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1.  Art. 5 - Aplicarea legii penale mai 

favorabile până la judecarea 

definitivă a cauzei: 

 (1)În cazul în care de la săvârşirea 

infracţiunii până la judecarea 

definitivă a cauzei au intervenit una 

sau mai multe legi penale, se aplică 

legea mai favorabilă. 

(1) În cazul în care de la săvârșirea infracțiunii până la judecarea 

definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se 

aplică legea mai favorabilă în integralitatea acesteia. 

(2) In cazul pluralitatii de infractiuni se aplica legea penala mai 

favorabila pentru fiecare infractiune in parte. 

Decizia CCR 265/2014 

2.  Art. 35 - Unitatea infracţiunii 

continuate şi a celei complexe:  

(1)Infracţiunea este continuată când o 

persoană săvârşeşte la diferite 

intervale de timp, dar în realizarea 

aceleiaşi rezoluţii şi împotriva 

aceluiaşi subiect pasiv, acţiuni sau 

inacţiuni care prezintă, fiecare în 

parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni. 

 

 

„(1) Infracțiunea este continuată când o persoană săvârșește la 

diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții, 

acțiuni sau inacțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul 

aceleiași infracțiuni.” 

 (2) In cazul infractiunilor contra persoanei este necesara si 

conditia unitatii de subiect pasiv. 

 

Decizia CCR 368/2017 

3.  Art. 39: Pedeapsa principală în caz 

de concurs de infracţiuni 

(1)În caz de concurs de infracţiuni, se 

stabileşte pedeapsa pentru fiecare 

infracţiune în parte şi se aplică 

Pedeapsa principală în caz de concurs de infracţiunii 
(1) În caz de concurs de infracţiuni, se stabileşte pedeapsa pentru 

fiecare infracţiune în parte şi se aplică pedeapsa, după cum 

urmează: 
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pedeapsa, după cum urmează: 

4.  a)când s-au stabilit o pedeapsă cu 

detenţiune pe viaţă şi una sau mai 

multe pedepse cu închisoare ori cu 

amendă, se aplică pedeapsa 

detenţiunii pe viaţă; 

 

a) când s-au stabilit o pedeapsă cu detenţiune pe viaţă şi una sau 

mai multe pedepse cu închisoare ori cu amendă, se aplică pedeapsa 

detenţiunii pe viaţă; 

 

 

 

 

5.  b)când s-au stabilit numai pedepse cu 

închisoare, se aplică pedeapsa cea mai 

grea, la care se adaugă un spor de o 

treime din totalul celorlalte pedepse 

stabilite; 

b) când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică 

pedeapsa cea mai grea, la care se poate adauga un spor de până 

la o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite; 

 

 

 

6.  c)când s-au stabilit numai pedepse cu 

amendă, se aplică pedeapsa cea mai 

grea, la care se adaugă un spor de o 

treime din totalul celorlalte pedepse 

stabilite; 

 

c) când s-au stabilit numai pedepse cu amendă, se aplică pedeapsa 

cea mai grea, la care se poate adauga un spor de până la o treime 

din totalul celorlalte pedepse stabilite; 

 

 

 

7.  d)când s-au stabilit o pedeapsă cu 

închisoare şi o pedeapsă cu amendă, 

se aplică pedeapsa închisorii, la care 

se adaugă în întregime pedeapsa 

amenzii; 

d) când s-au stabilit o pedeapsă cu închisoare şi o pedeapsă cu 

amendă, se aplică pedeapsa închisorii, la care se poate adauga, în 

întregime sau în parte pedeapsa amenzii; 

 

 

8.  e)când s-au stabilit mai multe pedepse 

cu închisoare şi mai multe pedepse cu 

amendă se aplică pedeapsa închisorii 

conform lit. b), la care se adaugă în 

întregime pedeapsa amenzii conform 

lit. c). 

e) când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare şi mai multe 

pedepse cu amendă se aplică pedeapsa închisorii conform lit. b), la 

care se poate adauga în întregime pedeapsa amenzii conform lit. 

c). 

