luni la un an sau cu amendă. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și schimbarea destinației 

obiectivului pentru care s-a obținut aprobarea de scoatere din fondul forestier 

național sau de ocupare a fondului forestier național, dacă schimbarea 

destinației se produce în termen de 5 ani de la aprobarea scoaterii din fondul 

forestier. 

(3) Autorul faptelor prevăzute la alin. (1) și (2) este obligat să elibereze terenul 

forestier de orice construcții sau instalații amplasate ilegal. 

(4) Reinstalarea vegetației forestiere se execută, pe cheltuiala autorului faptelor 

prevăzute la alin. (1) și (2), de către ocolul silvic care realizează serviciile silvice 

sau administrarea pădurii respective, pe amplasamentul care face obiectul 

infracțiunii. 

Art. 106 

Structurile specializate pe 

domeniul silvic/  

Structurile de ordine 

publică din mediul urban/ 

rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă ori 

producerea acesteia în mediul 

urban/rural 
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(1)  Ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de 

arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional, indiferent de forma de 

proprietate, constituie infracţiune silvică şi se pedepseşte după cum urmează: 

    a) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea 

prejudiciului produs este de cel puţin 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui 

metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei; 

    b) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea 

prejudiciului produs nu depăşeşte limita prevăzută la lit. a), dar fapta a fost 

săvârşită de cel puţin două ori în interval de un an, iar valoarea cumulată a 

prejudiciului produs depăşeşte limita prevăzută la lit. a); 

    c) cu închisoare de la un an la 5 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este 

de cel puţin 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă 

lemnoasă pe picior la data comiterii faptei; 

    d) cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de 

cel puţin 50 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă 

lemnoasă pe picior, la data comiterii faptei. 

(11) Tăierea fără drept de arbori din fondul forestier naţional, indiferent de 

forma de proprietate, constituie infracţiune silvică şi se pedepseşte după cum 

urmează: 

    a) cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă, dacă valoarea 

prejudiciului produs este de până la 5 ori preţul mediu al unui metru cub de 

masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei; 

    b) cu închisoare de la un an la 3 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este 

cuprinsă între limita prevăzută la lit. a) şi de cel mult 20 de ori mai mare decât 

preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării 

faptei; 

    c) cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de 

cel puţin 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă 

lemnoasă pe picior la data constatării faptei. 

(2) Limitele speciale ale pedepselor prevăzute la alin. (1) şi (11) se majorează 

cu jumătate, în cazul în care faptele au fost săvârşite în următoarele împrejurări: 

    a) de o persoană având asupra sa o armă sau o substanţă narcotică ori 

paralizantă; 

    b) în timpul nopţii; 

    c) în pădurea situată în arii naturale protejate de interes naţional; 

    d) de personal silvic. 

Art. 107 

Structurile specializate pe 

domeniul silvic/  

Structurile de ordine 

publică din mediul urban/ 

rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă ori 

producerea acesteia în mediul 

urban/rural 
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(3) Tentativa se pedepseşte. 

(4) Prejudiciile inevitabile constatate de către personalul silvic abilitat, ca 

urmare a activităţilor autorizate de exploatare a lemnului, nu constituie 

infracţiuni, cu condiţia ca operatorul economic care exploatează să depună la 

ocolul silvic o solicitare scrisă în care să specifice volumul prejudiciat. 

(1) Folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 63 fără drept 

sau cu nerespectarea reglementărilor specifice în vigoare constituie infracţiune 

silvică şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) În cazul falsificării dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 63, 

sunt aplicabile dispoziţiile art. 317 din Codul penal. 

Art. 1071 

Structurile specializate pe 

domeniul silvic/  

Structurile de ordine 

publică din mediul urban/ 

rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă ori 

producerea acesteia în mediul 

urban/rural 

(1) Păşunatul în pădurile sau în suprafeţele de pădure în care acesta este interzis 

constituie infracţiune silvică şi se pedepseşte după cum urmează: 

    a) cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă valoarea 

prejudiciului este de cel puţin 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru 

cub de masă lemnoasă pe picior, la data comiterii faptei; 

    b) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea 

prejudiciului este de cel puţin 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui 

metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data comiterii faptei; 

    c) cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului 

este de cel puţin 50 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de 

masă lemnoasă pe picior, la data comiterii faptei. 

(2) Limitele speciale ale pedepselor prevăzute la alin. (1) se majorează cu 

jumătate, în cazul în care faptele au fost săvârşite în următoarele împrejurări: 

    a) în timpul nopţii; 

    b) în pădurea situată în arii naturale protejate de interes naţional. 

Art. 108 

Structurile specializate pe 

domeniul silvic/  

Structurile de ordine 

publică din mediul urban/ 

rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă ori 

producerea acesteia în mediul 

urban/rural 

(1) Furtul de puieţi sau lăstari care au fost tăiaţi ori scoşi din rădăcini, din păduri, 

perdele forestiere de protecţie, din terenuri degradate care au fost ameliorate 

prin lucrări de împădurire constituie infracţiune şi se pedepseşte după cum 

urmează: 

    a) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea materialului 

lemnos sustras este de cel puţin 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru 

cub de masă lemnoasă pe picior; 

    b) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta a fost săvârşită 

de cel puţin două ori în interval de un an, iar valoarea cumulată a materialului 

lemnos depăşeşte valoarea prevăzută la lit. a); 

Art. 109 

Structurile specializate pe 

domeniul silvic/  

Structurile de ordine 

publică din mediul urban/ 

rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă ori 

producerea acesteia în mediul 

urban/rural 
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    c) cu închisoare de la un an la 5 ani, dacă valoarea materialului lemnos sustras 

este de cel puţin 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de 

masă lemnoasă pe picior; 

    d) cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă valoarea materialului lemnos sustras 

depăşeşte de 50 de ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe 

picior. 

(11) Furtul de arbori doborâţi sau rupţi de fenomene naturale ori de arbori care 

au fost tăiaţi ori scoşi din rădăcini, din păduri, perdele forestiere de protecţie, 

din terenuri degradate care au fost ameliorate prin lucrări de împădurire şi din 

vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, precum şi al oricăror 

alte produse specifice ale fondului forestier naţional constituie infracţiune şi se 

pedepseşte după cum urmează: 

    a) cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă, dacă valoarea 

prejudiciului produs este de până la 5 ori preţul mediu al unui metru cub de 

masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei; 

    b) cu închisoare de la un an la 3 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este 

cuprinsă între limita prevăzută la lit. a) şi de cel mult 20 de ori mai mare decât 

preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării 

faptei; 

    c) cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de 

cel puţin 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă 

lemnoasă pe picior la data constatării faptei. 

(2) Limitele speciale ale pedepselor prevăzute la alin. (1) şi (11) se majorează 

cu jumătate în cazul în care faptele au fost săvârşite în următoarele împrejurări: 

    a) de o persoană având asupra sa o armă sau o substanţă narcotică ori 

paralizantă; 

    b) în timpul nopţii; 

    c) în pădurea situată în arii naturale protejate de interes naţional; 

    d) de personal silvic. 

Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 30 alin. (1) constituie infracţiune 

silvică şi se pedepseşte cu amendă. 

 

 

 

 

 

Art. 110 

Structurile specializate pe 

domeniul silvic/  

Structurile de ordine 

publică din mediul urban/ 

rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă ori 

producerea acesteia în mediul 

urban/rural 
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84. 
Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, 

 instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată 

Menţinerea sau repunerea în funcţionare a instalaţiilor ori echipamentelor, după 

ce a fost oprită sau interzisă funcţionarea acestora, prin proces-verbal încheiat 

de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu amendă. 

Art. 21 

 

Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

(1) Efectuarea fără autorizaţie a activităţilor privitoare la instalarea, construcţia 

sau montajul instalaţiilor ori echipamentelor constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(2) Efectuarea fără autorizație a activităților privitoare la punerea în funcțiune, 

autorizarea de funcționare, admiterea funcționării, verificarea tehnică în 

utilizare, repararea, întreținerea, exploatarea sau modificarea instalațiilor ori 

echipamentelor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 ani 

la 7 ani și interzicerea unor drepturi. 

