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Buletin Informativ Tematic AFIR privind  

INFRACȚIUNILE ECONOMICE SAU CU IMPLICAȚII ECONOMICE INCOMPATIBILE CU STATUTUL DE 

BENEFICIAR AL PNDR 

Ediția 2021 

Agenția pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale recomandă solicitanţilor 

Programului Național de Dezvoltare Rurală să acorde o atenţie sporită la întocmirea 

documentaţiei obligatorii pentru depunerea cererilor de finanţare în sesiunile care vor 

fi lansate anul aceasta. 

În Cazierul judiciar al reprezentantului legal nu trebuie să figureze infracţiuni de 

natură economică sau cu implicaţii economice, acestea fiind cele care afectează 

patrimoniul unei persoane fizice sau juridice, publice ori private. 

Codul Penal conține, în principal, reglementări referitoare la activitățile economice, 

comerciale și financiare și a căror existență și dezvoltare lezează economia națională, 

împiedică activitatea agenților economici, prejudiciază interesele economice ale 

populației.  

De asemenea, se regăsesc astfel de norme cu caracter penal și în legi speciale, precum: 

Legea nr. 78/ 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 

corupţie; Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile, Legea nr. 241/ 2005 pentru prevenirea 

şi combaterea evaziunii fiscale, Codul vamal, Codul Fiscal, Codul Silvic, și alte legi 

specifice domeniilor de activitate. 

Fiecare cazier judiciar este supus unei analize foarte atente efectuate de către 

experții AFIR, în funcție de articolele legale înscrise.  În baza legislației aplicabile 

experții vor stabili dacă înscrisurile din Cazier (acolo unde există) reprezintă sau nu 

infracţiuni de natură economică sau cu implicaţii economice. 
 

 

Având în vedere dimensiunea și varietatea domeniilor economice și a reglementărilor specifice, acest Buletin 

informativ tematic conține o prezentare succintă și totodată o enumerare a unor acte normative care fac referire la 

infracțiunile de natură economică sau cu implicații economice, nu este exhaustiv, putându-se completa și cu alte Legi 

sectoriale, care reglementează activități economice și care pot conține secțiuni dedicate contravențiilor și 

infracțiunilor. 

Referințele prezentate în acest material sunt extrase din Codul Penal, Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile, Legea nr. 

241/ 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Legea nr. 78/ 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie, Legea nr. 656/ 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, Legea nr. 59/ 

1934 asupra cecului, Legea nr. 21/ 1996 a concurenței, Legea nr. 46/ 2008 - Codul Silvic,  Legea nr. 84/ 1992 privind 

regimul zonelor libere , Codul Vamal al României, Codul Fiscal.  
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I N F R A C Ţ I U N I  D E  N A T U R Ă  E C O N O M I C Ă  

S A U  C U  I M P L I C A Ţ I I  E C O N O M I C E  
 

CODUL PENAL – Infracţiuni contra PATRIMONULUI 

 Articolul 228 – Furtul 

(1) Luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia,  în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept, 

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

(2) Fapta constituie furt şi dacă bunul aparţine în întregime sau în parte făptuitorului, dar în momentul săvârşirii acel bun  

se găsea în posesia sau detenţia legitimă a altei persoane. 

(3) Se consideră bunuri mobile şi înscrisurile, energia electrică, precum şi orice alt fel de energie care are valoare economică. 

 

 Articolul 229 – Furtul calificat 

(1) Furtul săvârşit în următoarele împrejurări: 

a) într-un mijloc de transport în comun; 

b) în timpul nopţii; 

c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită; 

d) prin efracţie, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase; 

e) prin scoaterea din funcţiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere, se pedepseşte cu închisoarea de la unu 

la 5 ani. 

(2) Dacă furtul a fost săvârşit în următoarele împrejurări: 

a) asupra unui bun care face parte din patrimoniul cultural; 

b) prin violare de domiciliu sau sediu profesional; 

c) de o persoană având asupra sa o armă, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. 

(3) Furtul privind următoarele categorii de bunuri: 

a) ţiţei, gazolină, condensat, etan lichid, benzină, motorină, alte produse petroliere sau gaze naturale din conducte, 

depozite, cisterne ori vagoane-cisternă; 

b) componente ale sistemelor de irigaţii; 

c) componente ale reţelelor electrice; 

d) un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare în caz de incendiu sau alte situaţii de urgenţă 

publică; 

e) un mijloc de transport sau orice alt mijloc de intervenţie la incendiu, la accidente de cale ferată, rutiere, navale 

sau aeriene ori în caz de dezastru; 

f) instalaţii de siguranţă şi dirijare a traficului feroviar, rutier, naval, aerian şi componente ale acestora, precum şi 

componente ale mijloacelor de transport aferente; 

g) bunuri prin însuşirea cărora se pune în pericol siguranţa traficului şi a persoanelor pe drumurile publice;  

h) cabluri, linii, echipamente şi instalaţii de telecomunicaţii, radiocomunicaţii, precum şi componente de 

comunicaţii, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani. 
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 Articolul 230 – Furtul în scop de folosinţă 

(1) Furtul care are ca obiect un vehicul, săvârşit în scopul de a-l folosi pe nedrept, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută 

în art. 228 sau art. 229, după caz, ale cărei limite speciale se reduc cu o treime. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sancţionează folosirea fără drept a unui terminal de comunicaţii al altuia sau 

folosirea unui terminal de comunicaţii racordat fără drept la o reţea, dacă s-a produs o pagubă. 