 

 

9.  (2)Atunci când s-au stabilit mai multe 

pedepse cu închisoarea, dacă prin 

adăugare la pedeapsa cea mai mare a 

sporului de o treime din totalul 

celorlalte pedepse cu închisoarea 

(2) Atunci când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoarea, 

dacă prin adăugare la pedeapsa cea mai mare a sporului s-ar 

depăși cu 10 ani sau mai mult maximul general al pedepsei 

închisorii, iar pentru cel puţin una dintre infracţiunile concurente 

pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 20 de ani sau mai 
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stabilite s-ar depăşi cu 10 ani sau mai 

mult maximul general al pedepsei 

închisorii, iar pentru cel puţin una 

dintre infracţiunile concurente 

pedeapsa prevăzută de lege este 

închisoarea de 20 de ani sau mai 

mare, se poate aplica pedeapsa 

detenţiunii pe viaţă. 

mare, se poate aplica pedeapsa detenţiunii pe viaţă”. 

 

10.  Art. 75 Circumstanţe atenuante 

(1)Următoarele împrejurări constituie 

circumstanţe atenuante legale: 

d)acoperirea integrală a prejudiciului 

material cauzat prin infracţiune, în 

cursul urmăririi penale sau al 

judecăţii, până la primul termen de 

judecată, dacă făptuitorul nu a mai 

beneficiat de această circumstanţă 

într-un interval de 5 ani anterior 

comiterii faptei. Circumstanţa 

atenuantă nu se aplică în cazul 

săvârşirii următoarelor infracţiuni: 

contra persoanei, de furt calificat, 

tâlhărie, piraterie, fraude comise prin 

sisteme informatice şi mijloace de 

plată electronice, ultraj, ultraj judiciar, 

purtare abuzivă, infracţiuni contra 

siguranţei publice, infracţiuni contra 

sănătăţii publice, infracţiuni contra 

libertăţii religioase şi respectului 

datorat persoanelor decedate, contra 

securităţii naţionale, contra capacităţii 

de luptă a forţelor armate, 

infracţiunilor de genocid, contra 

umanităţii şi de război, a infracţiunilor 

 
(1)Următoarele împrejurări constituie circumstanţe atenuante 

legale: 

„d) acoperirea sau garantarea acoperirii prejudiciului material 

cauzat prin infracţiune, în cursul urmăririi penale sau până la 

primul termen de judecată, cu procedura legal îndeplinită față de 

autorul prejudiciului, dacă făptuitorul nu a mai beneficiat de 

această circumstanţă într-un interval de 5 ani anterior comiterii 

faptei”. 
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privind frontiera de stat a României, a 

infracţiunilor la legislaţia privind 

prevenirea şi combaterea terorismului, 

a infracţiunilor de corupţie, 

infracţiunilor asimilate infracţiunilor 

de corupţie, a celor împotriva 

intereselor financiare ale Uniunii 

Europene, a infracţiunilor privitoare la 

nerespectarea regimului materiilor 

explozive, materialelor nucleare sau al 

altor materii radioactive, privind 

regimul juridic al drogurilor, privind 

regimul juridic al precursorilor de 

droguri, a celor privind spălarea 

banilor, privind activităţile 

aeronautice civile şi cele care pot 

pune în pericol siguranţa zborurilor şi 

securitatea aeronautică, privind 

protecţia martorilor, 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, a celor privind traficul de 

organe, ţesuturi sau celule de origine 

umană, privind prevenirea şi 

combaterea pornografiei şi a celor la 

regimul adopţiilor. 

 

 

11.  Art. 83 Conditiile amanarii aplicarii 

pedepsei 

(2) Nu se poate dispune amânarea 

(2)Nu se poate dispune amânarea aplicării pedepsei dacă pedeapsa 

prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este mai mare de 7 

ani sau dacă infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori 
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aplicării pedepsei dacă pedeapsa 

prevăzută de lege pentru infracţiunea 

săvârşită este de 7 ani sau mai mare 

sau dacă infractorul s-a sustras de la 

urmărire penală ori judecată sau a 

încercat zădărnicirea aflării adevărului 

ori a identificării şi tragerii la 

răspundere penală a autorului sau a 

participanţilor. 

judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a 

identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a 

participanţilor. 