(3) Tentativa se pedepseşte. 

Art. 22 

Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

(1) Scoaterea neautorizată din funcţiune, în totalitate sau în parte, a 

dispozitivelor de siguranţă şi control instalate în condiţiile legii la 

instalaţii/echipamente, fără a avea motive ce decurg din cerinţele de securitate 

nucleară sau de radioprotecţie, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, 

se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

 (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită din culpă, se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. 

 (3) Abrogat 

Art. 23 

Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

85. Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante, republicată 

(1) Fabricarea, producerea, experimentarea, prepararea, procesarea, 

transformarea, oferirea, distribuirea, vânzarea, punerea în vânzare, 

administrarea, livrarea cu orice titlu, trimiterea ori alte operaţiuni privind 
Art. 141 Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalitățile de săvârșire a 

faptei 
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circulaţia substanţelor dopante cu grad de mare risc şi a produselor care conţin 

substanţe dopante cu grad de mare risc, fără drept, constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(2) Finanţarea săvârşirii vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se 

sancţionează cu pedeapsa prevăzută pentru această faptă, limitele speciale ale 

acesteia majorându-se cu o treime. 

(3) Îndemnul la consumul ilicit de substanţe dopante cu grad de mare risc şi de 

produse care conţin substanţe dopante cu grad de mare risc constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea 

unor drepturi. 

(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) au avut ca urmare moartea victimei, 

pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte. 

(6) Dispoziţiile art. 78 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 

modificările şi completările ulterioare, se aplică dacă faptele prevăzute de 

prezentul articol au fost săvârşite în următoarele situaţii: 

a)fapta a fost comisă în sălile de culturism şi/sau de fitness sau în magazine care 

comercializează suplimente alimentare; 

b)persoana care a comis infracţiunea îndeplinea o funcţie ce implică exerciţiul 

autorităţii de stat, iar fapta a fost comisă în exercitarea acestei funcţii; 

c)fapta a fost comisă de un cadru medical sau de o persoană autorizată de către 

Agenţia Naţională Anti-Doping pentru desfăşurarea activităţilor în sălile de 

culturism şi/sau de fitness ori de o persoană care are, potrivit legii, atribuţii în 

lupta anti-doping; 

d)substanţele dopante cu grad de mare risc şi produsele care conţin substanţe 

dopante cu grad de mare risc au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite 

unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic 

ori s-au efectuat alte asemenea activităţi interzise de lege cu privire la una dintre 

aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o instituţie sau unitate 

medicală, de învăţământ, militară, loc de detenţie, centre de asistenţă socială, 

de reeducare sau instituţie medical-educativă, locuri în care elevii, studenţii şi 

tinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale ori în apropierea 

acestora; 

e)folosirea minorilor în săvârşirea faptelor prevăzute la alin. (1)-(3); 
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f)substanţele dopante cu grad mare de risc şi produsele care conţin substanţe 

dopante cu grad mare de risc au fost combinate cu alte substanţe, care astfel au 

creat o stare mai gravă de pericol pentru viaţa şi integritatea persoanelor. 

Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de substanţe 

dopante de risc sau cu grad mare de risc sau produse ce conţin substanţe dopante 

de risc sau cu grad mare de risc, fără autorizaţie emisă de autorităţile 

competente, constituie infracţiune şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani 

şi interzicerea unor drepturi. 

Art. 142 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalitățile de săvârșire a 

faptei 

Publicitatea făcută substanţelor şi produselor care conţin substanţe dopante, fără 

drept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. 
Art. 143 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalitățile de săvârșire a 

faptei 

86 Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă 

(1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau 

cu amendă următoarele fapte: 

    a) desfăşurarea de activităţi de intervenţii active necuprinse în program şi/sau 

desfăşurate de operatori economici care nu au primit licenţa de operare de la 

administraţie; 

    b) acordarea de licenţe de operare fără respectarea prevederilor prezentei legi; 

    c) utilizarea de către operatorii sistemului, în acţiunile de intervenţii active, a 

unor mijloace tehnice neatestate, potrivit prezentei legi; 

    d) nerespectarea regimului de lucru cu explozivi sau alţi agenţi chimici 

dăunători pe timpul intervenţiilor active în atmosferă. 

(2) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani 

următoarele fapte, dacă au condus la dezastre naturale meteorologice de 

proporţii: 

    a) nerespectarea tehnologiei de intervenţii active stabilite prin documentaţii 

şi instrucţiuni de exploatare; 

    b) desfăşurarea de experienţe de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare necuprinse 

în program sau în afara unor programe ştiinţifice aprobate; 

    c) nerespectarea de către operatorii sistemului a procedurilor, a protocoalelor 

sau a calităţii produselor meteorologice specializate. 

Art. 101 

 

Structurile de ordine 

publică din mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

Arme, Explozivi și 

Substanțe Periculoase 

dacă fapta are ca obiect arme, 

explozivi sau substanţe periculoase 

87. O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 

(1) Desfăşurarea fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din 

domeniul jocurilor de noroc constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare 

de la o lună la un an sau cu amendă. 

(2) Constituie infracţiune şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau 

cu amendă următoarele fapte: 

Art. 23 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 
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    a) organizarea de jocuri de noroc prin intermediul reţelelor de radio ori prin 

intermediul altor mijloace de transmisie asimilate; 

    b) organizarea de pariuri bazate pe rezultatele unor concursuri clandestine 

organizate în alte condiţii decât cele prevăzute de normele legale în vigoare; 

    c) organizarea de jocuri clandestine ale căror rezultate pot fi influenţate prin 

dexteritatea mânuitorului mijloacelor de joc în scopul obţinerii unor venituri; 

    d) organizarea de jocuri de bingo, în baza aceleiaşi autorizaţii de exploatare 

a jocurilor de noroc, în mai mult de o locaţie; 

    e) organizarea de jocuri-concurs cu câştiguri de orice fel prin intermediul 

liniilor telefonice sau al altor sisteme de telecomunicaţie, televiziune ori radio, 

prin care se condiţionează obţinerea unor avantaje materiale ca rezultat al 

răspunsurilor formulate la întrebări de cultură generală, inteligenţă sau 

perspicacitate şi care presupun o taxă de participare. 

(3) Înţelesul noţiunilor de concursuri clandestine şi jocuri clandestine va fi cel 

prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu 

amendă fapta oricărei persoane care: 

    a) alterează sau înlocuieşte prin orice mijloc rezultatul unui joc după ce acesta 

a fost stabilit; 

    b) plasează sau modifică o miză după ce rezultatul unui joc a fost stabilit; 

    c) foloseşte sau deţine în vederea folosirii într-o sală de jocuri orice dispozitiv 

prin a cărui utilizare sunt alterate elementele de şansă şi metodele de selecţie 

prin care se modifică rezultatul jocului, suma sau frecvenţa plăţii într-un joc de 

noroc; 

    d) foloseşte sau deţine în vederea folosirii într-o sală de jocuri jetoane - sau 

orice alt suport material al taxei de participare la jocurile respective - false, 

ştiind că acestea sunt falsificate; 

    e) organizează sau exploatează jocuri frauduloase. 

    f) comunică autorităţilor competente informaţii false cu privire la activitatea 

de jocuri de noroc pe care o desfăşoară, organizează sau o exploatează, refuză 

să furnizeze informaţiile solicitate ori obstrucţionează controlul efectuat de 

organele cu atribuţii de supraveghere şi control în acest domeniu; 

    g) comunică autorităţilor competente informaţii incomplete, în scopul de a 

disimula anumite situaţii reale referitoare la activitatea de jocuri de noroc sau 

de a nu intra sub incidenţa prevederilor art. 17 alin. (2); 

Art. 25 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 
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    h) participă, în calitate de participant la un joc de noroc la distanţă definit la 

art. 10 alin. (1) lit. h) - n), prin intermediul unor echipamente şi mijloace tehnice 

sau al oricăror mijloace asimilate, în scopul de a-şi disimula identitatea ori 

identitatea beneficiarului real al operaţiunilor financiare aferente; 

    i) participă, în calitate de participant la un joc de noroc la distanţă definit la 

art. 10 alin. (1) lit. h) - n), deşi face parte din personalul sau conducerea 

persoanei juridice care este parte contractuală, privind orice activitate conexă 

ori legată de jocul de noroc, în relaţie cu organizatorul licenţiat pe teritoriul 

României, sau deţine calitatea de asociat ori acţionar în cadrul acestei persoane 

juridice; 

    j) influenţează sau alterează rezultatele unui joc de noroc la distanţă definit 

la art. 10 alin. (1) lit. h) - n), indiferent dacă are calitatea de organizator, 

participant ori dacă deţine controlul direct sau indirect asupra activităţii de 

jocuri de noroc în cauză. 

88. Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare 

(1) Desfăşurarea, fără drept, cu titlu profesional, a activităţilor de creditare 

prevăzute la art. 14 alin. (1) constituie infracţiunea de camătă şi se pedepseşte 

potrivit Codului penal.   

(2) Încălcarea prevederilor art. 2 alin. (3) constituie infracţiune şi se pedepseşte 

cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. 

Art. 61 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Utilizarea unei denumiri specifice unei instituţii financiare nebancare, cu 

încălcarea prevederilor art. 7 alin. (2), constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

amendă. 
Art. 62 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Împiedicarea fără drept a exercitării, potrivit prezentei legi, a competenţelor de 

monitorizare şi supraveghere ale Băncii Naţionale a României constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. 
Art. 63 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

89. 

O.U.G nr. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor  

Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea,  

etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE,  

precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 

(1) Efectuarea de teste pe oameni, în sensul prevederilor art. 7 alin. (3) din 

Regulamentul CLP, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 

luni la 2 ani sau cu amendă. 
Art. 3 Investigaţii criminale 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

90. Legea siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată 

Constituie infracţiuni următoarele fapte: 

    a) lipsa acordului pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1); 
Art. 23 

Structurile de ordine 

publică din mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 
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    b) exploatarea digurilor fără autorizaţie, punând în pericol populaţia, 

proprietatea ori mediul social, economic sau înconjurător; 

    c) nedeclararea digului deţinut şi a caracteristicilor acestuia sau declararea 

eronată a caracteristicilor digului în scopul obţinerii de avantaje de orice natură; 

    d) neîndeplinirea măsurilor stabilite prin expertize avizate de comisiile 

competente, dacă fapta pune în pericol siguranţa construcţiei şi produce urmări 

grave pentru populaţie, proprietate ori pentru mediul social, economic sau 

înconjurător; 

    e) deteriorarea sau distrugerea cu intenţie a digurilor, precum şi a sistemelor 

de urmărire a comportării în timp montate la diguri şi/sau în zonele de protecţie 

ale acestora; 

    f) realizarea unor construcţii, depozite, amenajări sau a altor activităţi în 

ampriza digurilor ori în zonele de protecţie ale acestora. 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

Infracţiunile prevăzute la art. 23 se pedepsesc cu amendă de la 10.000 lei la 

100.000 lei sau cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. 

Art. 24 

Structurile de ordine 

publică din mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

91. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

(6) Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile 

administraţiei publice locale numai cu avizul conform al ministrului educaţiei 

şi cercetării. Procedura elaborării avizului conform şi condiţiile necesare 

acordării acestuia se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. 

(…) 

(7) Încălcarea dispoziţiilor alin. (6) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă. 

Art. 112 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(5) Titularul contului este singura persoană care poate solicita sume din contul 

pentru educaţie permanentă, începând cu vârsta de 16 ani şi cu acordul expres, 

după caz, al părinţilor, al tutorelui sau al reprezentantului legal. Trezoreria 

Statului eliberează vouchere echivalente în valoare cu sumele solicitate. 

Art. 356 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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Metodologia prin care se certifică faptul că sumele au fost cheltuite pentru 

educaţia permanentă se elaborează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

(6) Retragerea sumelor în alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (5) şi/sau 

utilizarea acestora în alt scop decât cel stabilit de prezenta lege constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an. 

92. Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată 

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau 

cu amendă fapta persoanei care, prin ameninţări ori prin violenţe, împiedică ori 

obligă un angajat sau un grup de angajaţi să participe la grevă ori să muncească 

în timpul grevei. 

(2) Condiţionarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea 

exercitării atribuţiilor funcţiei membrilor aleşi în organele de conducere ale 

organizaţiilor sindicale constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de 

la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. 

(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei 

vătămate, cu excepţia infracţiunii prevăzute la alin. (1). 

(4) Declararea grevei de către organizatori cu încălcarea condiţiilor prevăzute 

la art. 191 alin. (1) ori la art. 202 - 205 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la o lună la un an sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o 

infracţiune mai gravă. 

Art. 218 

Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural. 

93. 
Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, 

altele decât cele prevăzute de acte normative in vigoare, republicată 

(1) Fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prezentei 

legi, efectuează, fără drept, operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt 

susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte 

cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o 

infracţiune mai gravă. 

(2) Fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prezentei 

legi, efectuează, fără drept, operaţiuni cu produse despre care trebuia sau putea 

să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

Art. 16 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Fapta persoanei care, cu intenţie, efectuează fără drept operaţiuni cu produse 

susceptibile de a avea efecte psihoactive, pretinzând sau disimulând că acestea 

sunt produse autorizate potrivit legii sau a căror comercializare este permisă de 

lege, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi 

interzicerea unor drepturi, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. 

Art. 17 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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Publicitatea făcută oricăror produse pretinzând în mod credibil că prin consum 

acestea produc efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. 
Art. 19 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

94. Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 

(1) Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcționării 

echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate ori modificarea fără 

drept a componentelor instalațiilor energetice constituie infracțiune și se 

pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(2) Executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe 

la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare constituie infracțiune 

și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(3) În cazul în care infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) sunt săvârșite de un 

salariat al unui titular de licență, limitele speciale se majorează cu jumătate. 

(4) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se pedepsește. 

Art. 92 

Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

(1) Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcționării 

echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale furnizate constituie 

infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(2) Executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe 

la sistemul de alimentare cu gaze naturale sau pentru ocolirea echipamentelor 

de măsurare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 

2 ani sau cu amendă. 

(3) În cazul în care infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) sunt săvârșite de un 

salariat al unui titular de licență, limitele speciale se majorează cu jumătate. 

(4) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se pedepsește. 

Art. 193 

Investigaţii criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acestora în mediul rural 

95. O.U.G. nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale 

Constituie infracțiune de bancrută simplă și se pedepsește cu închisoare de la 3 

luni la un an sau cu amendă neintroducerea sau introducerea tardivă de către 

ordonatorul principal de credite a cererii de deschidere a procedurii de 

insolvență a unității administrativ-teritoriale într-un termen care depășește cu 

mai mult de 6 luni termenul prevăzut la art. 75 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 115 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Constituie infracțiune de bancrută frauduloasă și se pedepsește cu închisoare de 

la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care: 

a) falsifică, sustrage sau distruge evidențele unității administrativ-teritoriale 

aflate în stare de insolvență ori ascunde o parte din activul acesteia; 

Art. 116 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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b) înfățișează datorii inexistente sau prezintă în registrele unității 

administrativ-teritoriale aflate în stare de insolvență, în alt act sau în situația 

financiară sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșită în frauda 

creditorilor; 

c) înstrăinează, în frauda creditorilor, în caz de insolvență a unității 

administrativ-teritoriale, o parte din active. 