 

 Articolul 231 – Plângerea prealabilă şi împăcarea 

(1) Faptele prevăzute în prezentul capitol, săvârşite între membrii de familie de către un minor în paguba tutorelui ori de 

către cel care locuieşte împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta, se pedepsesc numai la plângerea 

prealabilă a persoanei vătămate. 

(2) În cazul faptelor prevăzute la art. 228,art. 229 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi c) şi art. 230, împăcarea înlătură răspunderea 

penală. 

 

 Articolul 232 – Sancţionarea tentativei 

Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepseşte. 

 

 Articolul 233 – Tâlhăria 

Furtul săvârşit prin întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sa u 

neputinţă de a se apăra, precum şi furtul urmat de întrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau 

pentru înlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea se pedepsesc cu închisoarea de la 2 

la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

 

 Articolul 234 – Tâlhăria calificată 

(1) Tâlhăria săvârşită în următoarele împrejurări: 

a) prin folosirea unei arme ori substanţe explozive, narcotice sau paralizante;  

b) prin simularea de calităţi oficiale; 

c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită; 

d) în timpul nopţii; 

e) într-un mijloc de transport sau asupra unui mijloc de transport; 

f) prin violare de domiciliu sau sediu profesional, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea 

exercitării unor drepturi. 

(2) Tâlhăria săvârşită în condiţiile art. 229 alin. (3) se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. 

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează tâlhăria care a avut ca urmare vătămarea corporală.  

 

 Articolul 235 – Pirateria 

(1) Furtul comis, prin violenţă sau ameninţare, de către o persoană care face parte din echipajul sau din pasagerii unei nave  

aflate în marea liberă, al bunurilor ce se găsesc pe acel vas sau pe o altă navă, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 15 ani 

şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sancţionează şi capturarea unei nave aflate în marea liberă sau faptul de a provoca , 

prin orice mijloc, naufragiul ori eşuarea acesteia, în scopul de a-şi însuşi încărcătura ei sau de a tâlhări persoanele aflate la 

bord. 
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(3) Dacă pirateria a avut ca urmare vătămarea corporală, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea exercitării 

unor drepturi. 

(4) Există piraterie şi dacă fapta s-a comis pe o aeronavă sau între aeronave şi nave. 

 

 Articolul 236 – Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei 

Dacă faptele prevăzute în art. 233-235 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani şi 

interzicerea exercitării unor drepturi. 

 

 Articolul 237 – Sancţionarea tentativei 

Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 233-235 se pedepseşte. 

 

 Articolul 238 – Abuzul de încredere 

(1) Însuşirea, dispunerea sau folosirea, pe nedrept, a unui bun mobil al altuia, de către cel căruia i-a fost încredinţat în baza 

unui titlu şi cu un anumit scop, ori refuzul de a-l restitui se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.  

 

 Articolul 239 – Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor 

(1) Fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori ori bunuri din patrimoniul  său 

ori de a invoca acte sau datorii fictive în scopul fraudării creditorilor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 

amendă. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta persoanei care, ştiind că nu va putea plăti, achiziţionează bunuri ori servicii  

producând o pagubă creditorului. 

(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 

 

 Articolul 240 – Bancruta simplă 

(1) Neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice 

debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, într-un termen care depăşeşte cu mai mult de 6 luni termenul 

prevăzut de lege de la apariţia stării de insolvenţă, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. 

(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 

 

 Articolul 241 – Bancruta frauduloasă 

(1) Fapta persoanei care, în frauda creditorilor: 

a) falsifică, sustrage sau distruge evidenţele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;  

b) înfăţişează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situaţia financiară sume 

nedatorate; 

c) înstrăinează, în caz de insolvenţă a debitorului, o parte din active se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. 

(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 
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 Articolul 242 – Gestiunea frauduloasă 

(1) Pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori 

trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 

amendă. 

(2) Când fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârşită de administratorul judiciar, de lichidatorul averii debitorului sau de  un 

reprezentant sau prepus al acestora, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. 

(3) Faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) săvârşite în scopul de a dobândi un folos patrimonial se pedepsesc cu închisoarea 

de la 2 la 7 ani. 

(4) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 

 

 Articolul 243 – Însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor 

(1) Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun găsit autorităţilor sau celui care l-a pierdut sau de a dispune de acel bun 

ca de al său se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi însuşirea pe nedrept a unui bun mobil ce aparţine altuia, ajuns din eroare sau în 

mod fortuit în posesia făptuitorului, sau nepredarea acestuia în termen de 10 zile din momentul în care a cunoscut că bunul 

nu îi aparţine. 

(3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. 

 

 Articolul 244 – Înşelăciunea 

(1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei 

fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, 

se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. 

(2) Înşelăciunea săvârşită prin folosirea de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu 

închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind 

concursul de infracţiuni. 

(3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. 

 

 Articolul 245 – Înşelăciunea privind asigurările 

(1) Distrugerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuinţare, ascunderea sau înstrăinarea unui bun asigurat împotriva 

distrugerii, degradării, uzurii, pierderii sau furtului, în scopul de a obţine, pentru sine sau pentru altul, suma asigurată, se 

pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. 

(2) Fapta persoanei care, în scopul prevăzut în alin. (1), simulează, îşi cauzează sau agravează leziuni sau vătămări corporale 

produse de un risc asigurat se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. 