12.  Art. 85 Măsurile de supraveghere şi 

obligaţiile 
 (2) Instanţa poate impune persoanei 

faţă de care s-a dispus amânarea 

aplicării pedepsei să execute una sau 

mai multe dintre următoarele 

obligaţii: 

d) să se supună măsurilor de control, 

tratament sau îngrijire medicală; 

 

Art. 85 Măsurile de supraveghere şi obligaţiile 
 (2) Instanţa poate impune persoanei faţă de care s-a dispus 

amânarea aplicării pedepsei să execute una sau mai multe dintre 

următoarele obligaţii: 

d) să fie testat medical, să se supună măsurilor de control, să 

efectueze un tratament medical sau îngrijire medicală, în 

special în scopul dezintoxicării cu alcool, droguri sau substanțe 

psihoactive sau al tratării devianței sexuale; 

OBS. Textele de lege de la art. 85 

(obligațiile facultative la 

amânarea aplicării pedepsei), art. 

93 (obligațiile facultative la 

suspendarea sub supraveghere) și 

art. 109 (obligarea la tratament 

medical) din Codul Penal să fie 

corelate cu textul de lege de la art. 

215 (obligațiile facultative la 

controlul judiciar) din Codul de 

Procedură Penală. 

13.  Art. 93 Măsurile de supraveghere şi 

obligaţiile 
 (2) Instanţa impune condamnatului să 

execute una sau mai multe dintre 

următoarele obligaţii: 

c) să se supună măsurilor de control, 

tratament sau îngrijire medicală; 

 

 

Art. 93 Măsurile de supraveghere şi obligaţiile 
 (2) Instanţa impune condamnatului să execute una sau mai multe 

dintre următoarele obligaţii: 

c) să fie testat medical, să se supună măsurilor de control, să 

efectueze un tratament medical sau îngrijire medicală, în 

special în scopul dezintoxicării cu alcool, droguri sau substanțe 

psihoactive sau al tratării devianței sexuale; 

 

14.  Art. 109 

Obligarea la tratament medical 
(1) Dacă făptuitorul, din cauza unei 

boli, inclusiv cea provocată de 

consumul cronic de alcool sau de alte 

Art. 109 

Obligarea la tratament medical 
(1) Dacă există suspiciunea că făptuitorul, din cauza unei boli, 

inclusiv cea provocată de consumul cronic de alcool, droguri sau 

alte substanţe psihoactive sau din cauza unor devianțe sexuale, 
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substanţe psihoactive, prezintă pericol 

pentru societate, poate fi obligat să 

urmeze un tratament medical până la 

însănătoşire sau până la obţinerea unei 

ameliorări care să înlăture starea de 

pericol. 

(2) Când persoana faţă de care s-a luat 

această măsură nu urmează 

tratamentul, se poate dispune 

internarea medicală. 

(3) Dacă persoana obligată la 

tratament este condamnată la o 

pedeapsă privativă de libertate, 

tratamentul se efectuează şi în timpul 

executării pedepsei. 

 

prezintă pericol pentru societate, va fi obligat la o testare 

medicală. Dacă în urma testării medicale se confirmă un 

diagnostic, făptuitorul va fi obligat să urmeze un tratament 

medical până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări 

care să înlăture starea de pericol. 

(2) Dacă făptuitorul invocă o anume boală, inclusiv cea provocată 

de consumul cronic de alcool, droguri sau de alte substanţe 

psihoactive sau o anumită devianță sexuală pentru a-și explica 

comportamentul periculos, obligarea la tratament medical este 

obligatorie. 
(3)Când persoana faţă de care s-a luat această măsură refuză 

testarea medicală sau nu urmează tratamentul, se poate dispune 

internarea medicală. 