(1) Infracțiunea de gestiune frauduloasă, potrivit prevederilor Codului penal, se 

pedepsește cu închisoare de la 3 la 8 ani, atunci când este săvârșită de 

administratorul judiciar, ordonatorul principal de credite al unității 

administrativ-teritoriale aflate în stare de insolvență, precum și de orice 

reprezentant sau prepus al acestuia. 

(2) Infracțiunea de gestiune frauduloasă, potrivit prevederilor Codului penal, se 

pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani, atunci când este săvârșită de 

administratorul judiciar, ordonatorul principal de credite al unității 

administrativ-teritoriale aflate în stare de insolvență, precum și de orice 

reprezentant sau prepus al acestuia, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai 

gravă. 

(3) Tentativa infracțiunilor prevăzute la alin. (1) și (2) se pedepsește. 

Art. 117 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Însușirea, folosirea sau traficarea de către administratorul judiciar, 

ordonatorul principal de credite al unității administrativ-teritoriale aflate în stare 

de insolvență, precum și de orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani, 

valori ori alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează constituie 

infracțiunea de delapidare și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 15 ani și 

interzicerea unor drepturi. 

(2) În cazul în care delapidarea a avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa 

este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. 

(3) Tentativa infracțiunilor prevăzute la alin. (1) și (2) se pedepsește. 

Art. 118 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Fapta persoanei care, în nume propriu sau prin persoane interpuse, solicită 

înregistrarea unei cereri de admitere a unei creanțe inexistente asupra averii 

debitorului se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. 
Art. 119 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Refuzul ordonatorului principal de credite de a pune la dispoziția judecătorului-

sindic și administratorului judiciar, în condițiile prevăzute la art. 64, 

documentele și informațiile prevăzute la art. 55 ori împiedicarea acestora, cu 

rea-credință, de a întocmi documentația respectivă se pedepsește cu închisoare 

de la 1 an la 3 ani sau cu amendă. 

 

Art. 120 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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96. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 

Introducerea în mod ilicit de telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la 

distanţă, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de 

stocare a datelor şi alcool 

(1) Introducerea, în mod ilicit, de telefoane mobile şi alte mijloace de 

comunicare la distanţă, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, 

medii de stocare a datelor şi alcool într-un penitenciar, centru de reţinere şi 

arestare preventivă, centru de arestare preventivă, centru educativ şi centru de 

detenţie, în scopul folosirii lor de către deţinuţi, constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Dacă fapta este săvârşită de către personalul administraţiei locului de 

deţinere sau personalul centrelor de reţinere şi arestare preventivă, pedeapsa 

este închisoarea de la un an la 5 ani. 

(3) Tentativa se pedepseşte. 

Art. 185 

Investigaţii criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Șeful centrului de reținere și 

arestare preventivă/polițiști 

anume desemnați din cadrul  

structurii cu rol de 

coordonare, îndrumare şi 

control a centrelor care 

funcţionează pe raza 

aceleiași unități 

administrativ-teritoriale 

/polițiști anume desemnați 

din cadrul Serviciului 

Coordonare Centre de 

Reținere și Arestare 

Preventivă 

modalitățile de săvârşire a faptei de 

către persoane private de libertate, -

autori cunoscuţi sau neidentificaţi  

prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în 

incinta centrelor de reținere și 

arestare preventivă din subordinea 

I.G.P.R. 

97. Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015 

Producerea, expunerea spre vânzare şi/sau vânzarea cunoscând că sunt 

falsificate sau substituite de vinuri şi produse vinicole prin oricare din 

modalităţile prevăzute la art. 21 alin. (2) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni 

la 2 ani sau cu amendă penală. 

Art. 61  
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Producerea, expunerea spre vânzare şi/sau vânzarea cunoscând că sunt 

falsificate sau substituite de vinuri şi produse vinicole care sunt vătămătoare 

sănătăţii se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă penală 

şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

 

Art. 62 

 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Exercitarea fără drept a oricărei activităţi pentru care prezenta lege prevede 

necesitatea emiterii unei autorizaţii ori exercitarea acesteia în alte condiţii decât 

cele legale se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă 

penală. 

 

Art. 63 

 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

98. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(1) Constituie infracțiuni următoarele fapte: 

a) producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de 

antrepozitare prevăzut în prezentul titlu în afara unui antrepozit fiscal autorizat 

de către autoritatea competentă; 

Art. 452 

 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 
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b) achiziționarea de alcool etilic și de distilate în vrac de la alți furnizori decât 

antrepozitarii autorizați pentru producție sau expeditorii înregistrați de astfel de 

produse, potrivit prezentului titlu; 

c) livrarea produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. a) -e) din 

antrepozitele fiscale sau locurile de recepție în cazul destinatarilor înregistrați 

către cumpărători, persoane juridice, fără deținerea de către antrepozitarul 

autorizat sau a destinatarului autorizat expeditor a documentului de plată care 

să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantității ce 

urmează a fi facturată; 

d) marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori 

deținerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest fel; 

e) refuzul sub orice formă a accesului autorităților competente cu atribuții de 

control pentru efectuarea de verificări inopinate în antrepozitele fiscale; 

f) livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea 

obținerii de produse accizabile, altfel decât se prevede în prezentul titlu; 

g) achiziționarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în 

vederea obținerii de produse accizabile, altfel decât se prevede în prezentul titlu; 

h) deținerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau 

comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, 

potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu 

marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, 400 țigări de foi de 3 grame, 200 

țigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 

40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, 

băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, peste 300 litri; 

i) folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de 

acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum și amplasarea înaintea 

contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantități de alcool 

sau distilate necontorizate; 

j) eliberarea pentru consum, deținerea în afara unui antrepozit fiscal, 

transportul inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre 

vânzare sau vânzarea, pe teritoriul României, a produselor energetice prevăzute 

la art. 355 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punctul de vedere al 

nivelului accizelor, nemarcate și necolorate sau marcate și colorate 

necorespunzător, cu excepțiile prevăzute la art. 425 alin. (2); 

k) nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (5) și art. 430 alin. (4); 

l) nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (6) și art. 430 alin. (5). 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 
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(2) Infracțiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc astfel: 

a) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, cele prevăzute la lit. f) și g); 

b) cu închisoare de la un an la 5 ani, cele prevăzute la lit. b), e) și h)-k); 

c) cu închisoare de la 2 ani la 7 ani, cele prevăzute la lit. a), c), d) și l). 

(3) După constatarea faptelor prevăzute la alin. (1) lit. b) -e), g) și i), organul de 

control competent dispune oprirea activității, sigilarea instalației în 

conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalației și înaintează 

actul de control autorității fiscale care a emis autorizația, cu propunerea de 

suspendare a autorizației de antrepozit fiscal. 

99. Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare 

Desfăşurarea activităţii de asigurare şi reasigurare fără autorizaţie de 

funcţionare emisă de A.S.F. ori desfăşurarea activităţii fără înscrierea în 

Registrul societăţilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 

3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

Art. 164 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

100. Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare 

(1) Nerespectarea prevederilor art. 57 alin. (1), referitoare la obligația notificării 

incapacității de rambursare, și, respectiv, ale art. 59 alin. (1), referitoare la 

obligația transmiterii informațiilor către schema de garantare a depozitelor, 

constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 

amendă. 

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este 

închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. 

Art. 86 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

101. Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată 

(1) Prezentarea cu intenţie de către membrul consiliului de administraţie, 

administratorul, directorul, directorul general, membrul consiliului de 

supraveghere, membrul directoratului ori reprezentantul legal, sau, după caz, de 

către membrii organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale 

emitentului către deţinătorii de valori mobiliare de situaţii financiare inexacte 

ori de informaţii nereale privind condiţiile economice ale emitentului constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea 

unor drepturi. 

(2) Utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate, astfel cum este prevăzută la 

art. 133, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 

ani. 

Art. 157 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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(3) Recomandarea sau determinarea unei alte persoane să participe la practici 

de utilizare abuzivă a informaţiilor privilegiate prevăzută la art. 134 constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani. 

(4) Divulgarea ilegală a informaţiilor privilegiate prevăzută la art. 135 şi 136 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani. 