 

 Articolul 246 – Deturnarea licitaţiilor publice 

Fapta de a îndepărta, prin constrângere sau corupere, un participant de la o licitaţie publică ori înţelegerea între participanţi 

pentru a denatura preţul de adjudecare se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.  
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 Articolul 247 – Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile 

(1) Fapta creditorului care, cu ocazia dării cu împrumut de bani sau bunuri, profitând  de starea de vădită vulnerabilitate a 

debitorului, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmităţii ori relaţiei de dependenţă în care debitorul se află faţă de el, îl 

face să constituie sau să transmită, pentru sine sau pentru altul, un drept real ori de creanţă de valoare vădit 

disproporţionată faţă de această prestaţie se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.  

(2) Punerea unei persoane în stare de vădită vulnerabilitate prin provocarea unei intoxicaţii cu alcool sau cu substanţe 

psihoactive în scopul de a o determina să consimtă la constituirea sau transmiterea unui drept real ori de creanţă sau să 

renunţe la un drept, dacă s-a produs o pagubă, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 

 

 Articolul 248 – Sancţionarea tentativei 

Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 239 alin. (1), art. 241 şi art. 244-247 se pedepseşte. 

 

 Articolul 249 – Frauda informatică 

Introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice, restricţionarea accesului la aceste date ori împiedicarea în 

orice mod a funcţionării unui sistem informatic, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, 

dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 

 

 Articolul 250 – Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos 

(1) Efectuarea unei operaţiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică 

ori de transfer de fonduri, prin utilizarea, fără consimţământul titularului, a unui instrument de plată electronică sau a 

datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.  

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează efectuarea uneia dintre operaţiunile prevăzute în alin. (1), prin utilizarea 

neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive. 

(3) Transmiterea neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării uneia dintre 

operaţiunile prevăzute în alin. (1), se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. 

 

 Articolul 251 – Acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos 

(1) Acceptarea unei operaţiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică 

ori de transfer de fonduri, cunoscând că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată electronică falsificat sau 

utilizat fără consimţământul titularului său, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează acceptarea uneia dintre operaţiunile prevăzute în alin. (1), cunoscând că este 

efectuată prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.  

 

 Articolul 252 – Sancţionarea tentativei 

Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepseşte. 

 

 

CODUL PENAL – Infracţiuni de CORUPȚIE și de serviciu 

 Articolul 289 – Luarea de mită 

(1) Fapta funcţionarului public care, direct ori 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, neîndeplinirea, 



Buletin informative tematic AFIR – INFRACȚIUNILE ECONOMICE  

   AGENŢIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE  7 

                             Bucureşti, Str. Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1; Tel.: 0728 107 516; 031 – 860 25 55 
                             E-mail: secretariat@afir.info, relatii.publice@afir.info; Web: www.afir.info; www.finantare-rurala.ro 

urgentarea 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 închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o 

funcţie publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta. 

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită de una dintre persoanele prevăzute în art. 175 alin. (2), constituie infracţiune 

numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau 

în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri. 

(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune 

confiscarea prin echivalent. 

 

 Articolul 290 – Darea de mită 

(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condiţiile arătate în art. 289, se pedepseşte cu închisoarea de 

la 2 la 7 ani. 

(2) Fapta prevăzută în alin. (1) nu constituie infracţiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către 

cel care a luat mita. 

(3) Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la 

aceasta. 

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dacă acestea au fost date în cazul prevăzut 

în alin. (2) sau date după denunţul prevăzut în alin. (3). 

(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune 

confiscarea prin echivalent. 

 

 Articolul 291 – Traficul de influenţă 

(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, 

săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care  

promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act 

ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea 

de la 2 la 7 ani. 

(2) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune 

confiscarea prin echivalent. 

 

 Articolul 292 – Cumpărarea de influenţă 

(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane 

care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public, pentru a -l determina pe acesta să 

îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu 

sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercită rii 

unor drepturi. 

(2) Făptuitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire 

la aceasta. 

(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, dacă au fost date după denunţul prevăzut în alin. 

(2). 
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(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscării, iar dacă acestea nu se mai găsesc, se dispune 

confiscarea prin echivalent.  

 

 Articolul 293 – Fapte săvârşite de către membrii instanţelor de arbitraj sau în legătură cu aceştia 

Dispoziţiile art. 289 şi art. 290 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt 

chemate să pronunţe o hotărâre cu privire la un litigiu ce le este dat spre soluţionare de către părţile la acest acord, indiferent 

dacă procedura arbitrală se desfăşoară în baza legii române ori în baza unei alte legi. 

 

 Articolul 294 – Fapte săvârşite de către funcţionari străini sau în legătură cu aceştia 

Prevederile prezentului capitol se aplică în privinţa următoarelor persoane, dacă, prin tratatele internaţionale la care 

România este parte, nu se dispune altfel: 

a) funcţionarilor sau persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane 

care exercită atribuţii similare în cadrul unei organizaţii publice internaţionale la care România este parte; 

b) membrilor adunărilor parlamentare ale organizaţiilor internaţionale la care România este parte;  

c) funcţionarilor sau persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane 

care exercită atribuţii similare, în cadrul Uniunii Europene; 

d) persoanelor care exercită funcţii juridice în cadrul instanţelor internaţionale a căror competenţă este acceptată 

de România, precum şi funcţionarilor de la grefele acestor instanţe; 

e) funcţionarilor unui stat străin; 

f) membrilor adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat străin. 

g) juraţilor din cadrul unor instanţe străine. 

 

 Articolul 295 – Delapidarea 

(1) Însuşirea, folosirea sau traficarea de către un funcţionar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte 

bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării 

dreptului de a ocupa o funcţie publică. 

(2) Tentativa se pedepseşte. 

 

 Articolul 296 – Purtarea abuzivă 

(1) Întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu se 

pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. 