(4) Dacă persoana obligată la testare medicală sau la tratament 

este condamnată la o pedeapsă privativă de libertate, testarea și 

tratamentul se efectuează şi în timpul executării pedepsei. 

(5) Dacă față de persoana obligată la testare medicală sau la 

tratament medical se amână aplicarea pedepsei sau se dispune 

o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere, printre obligațiile 

impuse se va stabili și testarea medicală, supunerea măsurilor 

de control, respective efectuarea tratamentului medical sau 

îngrijirilor medicale. 

   

 

15. . Art. 155 - Întreruperea cursului 

prescripţiei răspunderii penale 

(1) Cursul termenului prescripţiei 

răspunderii penale se întrerupe prin 

îndeplinirea oricărui act de procedură 

în cauză. 

„(1) Cursul termenului prescriptiei răspunderii penale se întrerupe 

prin îndeplinirea unui  act de procedură în cauză, care potrivit 

legii trebuie comunicat suspectului sau inculpatului în cadrul 

procesului penal”. 

 

 

16.  Art. 289: Luarea de mită 

(1) Fapta funcţionarului public care, 

direct sau indirect, pentru sine sau 

pentru altul, pretinde ori primeşte bani 

(1) Fapta funcţionarului public care,pe durata exercitarii 

functieie, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde 

ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă 

promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, 
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sau alte foloase care nu i se cuvin ori 

acceptă promisiunea unor astfel de 

foloase, în legătură cu îndeplinirea, 

neîndeplinirea ori întârzierea 

îndeplinirii unui act ce intră în 

îndatoririle sale de serviciu sau în 

legătură cu îndeplinirea unui act 

contrar acestor îndatoriri, se 

pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 

ani şi interzicerea exercitării dreptului 

de a ocupa o funcţie publică sau de a 

exercita profesia sau activitatea în 

executarea căreia a săvârşit fapta. 

neîndeplinirea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în 

îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act 

contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 7 

ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică 

sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a 

săvârşit fapta. 

17.  Art. 297 - Abuzul în serviciu  

(1) Fapta funcţionarului public care, 

în exercitarea atribuţiilor de serviciu, 

nu îndeplineşte un act sau îl 

îndeplineşte în mod defectuos şi prin 

aceasta cauzează o pagubă ori o 

vătămare a drepturilor sau intereselor 

legitime ale unei persoane fizice sau 

ale unei persoane juridice se 

pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 

ani şi interzicerea exercitării dreptului 

de a ocupa o funcţie publică. 

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de 

serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește prin încălcarea 

unei legi, ordonanțe sau  ordonanțe de urgență și prin aceasta 

cauzează o pagubă sau o vătămare a drepturilor unei persoane se 

pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. 

Decizia CCR 405/2016 

Decizia CCR 392/2017 

18.  (2)Cu aceeaşi pedeapsă se 

sancţionează şi fapta funcţionarului 

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, 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului 

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. 
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apartenenţă politică, avere, vârstă, 

dizabilitate, boală cronică 

necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA. 

19.    

(3) Nu se pedepsește fapta comisă în condițiile alineatelor 

precedente, dacă prejudiciul material produs este de până la 

200.000 lei, iar făptuitorul îl acoperă sau garantează acoperirea lui, 

în cursul urmăririi penale sau până la primul termen de judecată, 

cu procedura îndeplinită. 

 

20.   (4) Împăcarea între făptuitor și persoana vătămată, în cazul în care 

este vorba despre o vătămare a drepturilor acesteia din urmă, sau 

dacă prejudiciul material produs este de până la 200.000 lei, 

înlătură răspunderea penală. 

 

21.   (5) Nu beneficiază de prevederile lin. (3) sau (4), persoanele au au 

mai beneficiat de aceste dispoziții, într-un interval de 5 ani 

anterior comiterii faptei. De asemenea, prevederile lin. (3) sau (4) 

nu se aplică dacă persoana vătămată este una dintre persoanele 

juridice prevăzute la art. 176. 

 

 

 