(5) Manipularea pieţei, astfel cum este prevăzută la art. 137, constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani. 

102. Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri 

(1) Punerea pe piață a substanțelor clasificate, importul, exportul și activitățile 

intermediare acestora, precum și deținerea de substanțe clasificate fără licența 

prevăzută la art. 5 alin. (1) sau licența specială prevăzută la art. 5 alin. (3), 

respectiv fără înregistrarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau înregistrarea specială 

prevăzută la art. 7 alin. (3), constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare 

de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și importul și exportul 

substanțelor clasificate, fără autorizațiile prevăzute la art. 8 alin. (1). 

(3) Comercializarea sau punerea la dispoziție cu orice titlu de substanțe 

clasificate către operatori economici ori persoane fizice care nu dețin licența 

prevăzută la art. 5 alin. (1) sau licența specială prevăzută la art. 5 alin. (3), 

respectiv înregistrarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau înregistrarea specială 

prevăzută la art. 7 alin. (3), care să permită desfășurarea de activități cu astfel 

de substanțe, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 

3 ani sau cu amendă. 

Art. 20 
Combaterea criminalităţii 

organizate 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

103. Legea nr. 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului 

Fapta persoanei de a promova, în public, în orice mod, idei, concepții sau 

doctrine antisemite constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 

luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi. 
Art. 3 Investigații criminale 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, prin orice mijloace, de 

materiale antisemite constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 

un an la 5 ani. 
Art. 4 Investigații criminale 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea 

răspândirii de simboluri antisemite constituie infracțiune și se pedepsesc cu 

închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi. 

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și utilizarea în public a simbolurilor 

antisemite. 

Art. 5 Investigații criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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(3) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin. (1) sau (2), dacă este 

săvârșită în interesul artei sau științei, cercetării ori educației sau în scopul 

dezbaterii unor aspecte de interes public. 

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 ani la 10 ani și 

interzicerea unor drepturi inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter 

antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații. 

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au fost urmate de săvârșirea unei 

infracțiuni, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. 

(3) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute la alin. (1), dacă 

denunță autorităților existența organizației, înainte ca aceasta să fi fost 

descoperită și să se fi început săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile care intră 

în scopul grupului. 

(4) Dacă persoana care a săvârșit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) și (2) 

înlesnește, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului și tragerea la 

răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracțional 

organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. 

Art. 6 Investigații criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

104. Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări 

(1) Desfășurarea activității de distribuție fără autorizație sau aviz emisă/emis de 

A.S.F. ori fără înscrierea în registrele A.S.F. constituie infracțiune și se 

pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(2) Utilizarea de către societăți sau intermediari principali a serviciilor unor 

persoane neînregistrate la A.S.F. sau desfășurarea activității intermediarilor și 

intermediarilor de asigurări auxiliare cu nerespectarea prevederilor art. 10 alin. 

(10) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau 

cu amendă. 

(3) Emiterea, comercializarea, deținerea polițelor de asigurare false sau 

falsificate de către societăți, intermediari principali, membrii personalului direct 

implicat în activități de distribuție, precum și de către persoanele fizice care 

distribuie polițe de asigurare, constituie infracțiune și se pedepsește potrivit art. 

320 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(4) Utilizarea, de către persoane care nu sunt autorizate/avizate de A.S.F. sau 

care nu sunt înregistrate pentru desfășurarea activității de distribuție, a 

denumirilor specifice categoriilor de intermediari principali sau secundari 

prevăzute de reglementările A.S.F. sau a derivatelor acestora, în legătură cu o 

activitate, un produs sau un serviciu, cu excepția cazului în care această utilizare 

Art. 29 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 
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este stabilită sau recunoscută prin lege ori printr-un acord internațional sau 

când, din contextul în care sunt folosite aceste cuvinte, rezultă neîndoielnic că 

nu este vorba de activități de distribuție, constituie infracțiune și se pedepsește 

potrivit art. 244 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(5) Obținerea și utilizarea autorizației sau avizului A.S.F. sau înregistrarea în 

registrele A.S.F. prin utilizarea unor declarații false sau alte mijloace ilicite 

constituie infracțiune și se pedepsește potrivit prevederilor art. 326 din Legea 

nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare. 

105. Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului 

(4) Pentru încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) și (3) se aplică 

și sancțiunea complementară de desființare a lucrărilor și aducerea terenului 

la starea inițială, coroborat cu prevederile art. 17 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

Cheltuielile totale pentru efectuarea lucrărilor de desființare și aducerea 

terenului la starea inițială sunt suportate de titularul proiectului. 

(5) Încălcarea obligațiilor de desființare a lucrărilor și aducerea terenului la 

starea inițială, prevăzute la alin. (4), constituie infracțiune și se pedepsește cu 

închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, pentru 

persoane fizice, și de la 150.000 lei la 200.000 lei, pentru persoane juridice. 

Art. 26 

alin. (5) 

Structurile de 

ordine publică 

din mediul urban și rural 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

106. 
O.U.G. nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva 

dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

Sancțiuni privind nerespectarea măsurilor dispuse de instanță odată cu 

judecarea fondului cauzei 

(1) Nerespectarea măsurilor dispuse de instanță în temeiul art. 12 alin. (1) de 

către persoana față de care acestea au fost dispuse constituie infracțiune și se 

sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei 

vătămate. 

Art. 17  
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

107. Legea zootehniei nr. 32/2019 

(1) Constituie infracțiuni următoarele fapte: 

a) falsificarea înscrisurilor în certificatele zootehnice sau în alte evidențe 

oficiale; 

b) executarea de lucrări de manipulare genetică la animale fără aprobarea 

autorității competente a statului în zootehnie; 

Art. 41 
Investigarea criminalității 

economice 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 
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c) utilizarea sumelor alocate pentru ameliorarea și conservarea resurselor 

genetice animale în alte scopuri; 

d) introducerea pe teritoriul Românei de reproducători și/sau material biologic 

fără autorizație conform legislației în vigoare. 

(2) Infracțiunea prevăzută la alin. (1) lit. a) se pedepsește cu închisoare de la 

unu la 6 ani. 

(3) Infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) și d) se pedepsesc cu închisoare de 

la 2 luni la 2 ani sau cu amendă penală. 

(4) Infracțiunea prevăzută la alin. (1) lit. c) se pedepsește cu închisoare de la 

unu la 7 ani. 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

108. Legea nr. 71/2019 privind societățile mutuale de asigurare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

Utilizarea denumirii "societate mutuală de asigurare" de către persoane juridice 

care nu sunt autorizate de A.S.F., cu excepția cazului în care această utilizare 

este prevăzută de lege sau acorduri internaționale, în scopul de a obține pentru 

sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a pricinuit o pagubă 

constituie infracțiunea de înșelăciune și se pedepsește conform dispozițiilor art. 

244 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Art. 30 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei, în mediul urban și rural 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

109. 

Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, 

de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 

privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare 

Nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) și (2) constituie infracțiune și se 

pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

 

Art. 12 

(1) Persoanele înscrise în Registru au obligația de a se prezenta periodic la 

organele de poliție pe raza cărora domiciliază sau își au reședința, dar nu mai 

târziu de o dată la 3 luni, pentru a comunica acestora informații relevante 

referitoare la: 

a) profesia, meseria sau activitatea pe care o desfășoară; 

b) mijloacele de existență; 

c) persoanele minore, în vârstă, cu dizabilități sau vulnerabile cu care locuiesc 

sau cu care au intrat în contact în mod direct și sistematic; 

Art. 21 

Investigații criminale 

modalităţile de săvârşire a faptei, 

prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în 

mediul urban 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei, 

prin prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în 

mediul rural 
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d) unitățile de învățământ școlar sau preșcolar, taberele de copii, spitalele de 

copii sau orice loc frecventat în mod preponderent de copii în care au avut 

acces în această perioadă; 

e) adresa unde locuiesc; 

f) modalitatea de comunicare cu organele de poliție. 