(2) Ameninţarea ori lovirea sau alte violenţe săvârşite în condiţiile alin. (1) se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege 

pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime. 

  

 

 Articolul 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. 
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(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. 

 

 Articolul 298 – Neglijenţa în serviciu 

Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin 

îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează 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 3 luni la 3 ani sau cu amendă. 

 

 Articolul 300 – Uzurparea funcţiei 

Fapta funcţionarului public care, în timpul serviciului, îndeplineşte un act ce nu intră în atribuţiile sale, dacă prin  aceasta s-

a produs una dintre urmările prevăzute în art. 297, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. 

 

 Articolul 301 - Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane 

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obţinut un folos 

patrimonial pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv se pedepseşte cu închisoarea 

de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică pe o perioadă de 3 ani. 

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazurile în care actul sau decizia se referă la următoarele situaţii:  

a) emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative; 

b) exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligaţii impuse de lege, cu respectarea condiţiilor şi 

limitelor prevăzute de aceasta. 

 

 Articolul 302 – Violarea secretului corespondenţei 

(1) Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reţinerea, fără drept, a unei corespondenţe adresate altuia, precum şi 

divulgarea fără drept a conţinutului unei asemenea corespondenţe, chiar atunci când aceasta a fost trimisă deschisă ori a 

fost deschisă din greşeală, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. 

(2) Interceptarea, fără drept, a unei convorbiri sau a unei comunicări efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic 

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

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost săvârşite de un funcţionar public care are obligaţia legală de a 

respecta secretul profesional şi confidenţialitatea informaţiilor la care are acces, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5  

ani şi interzicerea unor drepturi. 

(4) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, către o altă persoană sau către public, fără drept, a conţinutului 

unei convorbiri sau comunicări interceptate, chiar în cazul în care făptuitorul a luat cunoştinţă de aceasta din greşeală sau  

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

(5) Nu constituie infracţiune fapta săvârşită: 

a) dacă făptuitorul surprinde săvârşirea unei infracţiuni sau contribuie la dovedirea săvârşirii unei infracţiuni;  

b) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificaţie pentru viaţa comunităţii şi a căror divulgare prezintă 

avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate. 

(6) Deţinerea sau confecţionarea, fără drept, de mijloace specifice de interceptare ori de înregistrare a comunica ţiilor se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
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(7) Pentru faptele prevăzute la alin. (1), acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.   

 

 Articolul 303 – Divulgarea informaţiilor secrete de stat 

(1) Divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de stat, de către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu, dacă 

prin aceasta sunt afectate interesele unei persoane juridice dintre cele prevăzute în art. 176, se pedepseşte cu închisoarea  

de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

(2) Deţinerea, fără drept, în afara îndatoririlor de serviciu, a unui document ce conţine informaţii secrete de stat, dacă poate 

afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevăzute în art. 176, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau 

cu amendă. 

(3) Persoana care deţine un document ce conţine informaţii secrete de stat, care poate afecta activitatea uneia dintre 

persoanele juridice prevăzute în art. 176, nu se pedepseşte dacă predă de îndată documentul la organul sau instituţia 

emitentă. 

 

 Articolul 304 – Divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice 

(1) Divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii, de către  cel care le 

cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane, se 

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

(2) Divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii, de către cel care ia 

cunoştinţă de acestea, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. 

(3) Dacă, urmare a faptei prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), s-a săvârşit o infracţiune împotriva investigatorului sub acoperire, 

a martorului protejat sau a persoanei incluse în Programul de protecţie a martorilor, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 

ani, iar dacă s-a comis cu intenţie o infracţiune contra vieţii, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani. 

 

 Articolul 305 – Neglijenţa în păstrarea informaţiilor 

(1) Neglijenţa care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce conţine informaţii 

secrete de stat, precum şi neglijenţa care a prilejuit altei persoane aflarea unei asemenea informaţii se pedepsesc cu 

închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele prevăzute în art. 303 alin. (1) şi art. 304, dacă au fost săvârşite din culpă. 

 

 Articolul 306 – Obţinerea ilegală de fonduri 

(1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprobărilor sau 

garanţiilor necesare acordării finanţărilor obţinute sau garantate din fonduri publice, dacă are ca rezultat obţinerea pe 

nedrept a acestor fonduri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 

(2) Tentativa se pedepseşte. 

 

 Articolul 307 – Deturnarea de fonduri 

(1) Schimbarea destinaţiei fondurilor băneşti ori a resurselor materiale alocate unei autorităţi publice sau instituţii publice, 

fără respectarea prevederilor legale, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.  

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor 

provenite din finanţările obţinute sau garantate din fonduri publice. 

(3) Tentativa se pedepseşte. 
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 Articolul 308 – Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane 

(1) Dispoziţiile art. 289-292, 295, 297-300 şi art. 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi 

faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, 

o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei 

persoane juridice. 

(2) În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime. 

 

 Articolul 309 – Faptele care au produs consecinţe deosebit de grave 

Dacă faptele prevăzute în art. 295,art. 297,art. 298,art. 300,art. 303,art. 304,art. 306  sau art. 307 au produs consecinţe 

deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate. 

 

 

CODUL PENAL – Infracţiuni de FALS 

 Articolul 310 – Falsificarea de monede 

(1) Falsificarea de monedă cu valoare circulatorie se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării 

unor drepturi. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează falsificarea unei monede, emise de către autorităţile competente, înainte de 

punerea oficială în circulaţie a acesteia. 

(3) Tentativa se pedepseşte. 

 

 Articolul 311 – Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată 

(1) Falsificarea de titluri de credit, titluri sau instrumente pentru efectuarea plăţilor sau a oricăror altor titluri ori va lori 

asemănătoare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) priveşte un instrument de plată electronică, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 an i 

şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

(3) Tentativa se pedepseşte. 

 

 Articolul 312 – Falsificarea de timbre sau efecte poştale 

(1) Falsificarea de timbre de orice fel, mărci poştale, plicuri poştale, cărţi poştale sau cupoane răspuns internaţional se 

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

(2) Tentativa se pedepseşte. 

 

 Articolul 313 - Punerea în circulaţie de valori falsificate 

(1) Punerea în circulaţie a valorilor falsificate prevăzute în art. 310-312, precum şi primirea, deţinerea sau transmiterea 

acestora, în vederea punerii lor în circulaţie, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de 

falsificare prin care au fost produse. 

(2) Punerea în circulaţie a valorilor falsificate prevăzute în art. 310-312, săvârşită de către autor sau un participant la 

infracţiunea de falsificare, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de falsificare prin care au fost 

produse. 
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(3) Repunerea în circulaţie a uneia dintre valorile prevăzute în art. 310-312, de către o persoană care a constatat, ulterior 

intrării în posesia acesteia, că este falsificată, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de 

falsificare prin care au fost produse, ale cărei limite speciale se reduc la jumătate.  

(4) Tentativa se pedepseşte. 

 

 Articolul 314 – Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori 

(1) Fabricarea, primirea, deţinerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor 

sau titlurilor prevăzute în art. 310,art. 311 alin. (1) şi art. 312 se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. 

(2) Fabricarea, primirea, deţinerea sau transmiterea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi 

la falsificarea instrumentelor de plată electronică, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 

(3) Nu se pedepseşte persoana care, după comiterea vreuneia dintre faptele prevăzute în alin. (1) sau alin. (2), înainte de 

descoperirea acestora şi înainte de a se fi trecut la săvârşirea faptei de falsificare, predă instrumentele sau materialele 

deţinute autorităţilor judiciare ori încunoştinţează aceste autorităţi despre existenţa lor.  

 

 Articolul 315 – Emiterea frauduloasă de monedă 

(1) Confecţionarea de monedă autentică prin folosirea de instalaţii sau materiale destinate acestui scop, cu încălcarea 

condiţiilor stabilite de autorităţile competente sau fără acordul acestora, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi 

interzicerea exercitării unor drepturi. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează punerea în circulaţie a monedei confecţionate în condiţiile alin. (1), precum şi 

primirea, deţinerea sau transmiterea acesteia, în vederea punerii ei în circulaţie.  

(3) Tentativa se pedepsește. 

 

 Articolul 316 – Falsificarea de valori străine 

Dispoziţiile cuprinse în prezentul capitol se aplică şi în cazul când infracţiunea priveşte monede, timbre, titluri de valoare 

ori instrumente de plată emise în străinătate. 

 

 Articolul 317 – Falsificarea de instrumente oficiale 

(1) Falsificarea unui sigiliu, a unei ştampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc persoanele prevăzute în 

art. 176 sau persoanele fizice menţionate în art. 175 alin. (2) se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Falsificarea unui sigiliu, a unei ştampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc alte persoane decât cele 

prevăzute în alin. (1) se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. 

(3) Tentativa se pedepseşte. 

 

 Articolul 318 – Folosirea instrumentelor false 

Folosirea instrumentelor false prevăzute în art. 317 se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. 

 

 Articolul 319 – Falsificarea de instrumente de autentificare străine 

Dispoziţiile cuprinse în prezentul capitol se aplică şi atunci când fapta priveşte instrumente de autentificare sau de marcare 

folosite de autorităţile unui stat străin. 
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 Articolul 320 - Falsul material în înscrisuri oficiale 

(1) Falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură 

să producă consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. 

(2) Falsul prevăzut în alin. (1), săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu 

închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

(3) Sunt asimilate înscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecinţe juridice.  

(4) Tentativa se pedepseşte. 

 

 Articolul 321 - Falsul intelectual 

(1 )Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar public aflat în exercitarea atribuţiilor 

de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera  

unele date sau împrejurări, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. 

(2) Tentativa se pedepseşte. 

 

 Articolul 322 - Falsul în înscrisuri sub semnătură privată 

 (1) Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în art. 320 sau art. 321, dacă 

făptuitorul foloseşte înscrisul falsificat ori îl încredinţează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe 

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

(2) Tentativa se pedepseşte. 

 

 Articolul 323 - Uzul de fals 

Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecinţe 

juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, când înscrisul este oficial, şi cu închisoare de la 3 

luni la 2 ani sau cu amendă, când înscrisul este sub semnătură privată. 

 

 Articolul 324 - Falsificarea unei înregistrări tehnice 

(1) Falsificarea unei înregistrări tehnice prin contrafacere, alterare ori prin determinarea atestării unor împrejurări 

necorespunzătoare adevărului sau omisiunea înregistrării unor date sau împrejurări, dacă a fost urmată de folosirea de 

către făptuitor a înregistrării ori de încredinţarea acesteia unei alte persoane spre folosire, în vederea producerii unei 

consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează folosirea unei înregistrări tehnice falsificate în vederea producerii unei consecinţe  

juridice. 

(3) Prin înregistrare tehnică, în sensul prezentului articol, se înţelege atestarea unei valori, greutăţi, măsuri ori a desfăşurării 

unui eveniment, realizată, în tot sau în parte, în mod automat, prin intermediul unui dispozitiv tehnic omologat şi care este  

destinată a proba un anumit fapt, în vederea producerii de consecinţe juridice. 