(2) Persoanele înscrise în Registru au obligația: 

a) de a anunța, în prealabil, organul de poliție pe raza căruia locuiesc, în cazul 

intenției efectuării oricăror deplasări din localitatea de domiciliu mai lungi de 

15 zile, inclusiv cu privire la localitatea de destinație, scopul deplasării, 

perioada de deplasare și mijlocul de transport folosit; 

b) de a se prezenta la organul de poliție pe raza căruia își stabilesc locuința 

pentru a comunica despre aceasta și a fi luate în evidență, în termen de cel mult 

3 zile. 

110. 
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

(1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 38 alin. (1) și (2) și art. 41 alin. 

(2) și (3) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 

ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. 

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) constituie infracțiune 

și se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 38 - (1) Este interzisă folosirea în scop personal de către salariaţii 

entităţilor raportoare a informaţiilor confidenţiale primite în temeiul prezentei 

legi, atât în timpul activităţii, cât şi după încetarea acesteia. 

(2) Entităţile raportoare, organele de conducere, de administrare şi de control 

ale entităţii raportoare, directorii şi angajaţii acestora au obligaţia de a nu 

transmite, în afara condiţiilor prevăzute de lege, informaţiile deţinute în 

legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi de a nu divulga 

clienţilor vizaţi sau terţilor faptul că informaţiile sunt în curs de transmitere, 

au fost sau vor fi transmise în conformitate cu art. 6 sau că este în curs sau ar 

putea fi efectuată o analiză privind spălarea banilor sau finanţarea 

terorismului. 

 

 

 

Art. 47 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 
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Art.41 

(2) Personalul Oficiului are obligaţia de a nu transmite informaţiile 

confidenţiale primite în timpul activităţii decât în condiţiile legii. Obligaţia se 

menţine pe termen nelimitat. 

(3) Este interzisă folosirea în scop personal de către salariaţii Oficiului a 

informaţiilor confidenţiale primite şi prelucrate în cadrul Oficiului, atât în 

timpul activităţii, cât şi după încetarea acesteia. 

(1) Constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de 

la 3 la 10 ani: 

    a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea 

de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor 

bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care 

provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; 

    b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienţei, a situării, a 

dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra 

acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni; 

    c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri de către o altă persoană decât 

subiectul activ al infracţiunii din care provin bunurile, cunoscând că acestea 

provin din săvârşirea de infracţiuni. 

(2) Tentativa se pedepseşte. 

(21) Constituie circumstanţă agravantă săvârşirea infracţiunii de spălare a 

banilor de către una dintre entităţile raportoare prevăzute la art. 5, în exercitarea 

activităţii sale profesionale. 

(3) Dacă fapta a fost săvârşită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa 

amenzii, instanţa aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele 

complementare prevăzute la art. 136 alin. (3) lit. a) - c) din Legea nr. 286/2009, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

(4) Cunoaşterea provenienţei bunurilor sau scopul urmărit trebuie 

stabilită/stabilit din circumstanţele faptice obiective. 

(5) Dispoziţiile alin. (1) - (4) se aplică indiferent dacă infracţiunea din care 

provine bunul a fost comisă pe teritoriul României sau în alte state membre sau 

state terţe. 

(6) Dispoziţiile alin. (1) - (4) se aplică şi infracţiunilor de spălare a banilor 

săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de către o 

persoană juridică română chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracţiune şi de 

legea penală a ţării unde a fost săvârşită. 

Art. 49 

Combaterea criminalităţii 

organizate 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă comiterea acesteia de 

către un grup infracţional organizat 

sau dacă banii, bunurile şi valorile 

care au făcut obiectul spălării banilor 

provin din săvârşirea infracţiunilor 

date în competenţa Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 
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111. Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative 

(1) Prestarea fără drept cu titlu profesional a serviciilor de plată cu încălcarea 

prevederilor art. 8 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 

luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Utilizarea unei sintagme specifice, cu încălcarea prevederilor art. 7 alin. (3), 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă. 

Art. 235  

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă săvârșirea acesteia de 

către instituții de plată, furnizori 

specializați în servicii de informare 

cu privire la conturi, de către 

sucursale și agenții ale acestora, de 

către sucursale ale instituțiilor de 

credit, precum și de către furnizori 

de sevicii poștale giro, aflați în zona 

de competența a structurilor de 

poliție transporturi 

(1) Refuzul nejustificat al persoanelor prevăzute la art. 223 alin. (1) lit. a) - e) 

de a furniza Băncii Naţionale a României, în termen de cel mult 10 zile de la 

comunicarea solicitării, informaţiile şi documentele necesare pentru verificarea 

respectării cerinţelor impuse de prezenta lege constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. 

(2) Împiedicarea, sub orice formă, a exercitării atribuţiilor ce revin Băncii 

Naţionale a României, în calitate de autoritate competentă, constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. Art. 236  

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă săvârșirea acesteia de 

către instituții de plată, furnizori 

specializați în servicii de informare 

cu privire la conturi, de către 

sucursale și agenții ale acestora, de 

către sucursale ale instituțiilor de 

credit, precum și de către furnizori 

de sevicii poștale giro, aflați în zona 

de competența a structurilor de 

poliție transporturi 

Refuzul nejustificat al entităţilor prevăzute la art. 71 alin. (2), art. 104 şi art. 223 

alin. (1) de a furniza Băncii Naţionale a României, în termen de cel mult 10 zile 

de la comunicarea solicitării, informaţiile şi documentele necesare pentru 
Art. 237  

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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verificarea respectării cerinţelor impuse de prezenta lege, precum şi 

împiedicarea, sub orice formă, a Băncii Naţionale a României de a efectua 

verificări la sediul profesional sau real al entităţilor prevăzute la art. 71 alin. (2), 

art. 104 alin. (1) şi art. 223 alin. (1) sau la locaţiile acestora ori la sediile/locaţiile 

furnizorilor externi în cazul externalizării activităţilor, după caz, în vederea 

ducerii la îndeplinire a atribuţiilor care îi revin, în calitate de autoritate 

competentă, reprezintă infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 

un an sau cu amendă. 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă săvârșirea acesteia de 

către instituții de plată, furnizori 

specializați în servicii de informare 

cu privire la conturi, de către 

sucursale și agenții ale acestora, de 

către sucursale ale instituțiilor de 

credit, precum și de către furnizori 

de sevicii poștale giro, aflați în zona 

de competența a structurilor de 

poliție transporturi 

112. Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică 

(1) Emiterea, fără drept, de monedă electronică constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Utilizarea unei sintagme specifice unei persoane care are dreptul potrivit 

prezentei legi să emită cu titlu profesional monedă electronică, cu încălcarea 

prevederilor art. 6 alin. (2), constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă. 

Art. 109  
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Refuzul nejustificat al instituţiilor emitente de monedă electronică de a 

furniza Băncii Naţionale a României, în termen de cel mult 10 zile de la 

comunicarea solicitării, informaţiile şi documentele necesare pentru verificarea 

respectării cerinţelor impuse de prezenta lege constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. 

(2) Împiedicarea, sub orice formă, a exercitării atribuţiilor ce revin Băncii 

Naţionale a României, în calitate de autoritate competentă, constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. 

Art. 110  
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

113. Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale 

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau 

cu amendă împiedicarea prin orice mijloace de către reprezentantul legal, de 

către angajat, prepus ori de către altă persoană din cadrul entităţii supuse 

controlului, conform prezentei legi, în mod nejustificat, a personalului cu 

atribuţii de control din cadrul A.S.F. de a intra în spaţiile supuse controlului, în 

condiţiile prevăzute de prezenta lege. 

(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu 

amendă desfăşurarea fără drept a unei activităţi pentru care prezenta lege 

Art. 146 

Structurile de 

ordine publică 

din mediul urban și rural 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei prevăzute la alin. (1) 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei prevăzute la alin. (2) și (3) 

Poliţie transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă săvârșirea acesteia de 

către administratorii de pensii 
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prevede obligaţia deţinerii unei decizii de autorizare sau a unui aviz emis de 

către A.S.F. 