 

 Articolul 325 - Falsul informatic 

Fapta de a introduce, modifica sau şterge, fără drept, date informatice ori de a restricţiona, fără drept, accesul la aceste date, 

rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice, 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. 
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 Articolul 326 - Falsul în declaraţii 

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care 

aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când,  

potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 

3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

 

 Articolul 327 - Falsul privind identitatea 

(1) Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identităţi altei persoane, făcută unei persoane dintre cele 

prevăzute în art. 175 sau transmisă unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea prin folosirea frauduloasă a unui 

act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a induce sau a 

menţine în eroare un funcţionar public, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine ori pentru altul, se 

pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. 

(2) Când prezentarea s-a făcut prin întrebuinţarea identităţii reale a unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 

5 ani. 

 (3) Încredinţarea unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile spre a fi folosit fără drep t se 

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

 

 Articolul 328 - Infracţiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin.  

Dispoziţiile cuprinse în prezentul capitol se aplică şi atunci când fapta priveşte acte emise de o autoritate competentă a unui 

stat străin sau de o organizaţie internaţională instituită printr-un tratat la care România este parte sau declaraţii ori o 

identitate asumate în faţa acesteia. 

 

 

Infracţiuni prevăzute în LEGEA NR. 129/ 2019 

 Articolul 49 - prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului 

(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 aces tor 

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. 
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(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. 

 

 Articolul 367 - Constituirea unui grup infracţional organizat 

(1) Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup 

se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.  

(2) Când infracţiunea care intră în scopul grupului infracţional organizat este sancţionată de lege cu pedeapsa detenţiunii 

pe viaţă sau cu închisoarea mai mare de 10 ani, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor 

drepturi.  

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost urmate de săvârşirea unei infracţiuni, se aplică regulile privind 

concursul de infracţiuni.  

(4) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), dacă denunţă autorităţilor grupul 

infracţional organizat, înainte ca acesta să fi fost descoperit şi să se fi început săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile care 

intră în scopul grupului.  

(5) Dacă persoana care a săvârşit una dintre faptele prevăzute în alin. (1)-(3) 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.  

(6) Prin grup infracţional organizat se înţelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru 

o anumită perioadă de timp şi pentru a acţiona în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni.  

 

Infracţiuni prevăzute în LEGEA NR. 31/ 1990 

 Articolul 271 

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. 

 

 Articolul 272 

 (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;  
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  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 societate şi alte societă ţi 

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 comercială ce are 

calitatea de fondator, iar împrumutul este realizat de la una dintre societăţile controlate ori care o controlează pe aceasta , 

direct sau indirect. 

 

 Articolul 2721 

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 cursul 

exerciţiului financiar pe baza situaţiei financiare interimare şi anual, pe baza situaţiilor financiare anuale, sau contrar celor 

rezultate din acestea. 

 

 Articolul 273 

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 acţiunile înainte de termen sau predă acţiuni liberate în total sau în parte, în afară de cazurile 

stabilite de lege, ori emite acţiuni la purtător fără a fi achitate integral;  

  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. 

 

 Articolul 274 

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: 
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  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 societatea comercială s-a început urmărirea penală. 

 

 Articolul 275 

(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). 

 

 Articolul 276 

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. 

 

 Articolul 277 

(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.  

 

 Articolul 278 

(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. 

 

 Articolul 279 

 (1) Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu amendă acţionarul sau deţinătorul de obligaţiuni care: 
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  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. 

 

 Articolul 2801 

Transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, 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. 

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. 

 

 Articolul 2803  

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. 

 

 Articolul 281 

Faptele prevăzute în prezentul titlu, dacă, potrivit Codului penal sau unor legi  speciale, constituie infracţiuni mai grave, se 

sancţionează cu pedepsele prevăzute de acestea. 

  

 

Infracţiuni prevăzute în LEGEA NR. 241/ 2005 

 Articolul 3 

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.  

 

 Articolul 4 

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. 

 

 Articolul 5 

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.  
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 Articolul 7 

(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. 

 

 Articolul 8 

(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. 

(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. 

 

 Articolul 9 

(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.  
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Infracţiuni prevăzute în LEGEA NR. 78/ 2000 

 Articolul 5 

(1) În înţelesul prezentei legi, sunt infracţiuni de corupţie infracţiunile prevăzute la art. 289-292 din Codul penal, inclusiv 

atunci când acestea sunt comise de persoanele prevăzute la art. 308 din Codul penal.  

(2) În înţelesul prezentei legi, sunt infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie infracţiunile prevăzute la art. 10-13. 

(3) Dispoziţiile prezentei legi sunt aplicabile şi infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene 

prevăzute la art. 181-185, prin sancţionarea cărora se asigură protecţia fondurilor şi a resurselor Uniunii Europene. 

 

 Articolul 7 

Faptele de luare de mită sau trafic de influenţă săvârşite de o persoană care: 

a) exercită o funcţie de demnitate publică; 

b) este judecător sau procuror; 

c) este organ de cercetare penală sau are atribuţii de constatare ori de sancţionare a contravenţiilor; 

d) este una dintre persoanele prevăzute la art. 293 din Codul penal 

se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la art. 289 sau 291 din Codul penal, ale cărei limite se majorează cu o treime.  

 

 Articolul 10 

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 silit ă, 

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.  

 

 Articolul 11 

(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. 

 

  Articolul 12 

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: 
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a) efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care 

o îndeplineşte o persoană ori 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. 