(3) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu 

amendă următoarele fapte: 

a) utilizarea resurselor fondului prevăzute la art. 67 alin. (2) în alte scopuri decât 

cele prevăzute de prezenta lege; 

b) utilizarea lichidităţilor băneşti ale unui participant la un fond în alte scopuri 

decât cele prevăzute de prezenta lege. 

ocupaționale, aflați în zona de 

competența a structurilor de poliție 

transporturi 

114. Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian 

Încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de serviciu 

prevăzute de actele normative cu putere de lege sau neîndeplinirea acestora, 

dacă fapta a pus în pericol siguranţa unei aeronave în zbor şi prin aceasta s-a 

cauzat o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei 

persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 

2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. 

Art. 112 Poliţie transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Încredinţarea comenzilor aeronavei civile de către pilotul comandant unei 

persoane neautorizate se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea 

unor drepturi. 

(2) Părăsirea fără aprobare a postului de către orice membru al echipajului de 

conducere sau de către personalul ce asigură direct informarea, dirijarea şi 

controlul traficului aerian, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranţa 

aeronavei în zbor, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea 

unor drepturi. 

Art. 113 Poliţie transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Efectuarea serviciului de către personalul aeronautic aflat sub influenţa 

băuturilor alcoolice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 

luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Efectuarea serviciului de către personalul aeronautic care are o îmbibaţie 

alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori se află sub influenţa unor 

substanţe psihoactive se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani şi 

interzicerea unor drepturi. 

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt săvârşite de personalul 

aeronautic navigant, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate. 

(4) Refuzul ori sustragerea persoanelor prevăzute la alin. (1) - (3) de a se supune 

prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a 

prezenţei unor substanţe psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la unu la 5 ani. 

Art. 114 Poliţie transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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(1) Pilotarea unei aeronave de către o persoană care nu posedă documentele de 

certificare prevăzute de reglementările în vigoare pentru pilotarea aeronavei 

respective se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. 

(2) Operarea unei aeronave fără pilot la bord de către o persoană care nu posedă 

documentele de certificare prevăzute de reglementările în vigoare pentru 

operarea aeronavei respective se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la 3 ani 

sau cu amendă. 

(3) Dacă prin fapta prevăzută la alin. (1) şi (2) s-a pus în pericol siguranţa altor 

zboruri, sănătatea publică sau protecţia mediului, pedeapsa este închisoarea de 

la 2 la 7 ani. 

Art. 115 Poliţie transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele 

fapte: 

    a) exploatarea unei aeronave fără ca aceasta să posede certificatul de 

înmatriculare sau, după caz, de identificare, emis potrivit dispoziţiilor legale; 

    b) exploatarea unei aeronave fără ca aceasta să posede certificatul de 

navigabilitate sau, după caz, documentul echivalent de navigabilitate, emis 

potrivit dispoziţiilor legale; 

c) inscripţionarea neconformă cu certificatul de înmatriculare sau 

identificare ori suprimarea mărcilor de inscripţionare. 

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), săvârşite după comunicarea 

refuzului eliberării certificatului de înmatriculare sau, după caz, de identificare, 

respectiv a certificatului de navigabilitate sau a documentului echivalent de 

navigabilitate, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani. 

(3) Se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă următoarele 

fapte: 

    a) nerespectarea restricţiilor impuse prin reglementările specifice referitoare 

la zonele supuse servituţilor aeronautice şi la zonele de interes militar sau prin 

avizele emise de Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi/sau, după caz, de 

Ministerul Apărării Naţionale, de către persoanele fizice şi juridice prevăzute la 

art. 89, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranţa aeronavelor în 

zbor; 

    b) efectuarea unei operaţiuni de transport aerian comercial fără deţinerea 

licenţei de operare şi/sau a certificatului de operator prevăzute la art. 53 alin. 

(1), dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranţa aeronavei în zbor. 

Art. 116 Poliţie transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Operarea unei aeronave civile fără pilot la bord care transportă armament, 

materiale radioactive, materiale explozive, precum şi bunuri periculoase 
Art. 117 Poliţie transporturi 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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încadrate, conform documentului Doc 9284 al Organizaţiei pentru Aviaţia 

Civilă Internaţională, instituită prin Convenţia privind aviaţia civilă 

internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care România a 

aderat prin Decretul nr. 194/1965, în categoriile substanţe infecţioase (Clasa 6, 

Diviziunea 6.2) şi gaze toxice (Clasa 2, Diviziunea 2.3) se pedepseşte cu 

închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. 

(2) Operarea unei aeronave într-o zonă interzisă, instituită şi publicată conform 

reglementărilor specifice, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau 

cu amendă. 

Comunicarea de informaţii false, cunoscând caracterul fals al acestora, dacă 

prin aceasta se pune în pericol siguranţa unei aeronave în zbor, se pedepseşte 

cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. 
Art. 118 Poliţie transporturi 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Săvârşirea fără drept a oricărui act de violenţă fizică sau psihică asupra unei 

persoane aflate la bordul unei aeronave civile în zbor ori în pregătire de zbor, 

dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranţa acestei aeronave, se 

pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 de ani şi interzicerea unor drepturi. 

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârşită asupra unui membru al 

echipajului aeronavei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea 

unor drepturi. 

(3) Pătrunderea fără drept în zonele de securitate cu acces restricţionat din 

cadrul aeroporturilor civile se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu 

amendă. 

Art. 119 Poliţie transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, cu ajutorul 

unui dispozitiv, al unei arme sau al unei substanţe, a infrastructurii sau 

instalaţiilor unui aeroport civil ori a unei aeronave care nu este în serviciu, dar 

se află pe un aeroport civil, sau perturbarea serviciilor aeroportului, dacă fapta 

a pus în pericol sau este de natură a pune în pericol siguranţa şi securitatea în 

acest aeroport, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani. 

(2) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a 

instalaţiilor ori a serviciilor de navigaţie aeriană sau perturbarea funcţionării 

acestora, dacă fapta a pus în pericol sau este de natură să pună în pericol 

siguranţa aeronavelor în zbor, se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi 

interzicerea unor drepturi. 

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (2) se sancţionează şi distrugerea unei 

aeronave în serviciu sau cauzarea de deteriorări care o fac indisponibilă de zbor 

ori care sunt de natură să îi pună în pericol siguranţa în zbor. 

Art. 120 Poliţie transporturi 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 



107 
 

(4) Plasarea pe o aeronavă în serviciu, prin orice mijloc, a unui dispozitiv ori a 

unei substanţe capabile să distrugă acea aeronavă sau să îi producă deteriorări 

care o fac inaptă de zbor ori care sunt de natură să pericliteze siguranţa acesteia 

în zbor se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi. 

Preluarea fără drept a unei aeronave în serviciu, prin orice mijloace, precum şi 

exercitarea fără drept, prin orice mijloace, a controlului asupra aeronavei se 

pedepsesc cu închisoare de la 7 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi. 
Art. 121 Poliţie transporturi 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Dacă faptele prevăzute la art. 112, 113, 116 şi 118 au avut ca urmare moartea 

uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 ani ori 

detenţiunea pe viaţă şi interzicerea unor drepturi. 
Art. 122 Poliţie transporturi 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

115. Legea nr. 57/2020 privind gospodărirea durabilă a pădurilor României 

Nerespectarea interdicţiei de export a masei lemnoase prevăzută la art. 1 se 

pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă în cuantum de 

100.000 lei. 

 

Art. 1 - Se interzice exportul de buştean, cu sau fără coajă, sau lemn rotund, 

pentru o perioadă de 10 ani în spaţiul extracomunitar începând cu data de 1 

ianuarie 2021. 