 

  Articolul 13 

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. 

 

 Articolul 131 

În cazul infracţiunii de şantaj, prevăzută de art. 207 din Codul penal, în care este implicată o persoană dintre cele prevăzute 

la art. 1, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. 

 

 Articolul 132 

În cazul infracţiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcţiei, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru 

altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. 

 

 Articolul 181 

 (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. 

  

 Articolul 182 

(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. 
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 Articolul 183 

(1) Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat 

diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al Uniunii Europene sau către 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, dacă 

fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al Uniunii Europene sau către 

bugetele 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. 

 

 Articolul 184 

Tentativa infracţiunilor prevăzute la art. 181-183 se pedepseşte. 

 

 Articolul 185 

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.  

 

 

Infracţiuni prevăzute în LEGEA NR. 656/ 2002  

 Articolul 29 

(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, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni. 

(2) Tentativa se pedepseşte. 

(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 Codul penal. 

(4) Cunoaşterea provenienţei bunurilor sau scopul urmărit poate fi dedusă/dedus 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 străinătate. 

 

 Articolul 31 

(1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 25 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) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amendă. 
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Infracţiuni prevăzute în CODUL VAMAL AL ROMÂNIEI 

 Articolul 270 

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. 

(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 valoarea în vamă a bunurilor 

sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi mai mare de 40.000 lei în cazul  

celorlalte bunuri sau mărfuri; 

  b) introducerea în sau scoaterea din ţară, de două ori în decursul unui an, prin locurile stabi lite pentru controlul 

vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă 

valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mică de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi 

mai mică de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri; 

  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.  

 

 Articolul 271 

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. 

 

 Articolul 272 

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. 

 

 Articolul 273 

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. 

 

 Articolul 274 

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. 
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 Articolul 275 

Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 270-274 se pedepseşte. 

 

 

Infracţiuni prevăzute în LEGEA NR. 59/ 1934 

 Articolul 84 

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. 

 

 

Infracţiuni prevăzute în LEGEA NR. 21/ 1996 

 Articolul 65 

(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. 

(2) Nu se pedepseşte persoana care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denunţă organelor de urmărire penală 

participarea sa la comiterea infracţiunii prevăzute la alin. (1), permiţând astfel identificarea şi tragerea la răspundere penală 

a celorlalţi participanţi. 

(3) Persoana care a comis infracţiunea prevăzută de alin. (1), iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează 

identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit această infracţiune beneficiază de reducerea 

la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. 

(4) Instanţa judecătorească dispune afişarea sau publicarea hotărârii definitive de condamnare 

 

 

Infracţiuni prevăzute în LEGEA NR. 46/ 2008 – Codul SILVIC 

 Articolul 104 

Încălcarea prevederilor prezentului cod atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau 

penală, potrivit legii. 
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 Articolul 105 

(1) Prejudiciul adus fondului forestier naţional, denumit în continuare prejudiciu, indiferent de natura juridică a proprietăţii, 

se evaluează de către personalul silvic, în condiţiile legii. 

(2) Valoarea prejudiciului prevăzut la alin. (1), produs prin fapte care constituie infracţiuni sau contravenţii, se stabileşte 

prin însumarea valorii pagubei produse pădurii cu valoarea funcţiilor pădurii nerealizate.  

(21) Valoarea pagubei produse pădurii se calculează conform legii. 

(22) Valoarea funcţiilor pădurii nerealizate se calculează după cum urmează: 

  a) pentru pădurile încadrate în tipurile funcţionale T V şi T VI: prin aplicarea factorului 0,5 la valoarea pagubei 

produse pădurii; 

  b) pentru pădurile încadrate în tipurile funcţionale T III şi T IV: prin aplicarea factorului 0,7 la va loarea pagubei 

produse pădurii; 

  c) pentru pădurile încadrate în tipul funcţional T II: prin aplicarea factorului 1,0 la valoarea pagubei produse 

pădurii; 

  d) pentru pădurile încadrate în tipul funcţional T I: prin aplicarea factorului 1,5 la valoarea pagubei produse 

pădurii; 

  e) pentru fondul forestier pentru care nu există obligativitatea întocmirii amenajamentului silvic în condiţiile art. 

20 alin. (2): prin aplicarea factorului 0,5 la valoarea pagubei produse pădurii (la data 21-iul-2017 Art. 105, alin. (2) din titlul 

VI completat de Art. I, punctul 31. din Legea 175/2017). 

(3) În situaţiile în care prejudiciul evaluat potrivit prevederilor alin. (1) nu a fost recuperat de ocolul silvic care asigu ră 

serviciile silvice sau administrarea fondului forestier, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind 

Codul de procedură fiscală*), republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se recuperează, în baza 

procesului-verbal, actului de control de fond forestier/parţial întocmit de personalul silvic, de către organele fiscale 

competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru prejudiciul stabilit în sarcina persoanelor 

juridice. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat, iar pentru prejudiciul stabilit în sarcina persoanelor fizice de 

către organele fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale, sumele astfel realizate se fac venit la bugetul local. 

(4) Sumele care reprezintă valoarea funcţiilor pădurii nerealizate sunt destinate integral  fondului de ameliorare a fondului 

funciar cu destinaţie silvică. Pentru aceste valori de compensare stă în instanţă autoritatea publică centrală care răspunde 

de silvicultură şi/sau structurile teritoriale de specialitate ale acesteia (la data 21-iul-2017 Art. 105, alin. (3) din titlul VI 

completat de Art. I, punctul 32. din Legea 175/2017). 

 

 Articolul 106 

(1) Reducerea suprafeţei fondului forestier naţional fără respectarea dispoziţiilor art. 36 şi 37 constituie infracţiune şi s e 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi schimbarea destinaţiei obiectivului pentru care s-a obţinut 

aprobarea de scoatere din fondul forestier naţional sau de ocupare a fondului forestier naţional, dacă schimbarea 

destinaţiei se produce în termen de 5 ani de la aprobarea scoaterii din fondul forestier. 

(3) Autorul faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) este obligat să elibereze terenul forestier de orice construcţii sau insta laţii 

amplasate ilegal. 

(4) Reinstalarea vegetaţiei forestiere se execută, pe cheltuiala autorului faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2), de către ocolu l 

silvic care realizează serviciile silvice sau administrarea pădurii respective, pe amplasamentul care face obiectul infracţiunii. 
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 Articolul 107 

(1) Tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari din fondul  

forestier naţional şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, constitui e infracţiune 

silvică şi se pedepseşte după cum urmează: (la data 21-iul-2017 Art. 107, alin. (1) din titlul VI modificat de Art. I, punctul 

33. din Legea 175/2017 ) 

  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. 

(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) 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. 

(3) Tentativa se pedepseşte. 

(4) 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.  

(5) În cazul falsificării dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 63, sunt aplicabile dispoziţiile art. 317 din Codul 

penal (la data 21-iul-2017 Art. 107 din titlul VI completat de Art. I, punctul 34. din Legea 175/2017). 

 

 Articolul 1071 

(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. 

 

 Articolul 108 

(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; 
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  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 fondul forestier naţional situat în arii naturale protejate de interes naţional. 

  

 Articolul 109 

(1) Furtul de arbori doborâţi sau rupţi de fenomene naturale ori de arbori, 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 

şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, precum şi al oricăror altor produse specifice ale fondului  

forestier naţional 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); 

  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. 

(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) 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. 

 

 Articolul 110 

Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 30 alin. (1) constituie infracţiune silvică şi se pedepseşte cu amendă.  

  

 Articolul 111 

Pe lângă organele de urmărire penală, sunt competente să constate faptele prevăzute la art. 106, 107-109 şi 110 personalul 

silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al structurilor teritoriale cu specific silvic, 

personalul silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi al structurilor sale teritoriale, personalul silvic din 

cadrul ocoalelor silvice de regim autorizate, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române.  

  

 Articolul 112 

(1) Personalul silvic prevăzut la art. 111 are competenţa să identifice şi să inventarieze, în locurile unde se află, materialele 

lemnoase provenite din săvârşirea unor fapte ce pot fi calificate ca infracţiuni silvice. 

(2) Materialele lemnoase prevăzute la alin. (1) se reţin de personalul silvic împuternicit să constate aceste fapte. 
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(3) Procedura de reţinere prevăzută la alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice 

centrale care răspunde de silvicultură. 

  

 Articolul 113 

(1) În cazul constatării prejudiciilor produse prin fapte ce pot fi calificate ca infracţiuni, persoana care are calitatea să le 

constate depune actul de constatare la unitatea sau la instituţia în care îşi desfăşoară activitatea.  

(2) Conducătorul unităţii sau al instituţiei prevăzute la alin. (1) transmite actul de constatare la parchetul de pe lângă 

instanţa competentă din punct de vedere material şi teritorial. 

 

 Articolul 114 

Prevederile prezentului titlu se completează cu dispoziţiile Codului penal şi ale Codului de procedură penală. 

 

 

Infracţiuni prevăzute în CODUL FISCAL 

 Articolul 452 - Infracţiuni 

(1) Constituie infracţiuni următoarele fapte: 

a) producerea de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare prevăzut în prezentul titlu 

în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă;  

b )achiziţionarea de alcool etilic şi de distilate în vrac de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi pentru 

producţie sau expeditorii înregistraţi 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 

recepţie în cazul destinatarilor înregistraţi către cumpărători, persoane juridice, fără deţinerea 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 cantităţii ce urmează a fi facturată;  

d) marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori deţinerea în antrepozitul fiscal a 

produselor marcate în acest fel; 

e) refuzul sub orice formă a accesului autorităţilor competente cu atribuţii de control pentru efectuarea de 

verificări inopinate în antrepozitele fiscale; 

f) livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile, altfel 

decât se prevede în prezentul titlu; 

g) achiziţionarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile, 

altfel decât se prevede în prezentul titlu; 

h) deţinerea 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 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări 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 şi vinuri, peste 300 litri; 

i) folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor 

necalibrate, precum şi amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantităţi 

de alcool sau distilate necontorizate; 
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j) eliberarea pentru consum, deţinerea 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 şi necolorate 

sau marcate şi colorate necorespunzător, cu excepţiile prevăzute la art. 425 alin. (2); 

k) nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (5) şi art. 430 alin. (4); 

l) nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (6) şi art. 430 alin. (5). 

(2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc astfel: 

a) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, cele prevăzute la lit. f) şi g); 

b) cu închisoare de la un an la 5 ani, cele prevăzute la lit. b), e) şi h)-k); 

c) cu închisoare de la 2 ani la 7 ani, cele prevăzute la lit. a), c), d) şi l). 

(3) După constatarea faptelor prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), g) şi i), organul de control competent dispune oprirea activităţii, 

sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează actul de control 

autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal. 

 

 

INFRACŢIUNI PREVĂZUTE ÎN ALTE LEGI SECTORIALE – LEGEA NR. 84/ 1992 privind regimul zonelor libere 

 Articolul 26 

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. 

 

 

 