 

 

Art. 4 

Structurile specializate pe 

domeniul silvic/  

Structurile de ordine 

publică din mediul urban/ 

rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 

neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă ori 

producerea acesteia în mediul 

urban/rural 

Poliție transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

116. Legea nr. 2/2021 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiţigănismului 

Fapta persoanei de a promova, în public, în orice mod, idei, concepţii sau 

doctrine antiţigăniste constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 

3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi. 
Art. 3 Investigații criminale 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, prin orice mijloace, de ştiri şi 

informaţii, materiale antiţigăniste constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la un an la 5 ani. 
Art. 4 Investigații criminale 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

(1) Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea 

răspândirii de simboluri antiţigăniste constituie infracţiune şi se pedepsesc cu 

închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi. 
Art. 5 Investigații criminale 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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1 Potrivit prevederilor art. I din O.U.G. nr. 69/2021, aplicarea prevederilor Legii nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul 

serviciilor civile care asigură asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 11 ianuarie 

2021, se suspendă până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor 

antiţigăniste. 

(3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) sau (2), dacă este 

săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei sau în scopul 

dezbaterii unor aspecte de interes public. 

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi 

interzicerea unor drepturi iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter 

antiţigănist, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup. 

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au fost urmate de săvârşirea unei 

infracţiuni, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni. 

(3) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute la alin. (1), dacă 

denunţă autorităţilor existenţa organizaţiei, înainte ca aceasta să fi fost 

descoperită şi să se fi început săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile care intră 

în scopul grupului. 

(4) Dacă persoana care a săvârşit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) 

înlesneşte, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului şi tragerea la 

răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracţional 

organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. 

Art. 6 Investigații criminale 
toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

117. 
Legea nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă publică 

medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat1 

Datele şi informaţiile confidenţiale obţinute de către personalul profesionist 

operativ în timpul exercitării atribuţiilor profesionale nu pot fi făcute publice. 

Divulgarea fără drept a datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial 

constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14 

alin. (2) 

Investigaţii criminale 

 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori neidentificaţi, prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acesteia în 

mediul urban 

Structurile de ordine 

publică – proximitate din 

mediul urban 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul urban 

în zona de responsabilitate a 

poliţistului de proximitate. 

Structurile de ordine 

publică din mediul rural 

modalităţile de săvârşire a faptei de 

către autori cunoscuţi sau 
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neidentificaţi, prin prisma 

specificului pe care îl reprezintă 

producerea acesteia în mediul rural 

Poliție transporturi 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă producerea acestora pe 

căile şi mijloacele de transport 

feroviare, navale sau aeriene precum 

şi în zona de competenţă a 

structurilor de poliţie transporturi 

118. O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor 

(1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani sau cu 

amendă următoarele fapte: 

    a) eliminarea deşeurilor care au făcut obiectul transferului, aşa cum este 

definit de Regulamentul (CE) 1.013/2006, în spaţii neautorizate sau prin 

constituirea de depozite ilegale; 

   b) neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea 

activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare sau eliminare a 

deşeurilor periculoase; 

    c) comercializarea, abandonarea sau neasigurarea încărcăturii deşeurilor pe 

durata şi pe parcursul tranzitării teritoriului României; 

   d) acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, în vederea 

eliminării, a deşeurilor introduse ilegal în ţară sau a deşeurilor introduse în ţară 

în alte scopuri decât cel al eliminării şi care nu au putut fi utilizate în scopul 

pentru care au fost introduse; 

    e) incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect; 

    f) îngroparea deşeurilor; 

    g) eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate. 

Art. 66 

Structurile de ordine 

publică 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Arme, explozivi şi 

substanţe periculoase 

dacă fapta are ca obiect substanțe și 

deșeuri periculoase din competența 

acestor structuri 
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(2) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani 

următoarele fapte: 

    a) importul de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substanţe şi produse 

folosite şi uzate, din categoria deşeurilor interzise la import; 

    b) refuzul de returnare în ţara de origine a deşeurilor introduse în ţară în alte 

scopuri decât cel al eliminării şi pentru care s-a dispus măsura returnării de către 

autoritatea competentă; 

    c) colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deşeuri, inclusiv 

controlul acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a spaţiilor de eliminare, 

inclusiv acţiunile întreprinse de comercianţi sau brokeri în procesul de 

gestionare a deşeurilor, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, care pot 

provoca decesul ori vătămarea corporală a unei persoane sau o daună 

semnificativă calităţii aerului, calităţii solului sau calităţii apei ori animalelor 

sau plantelor; 

    d) exportul sau importul de deşeuri cu încălcarea dispoziţiilor legale în 

domeniu, în cazul în care această activitate intră în domeniul de aplicare al art. 

2 pct. 35 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, indiferent dacă transportul se 

efectuează prin una sau mai multe operaţiuni. 

(3) Pentru faptele prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d), săvârşite din culpă, limitele 

de pedeapsă se reduc la jumătate. 

(4) Prin derogare de la dispoziţiile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul 

infracţiunilor prevăzute în prezentul articol, suma corespunzătoare unei zile-

amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 500 lei şi 25.000 lei. 

(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte. 

119. O.U.G. nr. 43/2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare 

Operaţiunile prevăzute la art. 5, efectuate fără drept, constituie infracţiune, care 

se pedepseşte cu închisoare de la unu la cinci ani sau cu amendă. 

 

Art. 5 - (1) Se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de 

urgenţă şi în conformitate cu prevederile Regulamentului următoarele 

operaţiuni cu produse cu dublă utilizare incluse în anexa I la Regulament: 

    a) exportul; 

    b) transferul în interiorul Uniunii Europene; 

    c) serviciile de intermediere; 

    d) asistenţa tehnică; 

Art. 40 

Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 

Arme, explozivi şi 

substanţe periculoase 

modalităţile de săvârşire a faptei prin 

prisma specificului pe care îl 

reprezintă obiectul material al 

acesteia constând în arme, explozivi 

şi substanţe periculoase 
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    e) tranzitul. 

(2) Exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt incluse în anexa I la 

Regulament se supune regimului de control în condiţiile în care exportatorul 

este informat de către MAE prin ANCEX că produsele respective sunt sau pot 

fi destinate, integral sau parţial, oricăreia dintre utilizările menţionate la art. 

4 alin. (1), art. 5 alin. (1) sau art. 10 alin. (1) din Regulament sau în condiţiile 

menţionate la art. 9 alin. (1). 

(3) În situaţia în care exportatorul are cunoştinţă că produsele cu dublă 

utilizare, care nu sunt incluse în anexa I la Regulament, sunt destinate, integral 

sau parţial, oricăreia dintre utilizările menţionate la art. 4 alin. (1) sau art. 5 

alin. (1) din Regulament, este obligat să notifice MAE prin ANCEX, care decide 

cu privire la oportunitatea de a impune obţinerea unei licenţe pentru exportul 

produselor respective. 

(4) Prevederile alin. (3) se aplică şi pentru situaţia în care exportatorul are 

motive să suspecteze că produsele cu dublă utilizare sunt sau pot fi destinate, 

integral sau parţial, oricăreia dintre utilizările menţionate la art. 4 alin. (1) sau 

art. 5 alin. (1) din Regulament. 

120. 

Legea nr. 244/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă pentru afaceri şi de modificare a 

Regulamentului (UE) 2017/1.129 şi a Directivei (UE) 2019/1.937 

Desfăşurarea fără autorizaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) a serviciilor de 

finanţare participativă, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. a) din 

Regulamentul (UE) 2020/1.503, constituie infracţiunea de exercitare fără drept 

a unei profesii sau activităţi şi se pedepseşte potrivit art. 348 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 6 - (1) În vederea prestării de servicii de finanţare participativă este 

necesară obţinerea unei autorizaţii din partea A.S.F. în calitate de furnizor de 

servicii de finanţare participativă, potrivit prevederilor prezentei legi. 

Art. 28 
Investigarea criminalității 

economice 

toate modalităţile de săvârşire a 

faptei 
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